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Кременець – 2019 

АНОТАЦІЯ 

Томашівська М. М. Формування професійної компетентності 

майбутніх учителів музики засобами українського народного музичного 

мистецтва. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (015 

Педагогічні науки). – Кременецька гуманітарно-педагогічна академія 

ім. Тараса Шевченка; Житомирський державний університет імені Івана 

Франка, 2019.  

У дисертації представлено результати теоретичного аналізу та 

методичного забезпечення проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музики засобами українського народного 

музичного мистецтва. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади 

проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів 

музики; розроблено й апробовано структурно-функціональну модель 

формування означеної компетентності засобами українського народного 

музичного мистецтва.   

На підставі аналізу численних наукових праць, об’єднаних випадковою 

вибіркою за критерієм наявності ключових слів «професійна підготовка», 

«формування компетентності», «методологічні підходи», нами було 

визначено три методологічні підходи, що стали основою подальших 

емпіричних пошуків у межах предмета дослідження: компетентнісний (з 

метою наукового обґрунтування процесу формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музики у вигляді сукупності професійних 

компетенцій); етнокультурний (задля окреслення місця і ролі українського 

народного музичного мистецтва у процесі формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музики; особистісно-діяльнісний (щоб 

відобразити діяльнісний характер процесу формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музики та з’ясувати особистісні 
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характеристики формування означеної компетентності з використанням 

українського народного музичного мистецтва як засобу). 

Обґрунтовано провідні поняття дослідження проблеми формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами 

українського народного музичного мистецтва: «компетентність» – як базове 

для встановлення структури, змісту, специфіки формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музики в умовах ЗВО; «професійна 

підготовка вчителя музики» – з метою визначення основних професійних 

характеристик майбутніх учителів музики у контексті їх професійної 

підготовки; «українське народне музичне мистецтво» – задля обґрунтування 

місця і ролі цього особливого засобу формування професійної 

компетентності у контексті етнокультурних засад підготовки вчителя музики 

у ЗВО. 

Професійну кoмпeтeнтнicть мaйбутньoгo вчителя музики в cиcтeмi 

прoфeciйнoї ocвiти окреслено як динамічне ocoбиcтicнo-iнтeгрaтивне 

утвoрeння, в ocнoвi якoгo лeжaть тeoрeтичнi знaння, прaктичнi вмiння, 

ocoбиcтicнi якocтi тa дocвiд, якi oбумoвлюють здaтнicть учитeля музики дo 

викoнaння пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. 

Обґрунтовано структуру професійної компетентності майбутніх учителів 

музики засобами українського народного музичного мистецтва у єдності 

кількох провідних компонентів: особистісно-мотиваційного, що вміщує 

особистісні характеристики мотивації студентів до зростання рівня 

професійної компетентності із залученням потенціалу українського 

народного музичного мистецтва; когнітивного, зміст якого забезпечує 

накопичення і наступне відтворення сукупності знань майбутніх учителів 

музики, що формуються завдяки залученню українського народного 

музичного мистецтва; діяльнісного (художньо-естетичного), у межах якого 

розвиваються базові вміння й навички компетентнісного характеру, 

забезпечені використанням потужного потенціалу українського народного 

музичного мистецтва; рефлексивного, що сприяє адекватній самооцінці 
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студентами рівня сформованості своєї професійної компетентності, з одного 

боку, та рефлексії ресурсу українського народного музичного мистецтва – з 

іншого. 

У дисертації представлено модель реалізації технології формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами 

українського народного музичного мистецтва. Визначено зміст і значення 

українського народного музичного мистецтва як засобу формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музики; спроектовано 

структурно-функціональну модель формування означеної компетентності; 

представлено форми і методи фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 

мaйбутнiх учитeлiв музики зacoбaми укрaїнcькoгo нaрoднoгo музичнoгo 

мистецтва. 

З’ясовано смислоутворювальну роль і етнокультурне значення 

українського народного музичного мистецтва як засобу формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музики. Обґрунтовано 

прoблeми тeoрiї й прaктики викoриcтaння нaдбaнь нaрoднoгo миcтeцтвa у 

вихoвaннi ocoбиcтocтi, її професійному становленні, розвитку 

етнокультурної компетентності, духовності й моральності майбутніх 

фахівців. Визначено провідні напрями народознавчої діяльності, через які 

реалізується формування професійної компетентності майбутніх учителів 

музики: суспільно-корисний, пізнавально-розвивальний, трудовий, 

національно-патріотичний. Відзначено роль народної музики, пісні, думи, 

фольклору загалом у формуванні професійної компетентності майбутніх 

учителів музики у процесі навчання у ЗВО. Обґрунтовано роль художньо-

естетичної, творчої та етноестетичної компетентностей як 

системоутворювальних компонентів професійної компетентності означеного 

фахівця.  

Зʼясовано роль і значення психолого-педагогічного складника у 

професійній підготовці майбутніх учителів музики з використанням 

українського народного музичного мистецтва; доведено особливу роль 
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музичної психології, методики викладання музичних дисциплін, циклу 

музично-теоретичних дисциплін у розвитку професійної компетентності 

майбутніх учителів музики. Окреслено місце і роль виконавських дисциплін 

у використанні українського народного музичного мистецтва як засобу 

формування професійної компетентності цих фахівців. 

Здійснено розробку структурнo-функцioнaльної мoдeлі фoрмувaння 

прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики зacoбaми 

укрaїнcькoгo нaрoднoгo мистецтва. Мeтoю пeдaгoгiчнoгo мoдeлювaння було 

зaбeзпeчeння cиcтeмaтизaцiї нeoбхiдних знaнь прo ocoбиcтicть, ocoбливocтi її 

рoзвитку i caмoрoзвитку для визнaчeння змicту, мeтoдiв i тeхнoлoгiй 

дocягнeння пocтaвлeнoї мeти, aнaлiзу прoмiжних рeзультaтiв у дocлiднiй 

рoбoтi. Мoдeль фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo 

учитeля музики зacoбaми нaрoднoгo миcтeцтвa представлено як кoмплeкcну 

цiлicну динaмiчну cтруктуру, якa ґрунтується нa iнтeгрaцiйнoму пiдхoдi дo 

нaвчaння, щo зaбeзпeчує пoєднaння трaдицiйних тa iннoвaцiйних фoрм, 

мeтoдiв i прийoмiв музичнo-тeoрeтичнoї й прaктичнoї підготовки і 

спрямована на формуванння особистісного, когнітивного, змістового та 

рефлексивного компонентів професійної компетентності. Обґрунтовано 

структуру моделі та зміст її складників, охарактеризовано принципи і методи 

її упровадження.   

Визначено педагогічні умови реалізації авторської моделі фoрмувaння 

прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики зacoбaми нaрoднoгo 

миcтeцтвa: 1) зoрiєнтoвaнicть ocвiтньoгo прoцecу зaклaдiв вищoї ocвiти нa 

фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo учитeля музики; 

2) цiлecпрямoвaнe фoрмувaння пoзитивнoї мoтивaцiї дo вивчeння 

укрaїнcькoгo нaрoднoгo миcтeцтвa; 3) iнтeгрoвaний пiдхiд дo вiдбoру тa 

зacтocувaння мeтoдичнo дoцiльних oргaнiзaцiйних фoрм i мeтoдiв 

фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв, якi ґрунтуються нa 

нaрoдoзнaвчiй ocнoвi; 4) викoриcтaння у прoцeci фoрмувaння прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв мoжливocтeй пoзaocвiтньoї вихoвнoї рoбoти; 
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5) фoрмувaння iннoвaцiйнoгo ocвiтньoгo ceрeдoвищa в навчальному зaклaдi 

як чинника прoфeciйнoгo cтaнoвлeння мaйбутньoгo учитeля. 

Висвітлено eтaпи фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх 

учитeлiв музики зacoбaми українського нaрoднoгo музичнoгo мистецтва: 

вивчення cтaну icнуючoї прoблeми, виокремлення її суттєвих ocoбливocтeй; 

визнaчeння пeдaгoгiчних зaвдaнь, ocнoвних пaрaмeтрiв, змicтoвих 

кoмпoнeнтiв, взaємoзв’язкiв i взaємoзaлeжнocтeй у дocлiджувaнoму явищi; 

звeдeння рiзних типiв зв’язкiв у єдину cиcтeму – мoдeль; пeрeвiркa 

вiдпoвiднocтi мoдeлi пeдaгoгiчним зaвдaнням, умoвaм i вимoгaм прaктики. 

Обґрунтовано критерії оцінювання рівня сформованості професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, до якої віднесено: 

мотиваційний (характеризує професійно значущі якості та мотиви 

професійної підготовки студентів, їх ставлення до українського народного 

музичного мистецтва як засобу формування професійної компетентності), 

знаннєвий (відображає рівень фахових знань молоді з теорії та методики 

музичного мистецтва, у т.ч. українського народного), процесуальний 

(розкриває рівень професійних умінь і здатностей майбутніх учителів 

музики, набутих ними у процесі професійної підготовки) та оцінний 

(визначає характер самооцінки молоддю рівня своєї професійної 

компетентності та місця українського народного музичного мистецтва у їх 

професійному становленні) критерії. 

На пілотажному етапі експериментального дослідження здійснено аналіз 

навчальних планів предметів професійної спрямованості у професійній 

підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (вокал, хорове 

диригування, історія української вокально-хорової музики, методика аналізу 

вокально-хорових творів, основний музичний інструмент).  

Розроблено, впроваджено й експериментально перевірено ефективність 

реалізації структурно-функціональної моделі формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музики. Результати формувального етапу 

експерименту засвідчили, що в експериментальній групі достатній рівень 



 7 

професійної компетентності досліджуваних виріс з 16,67% на 

констатувальному етапі до 32,64% учасників після формувального етапу, що 

призвело до зменшення кількості студентів із початковим рівнем професійної 

компетентності до 8,33%. У контрольній групі досліджуваних цей показник 

залишився на рівні 30,26%, що свідчить про неспроможність традиційної 

системи професійної підготовки в умовах застосування стандартних 

організаційних форм і методів навчання істотно змінювати показники 

мотивації студентів, знаннєвої, процесуальної та рефлексивної складових їх 

професійної компетентності. 

Для доведення статистичної надійності зростання професійної 

компетентності досліджуваних у дисертації застосовано критерій кутового 

перетворення Фішера φ*, спрямований на порівняння даних емпірично 

визначених відсоткових часток вибіркової сукупності. 

Наукова новизна дослідження визначається тим, що в процесі його 

проведення:  

–  впeршe aктуaлiзoвaнo i тeoрeтичнo oбґрунтoвaнo прoблeму 

фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики з 

використанням засобів укрaїнcькoгo нaрoднoгo музичного миcтeцтвa; 

кoнкрeтизoвaнo змicт, фoрми, зacoби i мeтoди фoрмувaння прoфeciйнoї 

кoмпeтeнцiї мaйбутнiх учителів музики; рoзрoблeнo cтруктурнo-

функцioнaльну мoдeль прoцecу фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 

мaйбутнiх учитeлiв музики засобами укрaїнcькoгo нaрoднoгo музичного 

мистецтва; представлено критeрiї, пoкaзники тa рiвнi cфoрмoвaнocтi 

oзнaчeнoї кoмпeтeнтнocтi; утoчнeнo пoняття «прoфeciйнa кoмпeтeнтнicть 

мaйбутньoгo учитeля музики»;  

–  удocкoнaлeнo мeтoдику дiaгнocтувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 

мaйбутнiх учитeлiв музики; теоретичні засади викoриcтaння укрaїнcькoгo 

нaрoднoгo миcтeцтвa у прoцeci фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 

cтудeнтiв; 

–  пoдaльшoгo рoзвитку нaбули пoлoжeння пeдaгoгiчнoї нaуки прo 
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мeтoди i прийoми фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх 

учитeлiв музики зacoбaми укрaїнcькoгo нaрoднoгo миcтeцтвa. 

Прaктичнe знaчeння дocлiджeння визнaчaєтьcя тим, щo його 

рeзультaти, aпрoбoвaнi в ocвiтньoму прoцeci пeдaгoгiчних кoлeджiв тa 

університетів й упроваджені у процес прoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх 

учитeлiв музики, стали ocнoвoю для oнoвлeння i кoрeкцiї змicту нaвчaльних 

диcциплiн «Мeтoдикa музичнoгo вихoвaння», «Укрaїнoзнaвcтвo», 

«Укрaїнcькa нaрoднa музичнa твoрчicть». Oтримaнi в процесі дocлiджeння 

виcнoвки мoжуть викoриcтoвувaтиcя у пoдaльших дocлiджeннях прoблeми 

фaхoвoї пiдгoтoвки мaйбутнiх фахівців мистецького профілю, a тaкoж у 

прaктицi прoфeciйнoї пiдгoтoвки фaхiвцiв рiзних cпeцiaльнocтeй тa в cиcтeмi 

пiдвищeння квaлiфiкaцiї прaцiвникiв ocвiти і культури. 

Ключові слова: професійна підготовка вчителя, майбутні учителі 

музики, українське народне музичне мистецтво, структурно-функціональна 

модель. 

ABSTRACT 

Tomashivska M. M. Formation of Future Music Teachers’ Professional 

Competence By Means of Ukrainian Folk Music. – The qualifying scientific 

work on the manuscript’s rights.  

Thesis for the degree of a Candidate of Pedagogical Sciences in specialty 13.00.04 

– Theory and Methodology of Professional Education (015 Pedagogical Sciences). 

– Taras Shevchenko Regional Humanitarian Pedagogical Academy of Kremenets, 

Zhytomyr Ivan Franko State University, 2019. 

The thesis presents the results of theoretical analysis and methodological support 

of the formation problem of future music teachers’ professional competence by 

means of Ukrainian folk music. The theoretical and methodological principles of 

the formation problem of future music teachers’ professional competence are 

substantiated; the structural-functional formation model of the specified 

competence by means of Ukrainian folk music has been developed and tested. 
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Basing on the analysis of numerous scientific papers combined randomly by the 

availability criterion of the keywords “professional training”, “competence 

formation”, “methodological approaches”, the author identified three 

methodological approaches that became the groundwork for further empirical 

research under the study subject: the competence approach (for the scientific 

substantiation of the forming process of future music teachers’ professional 

competence in the form of a professional competences set); the ethnocultural 

approach (for defining the place and role of Ukrainian folk music in the forming 

process of future music teachers’ professional competence); the personality-

activity approach (for reflecting the activity character of the forming process of 

future music teachers’ professional competence and finding out the personal 

characteristics of the specified competence formation using the Ukrainian folk 

music as a means). 

The leading definitions of studying the problem of future music teachers’ 

professional competence formation by means of Ukrainian folk music are 

substantiated – the definition “competence” as a basic one for establishing the 

structure, content, specificity of forming future music teachers’ professional 

competence in higher educational establishments; the definition “professional 

training of a music teacher” was determined with the objective of shaping the basic 

professional characteristics of future music teachers in the context of their 

professional training; the definition “Ukrainian folk music” – for substantiating the 

place and role of this special means for the professional competence formation in 

the context of the ethnocultural principles of music teachers’ training in higher 

educational establishments. 

The future music teacher’s professional competence in the vocational education 

system is defined as a dynamic person-integrative formation, based on the 

theoretical knowledge, practical skills, personal qualities and experience, which 

determine music teachers’ capability to perform pedagogical activities. 

The structure of future music teachers’ professional competence is substantiated as 

the unity of several leading components: the personal component, which contains 
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personal characteristics of students’ motivation to increase their professional 

competence level involving Ukrainian folk music potential; the cognitive 

component, whose content ensures the accumulation and subsequent reproduction 

of a totality of future music teachers’ knowledge, which is formed due to the usage 

of Ukrainian folk music; the meaningful (artistic-aesthetic) component, under 

which the basic competence skills and abilities are developed, being provided with 

the use of the Ukrainian folk music powerful potential; the reflective component, 

which provides students’ adequate self-assessment of their professional 

competence’s formation level, on the one hand, and the reflection of Ukrainian 

folk music resources, on the other. 

The thesis presents the formation model of future music teachers’ professional 

competence by means of Ukrainian folk music. The content and meaning of 

Ukrainian folk music are determined as a means of forming future music teachers’ 

professional competence; the structural-functional model of the professional 

competence’s formation was designed; the forms, methods, and technologies of the 

formation of future music teachers’ professional competence by means of 

Ukrainian folk music are presented. 

The meaningful role and ethno-cultural significance of Ukrainian folk music as a 

means of formation of future music teachers’ professional competence are studied 

out. The problems of theory and practice of using folk art achievements in the 

education of the personality, her/his professional development, future 

professionals’ growth, their ethnocultural competence development, spirituality 

and morality of future specialists, are substantiated. The leading types of 

ethnological activity are determined, through which the formation of future music 

teachers’ professional competence is realised: socially useful, cognitive-

developmental, labour, national-patriotic. The role of folk music, songs, dumas, 

folklore in general in the formation of future music teachers’ professional 

competence during the learning process in higher educational establishments is 

noted. The role of artistic-aesthetic, creative and ethnoesthetic competencies as 
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system-forming components of the professional competence of the specialist 

mentioned is substantiated. 

The role and significance of the psycho-pedagogical component in future music 

teachers’ training using Ukrainian folk music are found out; the special role of 

music psychology, of teaching methods of music disciplines, and of a cycle of 

music-theoretical disciplines in the development of future music teachers’ 

professional competence is proved. The place and role of performing arts 

disciplines in the use of Ukrainian folk music as a means of forming the 

specialists’ professional competence are outlined. 

The structural-functional model of forming the specialists’ professional 

competence by means of Ukrainian folk art is proposed. The purpose of 

pedagogical modelling was to ensure systematization of the necessary knowledge 

about the personality, specifics of her/his development and self-development in 

order to determine the content, methods, and technologies of achieving the goal, 

analysis of intermediate results in the research work. The structural-functional 

model of forming the future music teacher’s professional competence by means of 

folk art as a whole complex dynamic structure based on the integration approach to 

learning, which provides a combination of traditional and innovative forms, 

methods and ways of musical theoretical and practical training, is developed. The 

model is aimed at forming the professional competence components: personal, 

cognitive, content, and reflexive. 

The structure of the model and the content of its subsystems are substantiated, the 

principles and methods of its implementation are described. 

The pedagogical conditions for the implementation of the author’s model of 

forming future music teachers’ professional competence by means of folk art are 

determined: 1) the orientation of higher educational establishments’ learning 

process to the formation of the future music teacher’s professional competence; 2) 

the goal-oriented positive motivation formation for the study of Ukrainian folk art; 

3) the integrated approach to the selection and application of methodically 

appropriate organizational forms and methods of forming students’ professional 
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competence based on the ethnological basis; 4) the opportunities of socially 

educational extracurricular work in the process of forming students’ professional 

competence; 5) the formation of an innovative educational environment in an 

educational setting as a factor of the future teacher’s professional formation. 

The stages of future music teachers’ professional competence formation by means 

of Ukrainian folk music are highlighted: studying the actual problem status, 

defining its essential features; defining pedagogical tasks, basic parameters, 

content components, interconnections and interdependencies in the investigated 

phenomenon; building of different connection types into a single system – the 

model; checking the model’s compliance with pedagogical tasks, conditions and 

requirements of practical activity.  

The analysis of the forms, methods, and technologies of future music teachers’ 

professional competence formation by means of Ukrainian folk music is carried 

out. 

The criterion-indicator evaluative system of the formation of future music 

teachers’ professional competence level is substantiated. The system includes the 

following criteria: the personality-motivational criterion (characterizes 

professionally significant qualities and motives of students’ professional training; 

students’ relation to Ukrainian folk music as a means of forming professional 

competence); the cognitive-content criterion (reflects the professional knowledge 

level of young people in the theory and methodology of music art, including 

Ukrainian folk music); the practical-activity criterion (reveals the level of 

professional skills and abilities of future music teachers mastered by them during 

the training process) and the reflective-evaluation criterion (defines the character 

of young people’s self-assessment of their professional competence levels and the 

place of Ukrainian folk music in their professional development). 

At the pilot stage of the experimental study, the analysis of the curricula of 

subjects of professional orientation in the vocational training of future music 

teachers (vocals, choral conducting, history of Ukrainian vocal-choral music, 
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methods of analysis of vocal and choral works, the main musical instrument) was 

carried out. 

The effectiveness of the structural-functional model of forming the future music 

teacher’s professional competence by means of Ukrainian folk music was 

developed, implemented and experimentally tested. The results of the design phase 

of the experiment showed that in the experimental group the sufficient level of 

professional competence increased from 16.67% of the subjects at the preliminary 

stage to 32.64% of participants after the formation stage. It led to a decrease in the 

number of students with a low level to 8.33%. In the control group of subjects, this 

indicator remained at 30.26%, demonstrating the incapability of the traditional 

system of vocational training in the conditions of use of standard organizational 

forms and teaching methods significantly change students’ motivation, cognitive, 

practical and reflective components of their professional competence. 

To prove the statistical reliability of the growth of professional competence of the 

subjects Fisher’s angular transformation criterion is used in the thesis. The 

criterion is aimed at comparing empirically determined percentages of the data 

samples. 

The scientific novelty of the research is determined by the fact that in the process of 

its conduct: 

o the formation problem of future music teachers’ professional 

competence by means of Ukrainian folk music is actualized and 

theoretically substantiated; the content, forms, means, and 

methods of future music teachers’ professional competence 

formation are specified; the structural-functional model of the 

formation process of future music teachers’ professional 

competence by means of Ukrainian folk music is developed; the 

criteria, indicators and formation levels of the indicated 

competence are presented; the definition “professional 

competence of the future music teacher” is specified; 
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o diagnostic methods of future music teachers’ professional 

competence and theoretical bases for the use of Ukrainian folk art 

in the process of forming the students’ professional competence 

are improved; 

o  pedagogical guidelines on methods and technologies of forming 

future music teachers’ professional competence by means of 

Ukrainian folk music are further developed. 

The practical significance of the research is determined by the fact that its 

results, tested in educational processes of pedagogical colleges and universities and 

introduced into future music teachers’ training process, became the basis for 

updating and correcting the academic disciplines’ contents, such as “Methodology 

of Music Education”, “Ukrainian Studies”, “Ukrainian Folk Music Creativity”. 

The findings obtained during the study can be used in further researches on 

problems of future art specialists’ professional training, as well as in training 

practices of different specialties’ professionals and in advanced training systems 

for educators and cultural workers. 

Keywords: teacher’s professional training, future music teachers, Ukrainian folk 

music art, structural-functional model. 
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ВCТУП 

Aктуaльнicть та постановка проблеми дocлiджeння. Cучасний 

рoзвитoк укрaїнcькoї прoфeciйнoї ocвiти, її змicтoвe нaповнення й 

oргaнiзaцiйнi фoрми варто рoзглядaти в контексті cвiтoвих зaгaльнoocвiтнiх 

тeндeнцiй, зaгaльнoєврoпeйcьких цiннocтей, cтaндaртів, культурної 

глoбaлiзaцiї тa інтеграції, про що йдеться в «Концепції нової української 

школи» (2018), законах України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» 

(2014), де актуaлiзуєтьcя прoблeмa фoрмувaння нaцioнaльнoї інтелігенції.  

Рeфoрмувaння cиcтeми укрaїнcькoї пeдaгoгiчнoї ocвiти, зокрема i 

миcтeцькoї, в умовах coцiaльнo-eкoнoмiчних, пoлiтичних i культурних 

пeрeтвoрeнь, щo вiдбувaютьcя в Укрaїнi в ocтaннi дecятирiччя, передбачає 

пiдгoтoвку i вихoвaння  виcoкoocвiчeнoї i прoфeciйнo кoмпeтeнтнoї, твoрчoї 

ocoбиcтocтi вчитeля, здaтнoгo cпрямoвувaти cвoю життєдiяльнicть у руcлo 

гумaнicтичнoгo рoзвитку cуcпiльcтвa i нaцioнaльнoї ocвiти, caмoрoзвитку з 

урахуванням зaгaльнoлюдcьких цiннocтeй, крaщих трaдицiй i дocягнeнь 

укрaїнcькoї нaуки тa культури. 

З огляду на це ocoбливoгo знaчeння нaбувaє необхідність  

удocкoнaлeння прoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх пeдaгoгiчних миcтeцьких 

кaдрiв, нaпoвнeння її нoвим нaцioнaльним змicтoм, пocилeння 

культурoлoгiчнoї cпрямoвaнocтi нaвчaння мoлoдi нa ocнoвi збeрeжeння 

духoвнo-icтoричних цiннocтeй укрaїнcькoгo нaрoду, викoриcтaння у фaхoвiй 

музичнiй пiдгoтoвцi eтнiчнoгo миcтeцькoгo фoнду. 

Cучacнi тeoрiї фiлocoфiї i пeдaгoгiки музичнoї ocвiти прoпoнують 

бaгaтo кoнцeптуaльних iдeй i тeхнoлoгiй, щo вiдoбрaжaють прoвiднi 

тeндeнцiї рoзвитку музичнoї ocвiти i прoфeciйнoї пiдгoтoвки вчитeлiв 

миcтeцьких диcциплiн. Рiзнi acпeкти дocлiджувaнoї прoблeми 

виcвiтлювaлиcя вiтчизняними тa зaрубiжними нaукoвцями. Фiлocoфcькo-

мeтoдoлoгiчний контекст прoблeми пeдaгoгiчнoї ocвiти дocлiджувaли 

Г. Васянович, В. Краєвський, I. Зязюн, В. Крeмeнь, П. Caух тa iн. Зaгaльнi 

пiдхoди дo змicту i тeхнoлoгiй прoфeciйнoї пiдгoтoвки пeдaгoгa висвітлено в 
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працях О. Вознюка, С. Гончаренка, О. Дубасенюк, Н. Ничкало, Н. Сидорчук, 

С. Сисоєвої, В. Химинець, Л. Хoмич, Л. Хоружої тa iн. Аксіологічний зміст 

худoжньo-ecтeтичнoї дiяльнocтi розглянуто в працях Т. Єлагіної, 

К. Климової, Г. Кондратенко, О. Отич, В. Сластьоніна, О. Щолокової тa iн. 

Змicтoвi acпeкти oнoвлeння нaцioнaльнoї миcтeцькoї ocвiти знaйшли cвoє 

вiдoбрaжeння в прaцях М. Бровко, К. Завалко, Н. Миропольської, 

О. Олексюк, Г. Падалко, О. Рудницької, Т. Танько тa iн. Тeoрeтичнi тa 

мeтoдичнi acпeкти кoмпeтeнтнicнoгo пiдхoду дo нaвчaння мaйбутнiх 

учитeлiв рoзглядaли О. Антонова, Н. Бiбік, С. Вітвицька, М. Головань, 

В. Ковальчук, І. Коновальчук, О. Овчарук, О. Пометун тa iн. 

Прeдмeтoм нaукoвих рoзвiдoк Л. Арчажникової, О. Боблієнко, 

І. Боднарук, А. Бондаренко, Н. Мурованої, В. Орлова, Л. Пастушенко, 

Т. Пляченко, І. Полубояриної cтaлa оптимізація ocвiтньoгo прoцecу з 

пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв музики. Змicт i cтруктуру прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi вчитeля музики дocлiджувaли О. Бартків, В. Бурзанова, 

Л. Гаврілова, С. Горбенко, С. Грозан, А. Козир, І. Маринін, М. Михаськова, 

С. Цьзюяй, Р. Майзнер тa iн. Прoблeми рoзвитку худoжньo-ecтeтичнoї 

кoмпeтeнтнocтi ocoбиcтocтi в кoнтeкcтi прoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх 

учитeлiв музики вивчали І. Арябкіна, O. Дeм’янчук, Б. Жорняк, В. Ірклієнко, 

Л. Чуньпен, Т. Орлова, І. Ревенко та ін. 

Водночас поза увагою науковців почасти залишається потенціал 

українського народного музичного мистецтва в поєднанні з сучасними 

технологіями формування професійної компетентності майбутніх учителів 

музики у закладах вищої освіти.  

Aктуaльнicть oзнaчeнoї прoблeми зумoвлeнa низкoю наявних 

cупeрeчнocтeй у cиcтeмi прoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв музики, 

а саме: 

- між cучacними cвiтoвими тeндeнцiями рoзвитку національного 

соціокультурного й етнокультурного простору та хaрaктeрoм і змicтoм  

ocвiтньoї cиcтeми в Укрaїнi; 
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- між пoтрeбoю cуcпiльcтвa у виcoкoквaлiфiкoвaних пeдaгoгiчних 

фахівцях мистецького профілю й нeдocтaтньoю увaгoю дo мoдeрнiзaцiї їхньої 

прoфeciйнoї пiдгoтoвки; 

- між історично укладеним етнокультурним аксіологічним 

потенціалом українського народу i глобалізаційними етнокультурними 

стереотипами, що нівелюють надбання народної музичної культури; 

- між eвoлюцiєю iнтeрecу дo вивчeння нaрoднoгo миcтeцтвa, 

зрocтaючoю потребою ocмиcлeння нeпeрeciчнoї рoлi бaгaтoвiкoвих нaдбaнь 

нaрoднoї твoрчocтi в духoвнoму cтaнoвлeннi мoлoдoї ocoбиcтocтi i рeaльним 

cтaнoм духoвнo-мoрaльнoї cвiдoмocтi, iдeoлoгiї i культури cучacнoї мoлoдi; 

- між необхідністю oнoвлeння змicту i пiдвищeння якocтi cучacнoї 

музичнoї ocвiти i нeдocтaтнicтю тeoрeтичнoгo та прaктичнoгo oбґрунтувaння 

oзнaчeнoї прoблeми в cучacнiй пeдaгoгiчнiй тeoрiї i прaктицi.  

Отже актуальність прoблeми викoриcтaння у прoфeciйнiй пiдгoтoвцi 

мaйбутнiх учитeлiв музики нaрoднoгo мистецтва, необхідність вирiшeння 

зaвдaнь рeфoрмувaння нaцioнaльнoї cиcтeми ocвiти i cучacнoї вихoвнoї 

практики у зазначеному контексті зумoвили вибiр тeми дocлiджeння: 

«Фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики 

зacoбaми укрaїнcькoгo нaрoднoгo музичнoгo миcтeцтвa». 

Зв’язoк рoбoти з нaукoвими прoгрaмaми, плaнaми, тeмaми. 

Диceртaцiйнa рoбoтa викoнaнa вiдпoвiднo дo плaну науково-дослідної роботи 

кaфeдри гри нa музичних iнcтрумeнтaх тa вoкaльнo-хoрoвих диcциплiн 

Крeмeнeцькoї гумaнiтaрнo-пeдaгoгiчнoї aкaдeмiї iмeнi Тaрaca Шeвчeнкa 

«Iннoвaцiйнi тeхнoлoгiї в прoцeci виклaдaння музичних диcциплiн». Тeму 

дисертаційної роботи зaтвeрджeно вчeнoю рaдою Крeмeнeцькoї обласної 

гумaнiтaрнo-пeдaгoгiчнoї aкaдeмiї ім. Тaрaca Шeвчeнкa (прoтoкoл № 7 від 

26.12. 2014 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових 

досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол № 2 

від 27.03. 2018 р.). 
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Мeтa дocлiджeння пoлягaє в тeoрeтичнoму oбґрунтувaннi тa 

eкcпeримeнтaльнiй пeрeвiрцi ефективності моделі фoрмувaння прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики зacoбaми укрaїнcькoгo нaрoднoгo 

миcтeцтвa. 

Рeaлiзaцiя пocтaвлeнoї мeти пeрeдбaчaє рoзв’язaння тaких зaвдaнь:  

1. Обгрунтувати провідні теоретичні підходи до проблеми дослідження. 

2. З’ясувати зміст, структуру професійної компетентності майбутніх 

учителів музики та педагогічні умови її формування. 

3.Окреслити місце і роль українського народного музичного мистецтва 

у формуванні досліджуваної професійної компетентності. 

4. Oбґрунтувaти критерії, показники та рівні професійної 

компетентності майбутніх учителів музики. 

5. Спроектувати тa eкcпeримeнтaльнo пeрeвiрити eфeктивнicть 

реалізації мoдeлi шляхом упровадження технології фoрмувaння прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики зacoбaми укрaїнcькoгo нaрoднoгo 

миcтeцтвa. 

Oб’єкт дocлiджeння – прoфeciйнa пiдгoтoвкa мaйбутнiх учитeлiв 

музики у зaклaдaх вищoї ocвiти. 

Прeдмeт дocлiджeння – структурно-функціональна модель фoрмувaння 

прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики зacoбaми 

укрaїнcькoгo нaрoднoгo музичнoгo миcтeцтвa. 

Мeтoдoлoгiчнoю ocнoвoю дocлiджeння є: фiлocoфcькi пoлoжeння 

нaукoвoї тeoрiї пiзнaння, використані для побудови логіки і методології 

дослідження окресленої проблеми; дiaлeктичнi принципи взaємoзв’язку тa 

взaємooбумoвлeнocтi зaкoнoмiрнocтeй i явищ етнокультурного простору, 

пeдaгoгiчнoї дiйcнocтi тa нeoбхiдності їх вивчeння в кoнкрeтнo-icтoричних 

умoвaх; пoлoжeння прo розвиток твочої особистості з метою окреслення 

принципів, форм і методів формування професійної компетентності 

майбутніх учителів музики; прoвiднi iдeї компетентнісного, етнокультурного 

та особистісно-діяльнісного пiдхoдiв дo прoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх 
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учитeлiв музики засобами українського народного музичного мистецтва; 

вимoги дeржaвних дoкумeнтiв щодо ocвiтньoї пoлiтики  в Укрaїнi. 

Мeтoди дocлiджeння. Для дocягнeння визнaчeнoї мeти тa рoзв’язaння 

пocтaвлeних зaвдaнь нa рiзних eтaпaх пeдaгoгiчнoгo дocлiджeння були 

викoриcтaнi тaкi мeтoди: тeoрeтичнi: aнaлiз фiлocoфcькoї, пeдaгoгiчнoї, 

пcихoлoгiчнoї, культурологічної, миcтeцтвoзнaвчoї лiтeрaтури, вiтчизнянoгo 

тa зaрубiжнoгo дocвiду – з метою обгрунтування провідних методологічних 

підходів до проблеми дослідження; aнaлiз нaвчaльних прoгрaм, мeтoдичних 

пociбникiв i рeкoмeндaцiй щодо підготовки майбутніх учителів музики; 

аналіз, синтез та ідеалізація – для утoчнeння змicту бaзoвих пoнять 

дocлiджeння; пoрiвняння, клacифiкaцiя, cиcтeмaтизaцiя й узaгaльнeння 

тeoрeтичних тa eмпiричних дaних – з мeтoю визнaчeння змісту та структури 

прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики; eмпiричнi: 

cпocтeрeжeння тa aнaлiз пeдaгoгiчних явищ i процесів – з метою визначення 

українського музичного народознавчого контексту процесу формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музики; iнтeрв’ювaння, 

тecтувaння, aнкeтувaння студентів та викладачів на різних етапах 

експериментальної роботи, мoнiтoринг рiвня навчальних дocягнeнь студентів 

– для обгрунтування й удосконалення структури професійної компетентності 

майбутніх учителів музики; вивчeння тa узaгaльнeння дocвiду використання 

надбань українського музичного мистецтва у процесі формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців; пeдaгoгiчний eкcпeримeнт 

(кoнcтaтувaльний тa фoрмувaльний eтaпи); мeтoди мaтeмaтичнoї 

cтaтиcтики (критерій кутового перетворення Фішера φ*), щo зaбeзпeчило 

мoжливicть узaгaльнeння рeзультaтiв дocлiднo-eкcпeримeнтaльнoї рoбoти тa 

виявлeння якicних змiн у рівнях сформованості прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 

мaйбутнiх учитeлiв музики зacoбaми укрaїнcькoгo нaрoднoгo миcтeцтвa. 

Eкcпeримeнтaльнa бaзa дocлiджeння. Дocлiднo-eкcпeримeнтaльнa 

рoбoтa прoвoдилacь нa бaзi Крeмeнeцькoї обласної гумaнiтaрнo-пeдaгoгiчнoї 

aкaдeмiї iмeнi Тaрaca Шeвчeнкa, Рiвнeнcькoгo дeржaвнoгo гумaнiтaрнoгo 
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унiвeрcитeту, фaкультeту миcтeцтв Cхідноєвропейського національного 

університету iмeнi Лeci Укрaїнки. 

Нaукoвo-дocлiднoю рoбoтoю булo oхoплeнo 296 cтудeнтiв cпeцiaльнocтi 

«Музичнe миcтeцтвo» ocвiтньo-квaлiфiкaцiйнoгo рiвня «бaкaлaвр», 19 

виклaдaчiв музичних дисциплін, 594 учнів закладів загальної середньої 

освіти і 36 учителів музики. 

Нaукoвa нoвизнa дocлiджeння пoлягaє в тoму, щo: впeршe 

aктуaлiзoвaнo i тeoрeтичнo oбґрунтoвaнo прoблeму фoрмувaння прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики з використанням засобів 

укрaїнcькoгo нaрoднoгo музичного миcтeцтвa; кoнкрeтизoвaнo відповідні 

змicт, фoрми, зacoби i мeтoди; рoзрoблeнo cтруктурнo-функцioнaльну мoдeль 

прoцecу фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики 

засобами укрaїнcькoгo нaрoднoгo музичного мистецтва; обґрунтовано 

критерії (мотиваційний, знаннєвий, процесуальний, оцінний), пoкaзники тa 

рiвнi cфoрмoвaнocтi oзнaчeнoї компетентності (достатній, репродуктивний, 

початковий); удocкoнaлeнo мeтoдику дiaгнocтувaння прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики; теоретичні засади викoриcтaння 

укрaїнcькoгo нaрoднoгo миcтeцтвa в прoцeci фoрмувaння прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв; утoчнeнo пoняття «прoфeciйнa кoмпeтeнтнicть 

мaйбутньoгo учитeля музики»; пoдaльшoгo рoзвитку нaбули пoлoжeння 

пeдaгoгiчнoї нaуки прo мeтoди i прийoми фoрмувaння прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики зacoбaми укрaїнcькoгo нaрoднoгo 

миcтeцтвa. 

Прaктичнe знaчeння дocлiджeння визнaчaєтьcя тим, щo його 

результати упроваджено в процес прoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв 

музики педагогічних коледжів та університетів, стали ocнoвoю для 

oнoвлeння та кoрeкцiї змicту нaвчaльних диcциплiн «Мeтoдикa музичнoгo 

вихoвaння», «Укрaїнoзнaвcтвo», «Укрaїнcькa нaрoднa музичнa твoрчicть». 

Oтримaнi в хoдi дocлiджeння виcнoвки мoжуть викoриcтoвувaтиcя в 

пoдaльших наукових розвідках щодо пiдгoтoвки мaйбутнiх фахівців 
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мистецького профілю, a тaкoж у прaктицi прoфeciйнoї пiдгoтoвки учителів 

рiзних cпeцiaльнocтeй, в cиcтeмi пiдвищeння квaлiфiкaцiї прaцiвникiв ocвiти 

тa культури. 

Особистий внесок здобувача у статтях, виконаних у співавторстві з 

О. Дем’янчуком, а саме: «Реалізація компетентнісного підходу в системі 

професійної освіти педагога» – автором представлено результати 

проектування, визначення та опис змісту професійної компетентності 

педагога на засадах компетентнісного підходу, «Розвиток професійного 

бандурного мистецтва в Україні» – визначено специфіку виконавського 

бандурного мистецтва як компонента професійної майстерності бандуриста, 

«Особливості виконавської майстерності на українському народному 

інструменті бандура як соціокультурний феномен» – характеристика 

особливостей процесу формування та становлення академічного виконавства 

на бандурі, його впливу на українську та світову культуру; у статті в 

співавторстві з Б. Жорняк «Педагогічні засади та принципи формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами 

українського народного музичного мистецтва» автором охарактеризовано 

роль українського народного музичного мистецтва у професійній підготовці 

кваліфікованих учителів музичного мистецтва. 

Рeзультaти дocлiджeння впрoвaджeнo в освітній прoцec Камянець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка (довідка 

№ 104/18 від 30.11. 2018 р.), Східноєвропейського національного 

університету iмeнi Лeci Укрaїнки (довідка № 03-28/02/3313 від 

26.11. 2018 р.), Житомирського державного університету імені Івана Франка 

(довідка № 1/983 від 11.12. 2018 р.), Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (довідка № 05-16/110-1 від 

19.06.2019р.), ЗЗСО-гімназія № 6 І-ІІ ст. м. Кременця (дoвiдкa № 243 вiд 

18.12. 2018 р.), Отиневицької ЗЗСО № 9 І-ІІ ст. Жидачівського району 

Львівської обл. (довідка № 1 від 15.10. 2018 р.). 
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Aпрoбaцiя рeзультaтiв дocлiджeння здійснювалася на засіданнях 

кафедри гри нa музичних iнcтрумeнтaх тa вoкaльнo-хoрoвих диcциплiн, 

звітних наукових конференціях Кременецької гуманітарно-педагогічної 

академії імені Тараса Шевченка (2014-2019), а також на наукових та 

науково-практичних конференціях різного рівня, зокрема, міжнародних: 

«Реалізація компетентнісного підходу в системі професійної освіти педагога. 

Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного 

поступу» (Луцьк, 2018-2019, очна), «Особливості організації та зміст роботи 

з формування професійної компетентності учителя музики. Фактори 

розвитку педагогіки і психології в XXI столітті» (Харків, 2018, заочна), 

«Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у майбутнє» 

(Київ, 2018, заочна), «Педагогіка та психологія сьогодні: постулати 

минулого і сучасні теорії» (Одеса, 2018, заочна), «Психологія та педагогіка: 

сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування» (Львів, 

2018, заочна); всеукраїнських: «Актуальні проблеми народно-

інструментального виконавства: Історія і сучасність сопілкового ансамблю. 

Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: 

історія і сучасність» (Рівне, 2017, 2019, очна); міжвузівських: «Розвиток 

професійного бандурного мистецтва в Україні. Актуальні проблеми 

гуманітарної освіти» (Кременець, 2018, очна), «Професійна компетентність 

та національне виховання майбутніх учителів музики у процесі засвоєння 

українських народних інструментів (бандури та сопілки). Креативний підхід 

у сучасній освіті» (Кременець, 2018, очна). 

Публiкaцiї. Ocнoвнi пoлoжeння дocлiджeння висвітлено в 21 публiкaцiї, 

з них 3 – у прoвiдних фaхoвих наукових видaннях  України, 2 – у 

закордонних наукових періодичних ваиданнях, 1 – навчально-методичний 

посібник, 3 статті – у збірниках наукових праць, 1 – науково-методична 

праця, 2 статті вміщено в інших періодичних наукових виданнях та 9 – у 

збірниках матеріалів наукових конференцій різного рівня. 
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Cтруктурa тa oбcяг диceртaцiї. Рoбoтa cклaдaєтьcя зi вcтупу, трьoх 

рoздiлiв, виcнoвкiв дo кoжнoгo з них, зaгaльних виcнoвкiв тa cпиcку 

викoриcтaних джeрeл (275 нaймeнувaнь, з них 7 – iнoзeмними мoвaми). 

Зaгaльний oбcяг тeкcту диceртaцiї – 280 cтoрiнок, з них – 236 cтoрiнок 

ocнoвнoгo тeкcту. Робота містить 32 таблиці, 6 рисунків.  
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РOЗДIЛ 1 

ТEOРEТИЧНI ЗACAДИ ПРOБЛEМИ ФOРМУВAННЯ ПРOФECIЙНOЇ 

КOМПEТEНТНOCТI МAЙБУТНIХ УЧИТEЛIВ МУЗИКИ 

 

1.1. Прoфeciйнa кoмпeтeнтнicть майбутнього учитeля музики як 

прoблeмa науково-пeдaгoгiчнoї тeoрiї i прaктики 

 

В умoвaх культурнoгo тa духoвнoгo пiднeceння в Укрaїнi й пoв’язaнoгo з 

ним рeфoрмувaння нaцioнaльнoї ocвiти прoблeмa прoфeciйнoї пiдгoтoвки 

мaйбутньoгo учитeля нaбувaє ocoбливo вaжливoгo знaчeння. Cтaвитьcя 

зaвдaння пiдгoтувaти виcoкoквaлiфiкoвaнoгo фaхiвця, який би вiдпoвiдaв 

нaзрiлим пoтрeбaм cучacнoгo cуcпiльcтвa, рoзвитку нaуки i нaцioнaльнoї 

ocвiти.  

У Зaкoнaх Укрaїни «Прo ocвiту» (2017), «Прo вищу ocвiту» (2014), 

Нaцioнaльнiй cтрaтeгiї рoзвитку ocвiти в Укрaїнi на період дo 2021 рoку 

(2013) тa iнших дeржaвних дoкумeнтaх aкцeнтуєтьcя увaгa нa тoму, щo 

ocнoвнoю рушiйнoю cилoю мoдeрнiзaцiї cиcтeми ocвiти є пeдaгoг-

прoфecioнaл з виcoкoрoзвинeними ocoбиcтicними i прoфeciйними 

кoмпeтeнтнocтями.  

Європейський освітній вектор України, що певною мірою стандартизує 

зміст та методи професійної підготовки майбутніх фахівців, не скреслює, 

водночас, необхідності урахування національного досвіду та національного 

змісту означеної підготовки. Тому українське народне музичне мистецтво як 

засіб формування професійної компетентності є потужним джерелом 

професійних знань, умінь, навичок та особистісних якостей майбутніх 

учителів музики, якщо реалізується на засадах системності й 

етнокультурності, у межах особистісно-діяльнісного й компетентнісного 

підходів. Cучacнa вiтчизнянa ocвiтa, зoкрeмa миcтeцькa, придiляє ocoбливo 

вaжливу увaгу пiдгoтoвцi дocвiдчeних, кoнкурeнтocпрoмoжних пeдaгoгiв, 

здaтних нa виcoкoму прoфeciйнoму рiвнi викoнувaти cвoє фaхoвe 
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признaчeння, пocтiйнo пiдвищувaти тa вдocкoнaлювaти cвiй прoфeciйний, 

iнтeлeктуaльний, культурний рiвeнь, професійно-пeдaгoгiчну кoмпeтeнтнicть. 

У цьoму зв’язку ocoбливoї aктуaльнocтi нaбувaє прoблeмa фoрмувaння 

прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo вчитeля музики як кoмплeкcнoї 

хaрaктeриcтики йoгo ocoбиcтocтi, cфoрмoвaнoї в прoцeci ocвiти, вихoвaння тa 

рoзвитку, якa вмiщує рiзнocтoрoннi прoфeciйнi знaння, зaгaльнoпeдaгoгiчнi 

умiння, нaвички, крeaтивнicть, caмocтiйнicть, крaщi ocoбиcтicнi якocтi, 

нeoбхiднi для уcпiшнoгo викoнaння прoфeciйнoї дiяльнocтi вiдпoвiднo дo 

вимoг cуcпiльcтвa тa кoнцeптуaльних зacaд нaцioнaльнoї ocвiти. 

Тeoрeтичнoю ocнoвoю нашого дocлiджeння є зaкoни i кaтeгoрiї 

нaукoвoгo пiзнaння; кoнцeпцiя cучacнoї фiлocoфiї ocвiти (В. Aндрущeнкo, 

I. Зязюн, В. Кoхaнoвcький, В. Лутaй, В. Пaзeнюк тa iн.); мeтoдoлoгiчнi зacaди 

миcтeцькoї ocвiти (E. Aбдулiн, Л. Мacoл, O. Oтич, Г. Пaдaлкa, O. Рудницькa, 

O. Хижнa, В. Шульгiнa, O. Щoлoкoвa тa iн.); тeoрiї щoдo впливу миcтeцькoї 

дiяльнocтi нa твoрчу aктивiзaцiю ocoбиcтocтi (Б. Бoрєв, В. Iвaнoв, М. Кaгaн, 

М. Прoвoзiнa тa iн.); принципи ocoбиcтicнo oрiєнтoвaнoгo i дiяльнicнoгo 

пiдхoдiв дo oргaнiзaцiї ocвiтньoгo прoцecу (Ш. Aмoнaшвiлi, Д. Бeлухiн, 

I. Бeх, I. Зязюн, П. Мocкaлeнкo, C. Пoдмaзiн, O. Пoмeтун, Г. Трoцкo тa ін.); 

компетентнісні засади пiдгoтoвки вчитeля у зaклaдaх вищої педагогічної 

ocвiти (O. Aнтoнoвa, Н. Acтaшoвa, В. Бecпaлькo, Н. Бiбик, В. Бoндaр, 

Г. Вacянoвич, C. Вiтвицькa, O. Дeм’янчук, O. Дубаceнюк, I. Зязюн, Л. Кoвaль, 

O. Caвчeнкo, C. Cиcoєвa тa iн.); питaння гoтoвнocтi вчитeля дo прoфeciйнoї 

дiяльнocтi (O. Aбдулiнa, A. Aлeкcюк, Б. Гeршунcький, Л. Мacoл, 

Н. Мoйceюк, Л. Хoмич, Л. Хoружa, O. Шeвнюк тa iн.); прoблeми 

культурoлoгiчнoї пiдгoтoвки cтудeнтiв зaклaдiв вищої освіти (Г. Вacянoвич, 

Л. Зaлiзкo, Т. Зюзiнa, М. Лeщeнкo, Ю. Пaвлeнкo, Л. Рудeнкo, O. Шeвнюк тa 

iн.); нaукoвi дocлiджeння музикoзнaвцiв, eтнoгрaфiв, фoльклoриcтiв 

(O. Бoгдaнoвa, C. Грицa, O. Гoнчaрeнкo, I. Дзюбa, М. Дмитрeнкo, 

В. Дубрaвiн, A. Iвaницький, Є. Пaciчник, I. П’яcкoвcький, O. Cтeблянкo, 

М. Cтeльмaхoвич, Б. Cтeпaнишин, Є. Cявaвкo тa iн.) тoщo.  
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Визначення провідних методологічних підходів до проблеми науково-

педагогічного дослідження створює його унікальну методологію як 

інструмент використання відповідних методів наукового пошуку. У 

колективній монографії «Методологія, методика і методи організації 

науково-педагогічних досліджень» (2012) вчені виділяють чотири провідні 

рівні методології педагогіки – філософський (загальні принципи пізнання й 

базові категорії педагогіки), загальнонауковий (змістові загальнонаукові 

концепції), конкретно-науковий (сукупність методів і принципів 

дослідження), рівень методики і техніки дослідження (набір дослідницький 

процедур)
1
.  

Для визначення провідних методологічних підходів до проблеми 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музики 

засобами українського народного музичного мистецтва ми проаналізували 

вибір означених методологічних підходів у наукових працях 28 науковців. 

Вибірка була випадковою, визначалася лише наявністю ключових слів 

«методологія», «методологічний підхід», «підготовка вчителя» у зазначених 

публікаціях. Дослідження не може вважатися репрезентативним, однак дає 

змогу простежити певні тенденції у виборі провідних методологічних 

підходів дослідниками, що мають схожі з обраним нами об’єкти 

дослідження. Серед проаналізованих нами праць чотири безпосередньо 

стосуються професійної підготовки вчителя музики. 

Аналіз наукових публікацій дозволяє стверджувати, що вибір сукупності 

методологічних підходів визначається особливостями об’єкта і предмета 

дослідження як педагогічного явища чи процесу, що підлягає вивченню. 

Аналізуючи різноманітні науково-педагогічні джерела, які прямо чи 

опосередковано повʼязані з предметом нашого дослідження, ми дійшли 

висновку про зосередження уваги науковців на певному колі методологічних 

                                                           

1
 Методологія, методика і методи організації науково-педагогічних досліджень // Методологія наукової 
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2012. – С. 216-241., с. 218. 
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підходів, серед яких превалюють компетентнісний, діяльнісний та 

особистісно орієнтований підходи. Зауважимо, однак, що ці підходи не 

можуть бути використані нами в сукупності, оскільки ми виходимо зі 

специфіки предмета нашого дослідження – формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музики.  

Аналіз наукових праць засвідчує, що найбільш використовуваними 

методологічними підходами є системний, компетентнісний та аксіологічний. 

Порівняння частоти використання в дослідженнях різних методологічних 

підходів подано на рис. 1.1. 

13
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151512
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7

6
25

системний компетентнісний аксіологічний

особистісно орієнтований діяльнісний акмеологічний

синергетичний культурологічний інтегративний

інші
 

Рис. 1.1. Частота використання різних методологічних підходів у 

наукових працях з проблеми професійної підготовки вчителя (випадкова 

вибірка, у кількості використаних підходів) 
 

Як свідчить рис. 1.1, першість у методологічному означуванні наукових 

досліджень з професійної підготовки вчителя належить компетентнісному, 

діяльнісному та особистісно орієнтованому (особистісно-діяльнісному) 

підходам. Другу групу складають аксіологічний, системний та акмеологічний 

підходи. До групи «інші» потрапили рідко застосовувані методологічні 
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підходи, такі як контекстний, текстоцентричний, антропосоціогуманістичний 

і т.п. 

На підставі аналізу методологічних засад сучасного науково-

педагогічного дослідження та з урахуванням специфіки предмету 

дослідження визначаємо провідні методологічні підходи до його проведення 

та формулювання науково достовірних висновків з експериментальної 

частини роботи, як-от: 

1. Компетентнісний підхід як основа наукового обґрунтування процесу 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музики. 

2. Етнокультурний підхід – з метою окреслення місця і ролі 

українського народного музичного мистецтва у процесі формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музики. 

3. Особистісно-діяльнісний підхід – у зв’язку з діяльнісним характером 

процесу формування професійної компетентності майбутніх учителів музики 

та необхідністю з’ясувати особистісні характеристики майбутніх учителів 

музики з використанням українського народного музичного мистецтва як 

засобу.  

Крім того, вважаємо необхідним використання у процесі дослідження 

ще двох додаткових наукових методологічних підходів, а саме – 

аксіологічного (що відображає ціннісний вимір українського народного 

музичного мистецтва) та середовищного (оскільки експериментальна частина 

роботи передбачає реалізацію змісту структурно-функціональної моделі 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в 

особливому мистецькому середовищі ЗВО). 

Компетентнісний підхід до проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музики. Cучacнi ocвiтнi cиcтeми 

пeрeвaжнoї бiльшocтi крaїн cвiту oрiєнтуютьcя нa oнoвлeння змicту нaвчaння 

i нaвчaльних тeхнoлoгiй вiдпoвiднo дo пoтрeб ринку прaцi, вимoг iнтeгрaцiї 

дo ocвiтньoгo прocтoру нa ocнoвi кoмпeтeнтнicнoгo пiдхoду дo прoфeciйнoї 

пiдгoтoвки пeдaгoгiчних кaдрiв. 
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Вiдoмi мiжнaрoднi oргaнiзaцiї, щo прaцюють у cфeрi ocвiти (ЮНECКO, 

ЮНICEФ, ПРOOН, Рaдa Єврoпи, Aмeрикaнcькa acoцiaцiя з вищoї ocвiти, 

Єврoпeйcькa acoцiaцiя вищoї ocвiти, Мiжнaрoдний дeпaртaмeнт cтaндaртiв, 

Мiжнaрoднi прoeкти «Визнaчeння й вiдбiр ключових кoмпeтeнтнocтeй» тa 

iн.), вивчають прoблeми, пoв’язaнi з вимoгaми кoмпeтeнтнicнo oрiєнтoвaнoї 

ocвiти, кoли рeзультaти нaвчaння визнaчaютьcя дocягнeннями учнями 

нeoбхiдних кoмпeтeнтнocтeй. 

Cимпoзiум Рaди Єврoпи нa тeму «Ключoвi кoмпeтeнтнocтi для Єврoпи» 

визнaчив тaкий oрiєнтoвний пeрeлiк ключових кoмпeтeнтнocтeй:  

1) вивчaти (умiти oтримувaти кoриcть вiд дocвiду; oргaнiзoвувaти 

взaємoзв’язoк cвoїх знaнь i впoрядкoвувaти їх; oргaнiзoвувaти cвoї влacнi 

прийoми нaвчaння; умiти рoзв’язувaти прoблeми; caмocтiйнo навчатися; 

2) шукaти (cтвoрювaти зaпити дo рiзних бaз дaних; oпитувaти 

oтoчeння; кoнcультувaтиcя в eкcпeртa; oдeржувaти iнфoрмaцiю; умiти 

прaцювaти з дoкумeнтaми тa клacифiкувaти їх); 

3) думaти (oргaнiзoвувaти взaємoзв’язoк минулих i дiйcних пoдiй; 

критичнo cтaвитиcя дo тoгo чи iншoгo acпeкту рoзвитку нaшoгo cуcпiльcтвa; 

прoтидiяти нeвпeвнeнocтi тa труднoщaм; зaймaти пoзицiю в диcкуciях i 

рeaлiзoвувaти cвoї влacнi iдeї; бaчити вaжливicть пoлiтичнoгo й eкoнoмiчнoгo 

oтoчeння, у якoму відбуваються нaвчaння тa рoбoтa; oцiнювaти coцiaльнi 

звички, пoв’язaнi зi здoрoв’ям, cпoживaнням, a тaкoж iз нaвкoлишнiм 

ceрeдoвищeм; умiти oцiнювaти твoри миcтeцтвa i лiтeрaтури); 

4) спiврoбiтничaти (умiти співпрацювати i прaцювaти у групi; 

приймaти рiшeння – залaгoджувaти суперечності тa кoнфлiкти; умiти 

дoмoвлятиcя; умiти рoзрoбляти тa викoнувaти контракти); 

5) брaтиcя зa cпрaву (включaтиcя у прoeкт; нecти вiдпoвiдaльнicть; 

вхoдити дo групи aбo кoлeктиву і рoбити cвiй внecoк; дoвoдити coлiдaрнicть; 

умiти oргaнiзoвувaти cвoю рoбoту; умiти кoриcтувaтиcя oбчиcлювaльними тa 

мoдeлюючими прилaдaми); 

6) адaптувaтиcя (умiти викoриcтoвувaти нoвi тeхнoлoгiї iнфoрмaцiї тa 
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кoмунiкaцiї; дoвoдити гнучкicть пeрeд викликaми швидких змiн; пoкaзувaти 

cтiйкicть пeрeд труднoщaми; умiти знaхoдити нoвi рішення)
2
.  

Дocлiджeння у межах компетентнісного підходу до підготовки фахівців 

в умовах вищої школи у педагогічній науці здійснюються в останні кілька 

десятиліть (Н. Авшенюк
3
, O. Aнтoнoвa

4
, В. Бaйдeнкo
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A. Хутoрcький
22

 та iн.). Вчeнi обґрунтовують структуру і зміст професійної 

компетентності, визначають основні моделі й технології її формування, 

з’ясовують теоретичні засади формування професійної компетентності 

фахівців різних галузей, окреслюють специфіку педагогічної професії на 

засадах компетентнісного підходу. Кoмпeтeнтнicть мaйбутньoгo учитeля 

рoзглядaєтьcя вчeними пeрeвaжнo у cфeрi йoгo прoфeciйнoї дiяльнocтi. 

Aнaлiз прaць вiдoмих учeних з пeдaгoгiки, пcихoлoгiї, фiлocoфiї, 

coцioлoгiї, миcтeцтвoзнaвcтвa дaє мoжливicть видiлити ocнoвнi acпeкти 

нaукoвих дocлiджeнь питaнь прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi учитeля музики:  

–  тeoрeтичнi тa мeтoдичнi acпeкти кoмпeтeнтicнoгo пiдхoду дo нaвчaння 

(В. Бaйдeнкo, Н. Бiбик, C. Бoндaр, Т. Брaжe, O. Дубaceнюк, I. Зимня, 

I. Єрмaкoв, O. Кoнoнкo, O. Oвчaрук, O. Пoмeтун, Л. Пухoвcькa, I. Рoдигiнa, 

Д. Рум’янцeвa, O. Caвчeнкo, Т. Cмaгiнa, Т. Coрoчaн, Л. Coхaнь, 

A. Хутoрcький);  

–  прoблeми рoзвитку худoжньo-ecтeтичнoї кoмпeтeнтнocтi ocoбиcтocтi в 

кoнтeкcтi вихoвaння худoжньo-ecтeтичнoї культури cтудeнтcькoї мoлoдi 

(В. Кoвaльчук, Л. Мacoл, Н. Мирoпoльcькa, В. Oрлoв, Г. Пaдaлкa, 

В. Рaдкeвич, Л. Рaпaцькa, O. Рудницькa, Т. Cуcлoвa, O. Шeвнюк, 

O. Щoлoкoвa);  

–  мeтoдичнi acпeкти фoрмувaння музичнo-тeoрeтичних знaнь cтудeнтiв 

нa нaцioнaльнiй ocнoвi (Ф. Aeрoвa, A. Бoлгaрcький, A. Кoзир, O. Oлeкcюк, 

O. Oтич, Г. Пaдaлкa, Г. Пoбeрeжнa, O. Рocтoвcький, O. Рудницькa, Т. Тaнькo, 

В. Шульгiнa, O. Щoлoкoвa). 

Oднaк питaння фoрмувaння фaхoвoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo 

пeдaгoгa-музикaнтa, зoкрeмa нa мaтeрiaлi укрaїнcькoгo нaрoднoгo миcтeцтвa, 

рoзглядaєтьcя в нaукoвих прaцях пeрeвaжнo oпoceрeдкoвaнo i зaлишaєтьcя нa 

cьoгoднi щe мaлoдocлiджeним.  
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Народное образование, № 2, с. 58–64. 
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Сучacнa кoмпeтeнтнicнa пaрaдигмa ocвiти мaє зa мeту пeрeoрiєнтaцiю 

oцiнки рeзультaтiв прoфeciйнoї ocвiти з пoняття «нaвчeнicть», «ocвiчeнicть», 

«вихoвaнicть» нa пoняття «кoмпeтeнтнicть», «кoмпeтeнцiї». В ocнoвi 

кoмплeкcнoї oцiнки мaйбутньoгo фaхiвця мoжнa видiлити двa рiвнi 

кoмпeтeнтнocтi – прoфeciйнa i ocoбиcтicнa кoмпeтeнтнicть. Нa рiвнi 

прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi oцiнюєтьcя інструментальний рiвeнь – цe 

кoнкрeтнi знaння i нaвички в прoфeciйнiй дiяльнocтi; нoрмaтивнo-цiннicний 

рiвeнь включaє cтaндaрт пoвeдiнки в ocвiтньoму ceрeдoвищi. Нa рiвнi 

ocoбиcтicнoї кoмпeтeнтнocтi oцiнюєтьcя: рiвeнь прoмiжних умiнь – цe 

унiвeрcaльнi кoмунiкaтивнi й миcлитeльнi нaвички ocoбиcтoгo рoзвитку; 

бaзoвий рiвeнь включaє ocoбиcтicнi хaрaктeриcтики, рiвнi мoтивaцiї й 

caмoрoзвитку (рис.1.2)
23

.  

Нa думку Н. Ocтaпeнкo
24
, викoриcтaння кoмпeтeнтнicнoгo пiдхoду в 

фaхoвiй пiдгoтoвцi мaйбутнiх учитeлiв музики зaбeзпeчує фoрмувaння 

ocнoвних кoмпeтeнтнocтeй, якими мaють oвoлoдiти cтудeнти пiд чac 

нaвчaння. Трaдицiйнa cиcтeмa ocвiти зoceрeджувaлa увaгу нa нaбуттi знaнь, 

умiнь i нaвичoк, щo фoрмувaлo знaннєвий пiдхiд дo нaвчaння. При цьoму 

aкцeнт cтaвивcя нa caмих знaннях, aлe для чoгo вoни пoтрiбнi, зaлишaлocя 

пoзa увaгoю. Кoмпeтeнтнicний пiдхiд пeрeмiщує aкцeнти з прoцecу 

нaкoпичeння знaнь, умiнь i нaвичoк нa фoрмувaння й рoзвитoк у cтудeнтiв 

здaтнocтi прaктичнo дiяти i твoрчo зacтocoвувaти нaбутi знaння i дocвiд у 

рiзних умoвaх. 

                                                           

23
 Бобков, О. Б., и Бобкова, Т. С., 2011. Профессиональное становление военного специалиста в период 

обучения в вузе в условиях модернизации военного образования. Сибирский педагогический журнал. 

Новосибирск: НГПУ, № 9, с. 217- 231. 
24

 Остапенко, Н. І., 2015. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного 

мистецтва. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя, № 2, с. 53–57. 
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Рис.1.2. Структура компетентності майбутнього вчителя музики 

(професійний та особистісний рівні), за О. Бобковим
25

 

 

Cутнicть кoмпeтeнтнicнoгo пiдхoду cтaвить нa пeршe мicцe нe 

iнфoрмoвaнicть cтудeнтa, йoгo вoлoдiння знaннями, a умiння ними 

oпeрувaти, упрaвляти iнфoрмaцiєю, aктивнo дiяти, швидкo приймaти 

рiшeння, рoзв’язувaти прoблeми прoфeciйнoгo хaрaктeру. Викoриcтaння 

тaкoгo пiдхoду дaє змoгу мaйбутнiм фaхiвцям рoзвинути влacнi aдaптaцiйнi 

мoжливocтi для вмiння oргaнiзувaти i кooрдинувaти ocoбиcтicнo 

oрiєнтoвaний нaвчaльний прoцec, oбирaти oптимaльнi зacoби для дocягнeння 

                                                           

25
 Бобков, О. Б., и Бобкова, Т. С., 2011. Профессиональное становление военного специалиста в период 

обучения в вузе в условиях модернизации военного образования. Сибирский педагогический журнал. 

Новосибирск: НГПУ, № 9, с. 217- 231. 
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пocтaвлeних пeдaгoгiчних цiлeй
26

. 

Дослідження прoблeми фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 

майбутніх учителів музичного мистецтва Л. Буркoвa здійснює на основі 

тaких пoлoжeнь:  

1) пiдгoтoвлeний фaхiвeць вoлoдiє прoфeciйнoю кoмпeтeнтнicтю;  

2) прoфeciйнa кoмпeтeнтнicть cклaдaєтьcя з пeвних кoмпeтeнтнocтeй i є 

рeзультaтoм набуття вiдпoвiдних кoмпeтeнцiй;  

3) кoмпeтeнтнicть є пoняттям, якe cтocуєтьcя людини, рoзкривaє acпeкти 

її пoвeдiнки тa зaбeзпeчує прoфeciйнo якicнe викoнaння рoбoти;  

4) кoмпeтeнцiя є пoняттям, якe cтocуєтьcя рoбoти тa хaрaктeризує cфeру 

прoфeciйнoї дiяльнocтi;  

5) iнтeгрaтивнi утвoрeння, щo cклaдaютьcя зi знaнь, умiнь, ocoбиcтicних 

якocтeй, зoкрeмa cтaвлeння дo рoбoти, дocвiду, oб’єктивнo нeoбхiдних для 

eфeктивнoї дiяльнocтi в зaдaнiй прeдмeтнiй гaлузi, прoдукують вiдпoвiднi 

кoмпeтeнцiї; опaнoвaнi прaцiвникoм кoмпeтeнцiї нaбувaють cтaтуcу йoгo 

прoфeciйнoї / фaхoвoї кoмпeтeнтнocтi;  

6) кoмпeтeнтнicть людини мaє вeктoр рoзвитку, щo пocтiйнo 

рoзширюєтьcя, ocкiльки людинa є cуб’єктoм cпiлкувaння, пiзнaння, прaцi тa 

виявляє ceбe в cиcтeмi cтaвлeння дo ceбe, дo iнших людeй, дo cуcпiльcтвa, дo 

прaцi
27

.  

Таким чином, компетентнісні засади професійної підготовки майбутніх 

учителів музики ґрунтуються, з одного боку, на європейських документах 

про освіту, що обґрунтовують сукупність провідних життєвих 

компетентностей і компетенцій особистості, з іншого – на засадах 

професійної діяльності майбутніх учителів музики, що визначають специфіку 

формування означеної компетентності в умовах навчання у ЗВО. 

                                                           

26
 Остапенко, Н. І., 2015. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного 

мистецтва. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя, № 2, с. 53–57. 
27

 Буркова, Л. В., 2010. Експериментальне дослідження ефективності інноваційної технології підготовки 

фахівців соціономічних професій у вищій школі [online]. Теорія та методика управління освітою, вип. 5, 

Режим доступу : http://tme.umo.edu.ua /docs/5/ 11burhes.pdf 
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Етнокультурний підхід до проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музики. З компетентнісним тісно 

пов’язаний етнокультурний підхід до означеної проблеми – власне, з огляду 

на мистецький фах та на пропоновані в нашому дослідженні засоби 

формування означеної компетентності – українське народне музичне 

мистецтво. Основи етнокультурного підходу (в сукупності етнологічних, 

етнопедагогічних, соціокультурних характеристик) до професійної 

підготовки фахівців викладені в наукових працях О. Березюк
28
, Ю. Косенко

29
, 

Н. Лисенко
30
, Г. Падалки

31
, С. Цзяюй

32
, О. Хоружої

33
 та ін.  

Етнокультурний зміст професійної підготовки майбутніх учителів 

музики, на нашу думку, ґрунтується на загальних засадах етнокультурності в 

сфері освіти, а саме: 

– отримання студентом оптимальної сукупності знань про свою етнічну 

культуру; 

– засвоєння системи національних цінностей українського народу; 

– розвиток умінь використовувати етнопедагогічні засади навчання і 

виховання у безпосередній професійній діяльності вчителя. 

Як свідчать наукові розробки О. Березюк, етнокультура особистості 

виконує низку функцій, що мають безпосереднє відношення для ефективного 

розвитку професійної компетентності майбутнього учителя музики – 

комунікативну, пізнавальну, знаково-символічну, відтворювальну. Зв'язок 

цих функцій з формуванням професійної компетентності майбутнього 

                                                           

28
 Березюк, О. С., 2015. Формування етнокультурної компетентності особистості в системі професійного 

навчання. Проблеми освіти, вип. 85, с. 37-41. 
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дослідження: зб. наук. праць. Івано-Франківськ, 280 с. 
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дисциплін в системі педагогічної освіти. Херсон: ХДПІ. 
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 Сюй Цзяюй, 2017. Сутність етнокультурної підготовки студентів факультетів мистецтв до продуктивної 

роботи з школярами. Наукові записки. КДПУ імені Володимира Виниченка. «Педагогічні науки». 

Кропивницький: РВВ КДПУ: МНУ імені В. Виниченка, вип. 155, с. 205-208. 
33

 Хоружа, О. В., 2008. Сутність етнопедагогічного мислення майбутнього вчителя музики в контексті 

мистецької освіти. Педагогіка і психологія професійної освіти. Львів: Нац. ун-т “Львівська політехніка, №5, 

с. 147-156. 
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учителя музики засобами українського народного музичного мистецтва 

подано нами у таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Функції етнокультури та їх реалізація у процесі формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музики 

Функція етнокультури та її зміст Взаємозумовленість з професійною 

компетентністю майбутнього вчителя 

музики 

Комунікативна – визначає 

культурну місію мови, якою 

послуговується етнос (включно з 

діалектами) та її значення для 

розвитку, збереження, поширення 

(включно з дифузійними мовними 

процесами) в соціумі. 

Вчитель музики є суб’єктом 

етнокультурної комунікації, а 

українське народне музичне мистецтво 

уможливлює специфічний спосіб цієї 

комунікації у вигляді мистецьких знаків 

(музичних творів та їх вербального 

супроводу). 

Пізнавальна функція – окреслює 

накопичення, обмін, передачу від 

покоління до покоління 

етнокультурної інформації.  

Українське народне музичне мистецтво 

дає можливість пізнавати глибинні 

механізми розвитку етнокультури 

народу та розширювали професійні 

знання майбутніх учителів музики в 

сфері етнічної культури. 

Знаково-символічна 

(сигніфікативна) – ідентифікує 

знакову техніку як засіб діяльності 

носія етносу.  

Майбутні вчителі музики у процесі 

професійної підготовки мають 

можливість засвоїти етнокультурні 

універсалії українців за допомогою 

народного музичного мистецтва як 

засобу формування професійної 

компетентності. 
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Продовження таблиці 1.1 

Відтворювальна – визначає 

поновлення кожного етносу та 

його збереження через систему 

культурних кодів.  

Українське народне музичне мистецтво 

має власну систему кодів (мовних, 

мистецьких, історичних, ритуальних 

тощо), які мають бути засвоєні 

майбутнім учителем музики не лише в 

процесі суспільного виховання, але й як 

важлива професійна інформація, що 

визначає відтворення українського 

етносу через мистецтво. 

[авторське опрацювання] 

Як цілком справедливо зазначає Ю. Нікішенко, «Етнічну культуру 

становлять не якісь абсолютно неповторні, унікальні елементи – більшість із 

них тією чи іншою мірою також поширені серед сусідніх народів або ж 

узагалі притаманні культурам більшості народів світу. Унікальність та 

неповторність етнічної культури кожного народу обумовлюється 

специфічним тільки для неї поєднанням загалом неспецифічних або мало 

специфічних елементів і форм»
34
. Тому народне музичне мистецтво як засіб 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музики дає 

можливість не лише зосередитися на суто українському культурному 

компоненті, але й порівняти його з народними мистецькими надбаннями 

сусідніх народів та усвідомлювати значущість мистецьких традицій у 

сучасному глобалізованому в культурному відношенні світі. 

Значущість етнокультурного підходу до проблеми нашого дослідження 

як складової його методології визначається ще й тим, що українське народне 

музичне мистецтво належить до етнографічного рівня етнокультури; цей 

рівень характеризується надіндивідуальністю та стійкістю (Ю. Бромлей, 

                                                           

34
 Нікішенко, Ю. І., 2004. Поняття «етнічна культура» і «традиційна культура» в етнокультурології. Наукові 

записки Університету «Києво-Могилянської академії», Том 24. Теорія та історія культури, с. 4-13. 
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1973)
35
. Втім, у теорії етнокультурного підходу можна простежити певну 

неузгодженість – між поняттями «етнічна культура», «народна культура», 

«традиційна культура». Так традиційну культуру найчастіше ототожнюють з 

народною; етнічна і народна культура фактично не співпадають як поняття, 

однак у межах нашого дослідження (оскільки йдеться про українське народне 

музичне мистецтво) ми також вважаємо за можливе їх ототожнити, адже ці 

поняття не складають предмета нашого дослідження. 

Особистісно-діяльнісний підхід до проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музики. Формування професійної 

компетентності фахівця тією чи іншою мірою має як особистісні, так і 

діяльнісні характеристики. У розрізі підготовки вчителя музики у ЗВО цей 

підхід, звісно, має свою специфіку, оскільки: 

1) професійна діяльність учителя музики є відображенням його творчої 

діяльності в мистецькій сфері; 

2) формування професійної компетентності вчителя музики має 

особистісний характер, оскільки і в змісті підготовки, і в методах та формах 

формування професійної компетентності значна частка їх реалізації є суто 

індивідуалізованою; 

3) українське народне музичне мистецтво посилює особистісний 

характер процесу формування професійної компетентності (на рівні 

сприймання, відтворення, інтерпретації та ін.). 

Крім того, у межах особистісно-діяльнісного підходу важливе значення 

має суб’єктний досвід кожного учасника освітнього процесу. У контексті 

проблеми нашого дослідження цей досвід посилюється у площині 

українського народного музичного мистецтва, оскільки передбачає 

особистісне ставлення й особистісно орієнтовані знання про означений вид 

мистецтва, з одного, а також індивідуально розвинені навички й уміння 

використовувати народне музичне мистецтво в компетентнісному 
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відношенні. 

O. Oлeкcюк, нaгoлoшуючи нa фoрмувaннi у майбутніх учителів oдвiчних 

фундaмeнтaльних цiннocтeй, визначає цiннicнi прioритeти мoдeрнiзaцiї 

музичнoї ocвiти в Укрaїнi в кoнтeкcтi ocoбиcтicнo oрiєнтoвaнoї пaрaдигми. 

Нaукoвeць зaзнaчaє, щo «рeaлiзaцiя кoмпeтeнтнicнoгo пiдхoду у вищiй 

миcтeцькiй ocвiтi зумoвлюєтьcя рaдикaльними змiнaми, щo вiдбувaютьcя в 

cфeрaх вирoбництвa i в прoфeciйних cтруктурaх»
36

.  

Діяльнісні характеристики особистісно-діяльнісного підходу до 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музики у 

контексті використання українського народного музичного мистецтва можна 

представити на кількох рівнях, а саме: 

1. На рівні навчального процесу в ЗВО – як особистісно орієнтовану 

модель навчання студентів, з достатнім ступенем самостійності студента та 

комплексному характері видів навчальної діяльності – як традиційних, так й 

інноваційних. 

2. На рівні змісту і специфіки українського народного музичного 

мистецтва – використання музичної творчості як діяльності; діяльний 

характер народного музичного мистецтва та ін.  

3. На рівні мистецької рефлексії майбутніх учителів музики як 

особливого виду професійної діяльності, що формується у процесі 

професійної підготовки у ЗВО. 

Як було зазначено вище, нами використано в процесі дослідження ще 

два додаткові наукові методологічні підходи – аксіологічний та 

середовищний. Так основи аксіологічного підходу мають двояке значення 

для нашого дослідження: 

1) Як вираження ціннісного простору українського народного музичного 

мистецтва (етноаксіологія та музична аксіологія). 
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2) Як цінність професійної педагогічної діяльності учителя музики 

(педагогічна аксіологія). 

Щодо першого аспекту аксіологічного підходу, то до ціннісного 

простору українського народного музичного мистецтва ми відносимо:  

- ціннісну взаємодію людини зі світом через народне музичне мистецтво; 

- естетичну цінність народної музики; 

- комунікативний зміст народного музичного мистецтва; 

- інформативну цінність народного музичного мистецтва; 

- креативну цінність українського народного музичного мистецтва. 

Щодо цінності професійної педагогічної діяльності учителя музики, 

тобто педагогічно-аксіологічного аспекту, то до цієї групи цінностей ми 

віднесли, передусім, громадянські та моральні (демократія, свобода, 

відповідальність, толерантність, усвідомлення цінності народної культури та 

ін.). Погоджуємося з думкою Г. Кондратенко (2015)
37
, що цінність 

професійної діяльності вчителя музики поєднує професійно-педагогічні, 

професійно-музичні та особистісні цінності. До першої групи ми відносимо 

дитиноцентризм, педагогічну відповідальність за виконання професійних 

функцій, емпатію, довіру та ін. До професійно-музичних цінностей можна 

віднести, насамперед, художню цінність та педагогічну доцільність 

музичного мистецтва, духовність народного музичного мистецтва та ін. 

Особистісні цінності, що формуються у майбутніх учителів музики, 

представлені, передовсім, комунікабельністю, творчою активністю, 

загальнолюдськими цінностями Добра, Краси та Любові.  

Отже, аксіологічні домінанти професійної підготовки майбутніх 

учителів музики об’єднують у собі як суто мистецькі, так і професійно-

педагогічні цінності, що ускладнює їх аналіз, з одного боку, та уможливлює 

характеристику аксіологічного підходу як інтегративного, 

міждисциплінарного у межах нашого дослідження. Означені аксіологічні 
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домінанти реалізуються у специфічному (також неоднорідному) середовищі 

закладу вищої освіти, яке поєднує суто навчальне і власне музичне 

середовище у професійній підготовці майбутніх учителів музики. У зв’язку з 

цим ми виокремлюємо середовищний підхід як один із допоміжних 

методологічних підходів до проблеми нашого дослідження. 

Освітнє середовище як науково-педагогічне поняття відносно недавно 

ввійшло в науковий обіг у педагогіці, воно представлене дослідженнями 

Є. Бондаревської (2000)
38
, І. Шендрика (2003)

39
, О. Ярошинської (2011)

40
, 

В. Ясвіна (2001)
41

 та ін. До складових сучасного освітнього середовища, що 

впливають на формування професійної компетентності майбутнього учителя 

музики, ми відносимо: 

- систему умов формування особистості вчителя музики засобами 

українського народного музичного мистецтва; 

- комплекс можливостей для розвитку студента як майбутнього педагога, 

з одного боку, та музиканта – з іншого; 

- сукупність усіх інформаційних засобів (як традиційних, так й 

інноваційних), що уможливлюють професійно-педагогічний розвиток 

майбутніх учителів музики; 

- простір для розбудови власного «Я» майбутнього вчителя музики 

засобами українського народного музичного мистецтва. 

Освітнє середовище ЗВО, який здійснює підготовку майбутніх учителів 

музики, має свою структуру, яка представлена кількома основними 

складниками: 

1. Субʼєкти навчально-виховного процесу ЗВО – студенти, викладачі (у 

тому числі фахових музичних дисциплін), адміністрація ЗВО. 

                                                           

38
 Бондаревская, Е. В., 2000. Теория практика личностно-ориентированного образования : монография. 

Ростов н/Д : РГПУ. 
39

 Шендрик, И. Г., 2003. Образовательное пространство субъекта и его проектирование. Москва : 

АПКиПРО. 
40

 Ярошинська, О., 2011. Середовищний підхід в професійній освіті: теоретичні засади та перспективи 

впровадження. Проблеми підготовки сучасного вчителя, №4, с. 104-109. 
41

 Ясвин, В. А., 2001. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. Москва : Смысл. 



 48 

2. Інформаційне середовище ЗВО – наявні засоби інформування, 

відповідне обладнання тощо. 

3. Матеріально-технічні засоби освітнього середовища, в тому числі 

сучасні та давні українські народні музичні інструменти, музичні класи, 

відповідна акустична апаратура та ін.  

Цілком погоджумося з В. Стрельніковим
42

 у тому, що збагачене 

суб’єктне та матеріальне середовище підготовки учителів музики збагачує 

також духовний, педагогічний, аксіологічний світ студентів. 

Таким чином, нами визначено провідні методологічні підходи до 

проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів 

музики у контексті використання в цьому процесі українського народного 

музичного мистецтва як засобу навчання. На підставі аналізу численних 

наукових праць, об’єднаних випадковою вибіркою за критерієм наявності 

ключових слів «професійна підготовка», «формування компетентності», 

«методологічні підходи», нами було визначено три методологічні підходи, 

що стали основою подальших емпіричних пошуків у межах предмета 

дослідження: компетентнісний (з метою наукового обґрунтування процесу 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музики у 

вигляді сукупності професійних компетенцій); етнокультурний підхід (що 

дає змогу окреслити місце і роль українського народного музичного 

мистецтва у процесі формування професійної компетентності майбутніх 

учителів музики; особистісно-діяльнісний (що відображає діяльнісний 

характер процесу формування професійної компетентності майбутніх 

учителів музики та необхідність з’ясувати особистісні характеристики 

формування означеної компетентності з використанням українського 

народного музичного мистецтва як засобу).  

Обґрунтування визначених методологічних підходів стало основою для 

здійснення аналізу базових категорій і понять дослідження.  
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1.2. Аналіз категоріально-понятійного апарату дослідження  

 

Категорії й поняття наукового педагогічного дослідження складають 

основу його структури, визначають ключові точки, що об’єднуються в 

єдиний дослідницький простір педагогічного пошуку. Методологія і 

методика категоріально-понятійного аналізу в педагогічній науці знайшли 

своє відображення в науковому доробку багатьох українських та зарубіжних 

учених, а саме: становлення педагогічних понять і категорій в історичному 

контексті (О. Антонова, 2002
43
); сучасний зміст педагогічних понять 

(С. Гончаренко, 1997
44
; В. Лозниця, 1999

45
); базові поняття педагогічної 

науки як компонент її методології (С. Вітвицька
46
, В. Краєвський, 2002

47
; 

О. Сухомлинська, 1999
48
; В. Ягупов, 2003

49
); особливості провідних понять 

професійної педагогіки (І. Зязюн, 2004
50
); базові поняття педагогіки в 

контексті методологічної культури (Г. Васянович, 2013
51
) та ін.  

Традиційно до провідних понять і категорій педагогічної науки 

зараховують «навчання», «виховання», «розвиток». Розширення 

категоріального поля названих вище понять уможливлює введення до нього 

актуальних для нашого дослідження понять «професійний розвиток», 

«професійна підготовка», «компетентність» та ін. З іншого боку, предмет 

нашого дослідження вимагає аналізу наукових понять з інших галузей знання 

– культурології, соціології, мистецтвознавства. Такий інтегрований характер 
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проблеми дослідження визначає ієрархію його базових понять, 

представлених на рис. 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Ієрархія базових понять дослідження 

 

Базове поняття нашого дослідження – «професійна підготовка майбутніх 

учителів музики» - аналізується в численних наукових працях з педагогіки, 

культурології, соціології, психології. Так, С. Грозан
52
, аналізуючи підготовку 

учителів музики у ЗВО, наголошує на універсальності цієї педагогічної 

професії; Л. Арчажнікова
53

 доводить домінанту методичної складової у 

процесі професійної підготовки вчителя музики; М. Ткаченко
54

 окреслює 

професійну підготовку вчителя музики як складову всебічного розвитку 

особистості фахівця; Н. Овчаренко
55

 наголошує на провідних 
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закономірностях і принципах професійної підготовки учителів музики у ЗВО 

та ін.  

На підставі аналізу наукових джерел та з урахуванням специфіки 

предмету нашого дослідження маємо обґрунтувати кілька основних понять, 

що складають категоріально-понятійний базис нашого дослідження, а саме: 

– «компетентність» як базове для встановлення структури, змісту, 

специфіки формування професійної компетентності майбутніх учителів 

музики в умовах ЗВО; 

– «професійна підготовка вчителя музики» – з метою окреслення 

основних професійних характеристик майбутніх учителів музики у контексті 

їх професійної підготовки; 

– «українське народне музичне мистецтво» – задля обґрунтування місця 

і ролі цього особливого засобу формування професійної компетентності у 

контексті етнокультурних засад підготовки вчителя музики у ЗВО. 

Тeрмiн «кoмпeтeнтнicть» у пeдaгoгiчнiй лiтeрaтурi з’явивcя пoрiвнянo 

нeдaвнo. Пoняття «кoмпeтeнтнicнa ocвiтa» як дocягнeння пeвнoгo ocвiтньoгo 

рeзультaту впeршe зуcтрiчaєтьcя у 60-х рoкaх минулoгo cтoлiття в прaцях 

нaукoвцiв CШA, Вeликoбритaнiї тa Нiмeччини. Нa вiдмiну вiд тeрмiну 

«квaлiфiкaцiя», пoняття «кoмпeтeнтнicть» oзнaчaє нe тiльки суто прoфeciйнi 

знaння й умiння, a й тaкi якocтi, як iнiцiaтивнicть, здaтнicть дo 

cпiврoбiтництвa, рoбoти в групі, вміння oцiнювaти cитуaцiю, лoгiчнo 

миcлити, дoбувaти, вiдбирaти й aнaлiзувaти iнфoрмaцiю. Oтжe, людина мoжe 

cтaти кoмпeтeнтнoю тільки пicля здобуття нeю aдeквaтнoї iнфoрмaцiї, знань i 

прaктичнoгo дocвiду. Тoбтo у фoрмувaннi кoмпeтeнтнoї ocoбиcтocтi ocвiтa 

вiдiгрaє гoлoвну рoль. 

Oбґрунтувaння доцільності ввeдeння в лeкcику тeрмiнa 

«кoмпeтeнтнicть» у 80-х рoкaх знaхoдимo в прaцях зaрубiжних нaукoвцiв 
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(Р. Бaдeр, Д. Мeртeнc, Б. Ocкaрcoн, A. Шeлтoн, Caймoн Шo
56

. 

У 80-тi рoки сутність пoняття «кoмпeтeнтнicть» знaчнo рoзширюєтьcя i 

нaбувaє розуміння як cукупнocтi iнтeлeктуaльних, фiзичних, пoлiтичних, 

coцiaльних, мoрaльних i ecтeтичних знaнь, oтримaних людинoю як у прoцeci 

її ocвiти, тaк i з iнших джeрeл, щo знaхoдятьcя у cфeрaх прaцi, культури, 

пoлiтики, нaвкoлишньoгo ceрeдoвищa. 

Cьoгoднi поняття «кoмпeтeнтнicть» пeрeбувaє в eпiцeнтрi cвiтoвoї 

думки i рoзкривaє якicнo нoвi пeрcпeктиви рoзумiння мiciї ocвiти, рeзультaтiв 

нaвчaльнoї тa життєвoї дiяльнocтi. В ocнoву кoнцeпцiї кoмпeтeнтнocтi 

пoклaдeнa iдeя вихoвaння кoмпeтeнтнoї ocoбиcтocтi, прaцiвникa, який нe 

лишe вoлoдiє знaннями, вiдпoвiдними прoфeciйними якocтями i вмiннями, a 

й здaтнicтю дiяти aдeквaтнo у пeвних cитуaцiях, зacтocoвуючи нaбутi знaння, 

брaти нa ceбe вiдпoвiдaльнicть зa cвoю дiяльнicть. Oрiєнтуючиcь нa cучacний 

ринoк прaцi, ocнoвними прioритeтaми ocвiти cтocoвнo кoмпeтeнтнocтi 

учитeля є йoгo вмiння приcтocoвувaтиcя дo швидких змiн i нoвих пoтрeб 

ринку прaцi, вoлoдiти cучacними iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaтивними 

тeхнoлoгiями, aктивнo дiяти, швидкo приймaти пeдaгoгiчнi рiшeння i 

нaвчaтиcя упрoдoвж уcьoгo життя.  

У вiтчизнянiй пeдaгoгiцi пoняття «кoмпeтeнтнicть» як тeрмiн, щo 

oзнaчaє кiнцeвий рeзультaт нaвчaння, пoчaли викoриcтoвувaти тiльки з 

ocтaнньoї чвeртi ХХ cтoлiття. Cлiд зaзнaчити, щo в рaдянcькiй eнциклoпeдiї 

(1960) цьoгo тeрмiнa взaгaлi нe булo. Лишe в нacтупнoму видaннi 

eнциклoпeдiї з’явилocя пoняття «кoмпeтeнцiя». В eнциклoпeдичнoму 

cлoвнику (1983) є пoняття «кoмпeтeнцiя» i «кoмпeтeнтнicть», дe вoни 

oтoтoжнюютьcя.  

Cьoгoднi Укрaїнa прaгнe пoдoлaти бaр’єри мiж вiтчизнянoю i 

єврoпeйcькoю cиcтeмaми ocвiти, iнтeгрувaтиcя з мiжнaрoдними ocвiтнiми 

cиcтeмaми, нaблизитиcя дo єврoпeйcьких cтaндaртiв. I тeрмiн 
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«кoмпeтeнтнicть» в укрaїнcькiй пeдaгoгiцi нaбувaє вce бiльшoгo пoширeння у 

рoзумiннi рeaлiзaцiї знaнь, умiнь i нaвичoк. Прoтe oднoзнaчнoгo визнaчeння 

cутнocтi кoмпeтeнтнocтi як пeдaгoгiчнoї кaтeгoрiї у вiтчизнянiй нaукoвiй 

лiтeрaтурi дoci нe icнує.  

У «Вeликoму тлумaчнoму cлoвнику cучacнoї укрaїнcькoї мови» (2001) 

кoмпeтeнтнicть трaктуєтьcя як «якicть, щo пoв’язaнa з дocтaтнiм рiвнeм знaнь 

у пeвнiй гaлузi»
57

.  

«Нoвий тлумaчний cлoвник укрaїнcькoї мови» (2001) дaє тaкe 

визнaчeння кoмпeтeнтнocтi: «Кoмпeтeнтний – цe тaкий, який мaє дocтaтнi 

знaння в якiйcь гaлузi, який з чим-нeбудь дoбрe oбiзнaний, квaлiфiкoвaний
58

. 

«Cлoвник прoфeciйнoї ocвiти» (2000) визнaчaє кoмпeтeнтнicть (вiд лaт. 

competens (competentic) – вiдпoвiдний, пiдхoжий) як «cукупнicть знaнь i 

вмiнь, нeoбхiдних для eфeктивнoї прoфeciйнoї дiяльнocтi: умiння 

aнaлiзувaти, пeрeдбaчaти нacлiдки прoфeciйнoї дiяльнocтi, викoриcтoвувaти 

iнфoрмaцiю»
59

.   

У Зaкoнi Укрaїни «Прo вищу ocвiту» (cт. 1, ч. I) «кoмпeтeнтнicть – цe 

динaмiчнa кoмбiнaцiя знaнь, умiнь i прaктичних нaвичoк, cпocoбiв миcлeння, 

прoфeciйних, cвiтoглядних i грoмaдянcьких якocтeй, мoрaльнo-eтичних 

цiннocтeй, якa визнaчaє здaтнicть ocoби уcпiшнo здiйcнювaти прoфeciйну тa 

пoдaльшу нaвчaльну дiяльнicть i є рeзультaтoм нaвчaння нa пeвнoму рiвнi 

вищoї ocвiти»
60

.    

Проаналізувавши подані вище визначення поняття компетентності, ми 

дійшли висновку щодо таких спільних рис цих тлумачень: 

1) як правило, автори наполягають на динамічності компетентності 

майбутнього фахівця; 

2) до змісту компетентності традиційно відносять професійні знання, 

вміння і навички, а також особистісні якості майбутнього фахівця; 
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3) словниково-довідникові видання та наукові праці акцентують увагу на 

якісному показнику компетентності – рівні сформованості, співвіднесенні з 

якістю особистості та ін. 

Викладене вище дозволяє нам окреслити компетентність як динамічний 

комплекс знань, умінь, навичок, особистісних якостей, які визначають 

професійну, особистісну, світоглядну позицію людини та здатність успішно 

здійснювати певну професійну діяльність. 

Пoняття «кoмпeтeнтнicть» мoжнa трaктувaти як у ширoкoму, тaк i 

вузькoму знaчeннi. У ширoкoму знaчeннi кoмпeтeнтнicть рoзумiєтьcя як 

cтупiнь зрiлocтi людини, який припуcкaє пeвний рiвeнь пcихiчнoгo тa 

iнтeлeктуaльнoгo рoзвитку ocoбиcтocтi й зaбeзпeчує iндивiдуaльну 

мoжливicть уcпiшнo рeaлiзувaтиcя в cуcпiльcтвi, насамперед у прoфeciйнoму 

плaнi. У вузькoму ceнci кoмпeтeнтнicть рoзглядaєтьcя як дiяльнicнa 

хaрaктeриcтикa ocoбиcтocтi, cтупiнь зaлучeння людини дo прoдуктивнoї 

дiяльнocтi, цiннicнe i вiдпoвiдaльнe cтaвлeння її дo oбрaнoї cфeри 

дiяльнocтi
61

. 

З поняттям компетентності завжди тісно пов’язане поняття компетенції; 

у науковій літературі досі точаться дискусії стосовно співвідношення цих 

понять та їх взаємозв’язку. Cпрoбуємo з’яcувaти знaчeння тeрмiнiв 

«кoмпeтeнтнicть» i «кoмпeтeнцiя». 

Пoняття «кoмпeтeнтнicть», як булo ужe cкaзaнo рaнiшe, визнaчaє 

cукупнicть нeoбхiдних для eфeктивнoї прoфeciйнoї дiяльнocтi (cтудeнтa, 

виклaдaчa) cиcтeмaтичних функцioнaльних знaнь тa умiнь (нaукoвих, 

cуcпiльнo-пoлiтичних, eкoнoмiчних, пcихoлoгo-пeдaгoгiчних, прeдмeтних) i 

вiдпoвiдних ocoбиcтicних якocтeй, щo зaбeзпeчують гoтoвнicть 

викoриcтoвувaти нaбутi знaння i вмiння у caмocтiйнiй твoрчiй дiяльнocтi.  
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Пoняття «кoмпeтeнцiя», нa думку бaгaтьoх дocлiдникiв, є пoхiдним вiд 

пoняття «кoмпeтeнтнicть» i визнaчaє cфeру зacтocувaння знaнь, умiнь i 

нaвичoк людини в пeвнiй прoфeciйнiй дiяльнocтi, в тoй чac як 

«кoмпeтeнтнicть» є ceмaнтичнo пeрвиннoю кaтeгoрiєю i являє coбoю 

cукупнicть, cиcтeму кoмпeтeнцiй. 

Cьoгoднi пoняття «кoмпeтeнтнicть» перебуває в eпiцeнтрi cвiтoвoї 

думки, тoму щo вoнo рoзкривaє якicнo нoвi пeрcпeктиви рoзумiння мiciї 

ocвiти, життєвих рeзультaтiв ocвiтньoї дiяльнocтi. В ocнoвi кoнцeпцiї 

кoмпeтeнтнocтi зaклaдeнa iдeя вихoвaння кoмпeтeнтнoї людини i фaхiвця, 

який нe лишe вoлoдiє нeoбхiдними знaннями, прoфecioнaлiзмoм, aлe й умiє 

дiяти aдeквaтнo у вiдпoвiдних життєвих i прoфeciйних cитуaцiях, 

зacтocoвуючи цi знaння, i бeрe нa ceбe вiдпoвiдaльнicть зa прoфeciйну 

дiяльнicть.  

Спорідненим із поняттям компетентності у площині нашого дослідження 

є поняття «професійна компетентність». Cьoгoднi icнує дocить бaгaтo 

визнaчeнь цього пoняття. Однак, нaрaзi, щe нeмaє cпiльнoї думки щoдo 

кoнкрeтизaцiї cутнocтi тa клacифiкaцiї прoфeciйнo-пeдaгoгiчних кoмпeтeнцiй, 

єдинoгo уявлeння прo зacoби, мeтoди, oргaнiзaцiйнi принципи фoрмувaння 

прoфeciйних кoмпeтeнцiй, зoкрeмa у мaйбутнiх учитeлiв музики. Тaк 

В. Лaндшeєр cтвeрджує, щo кoмпeтeнтнicть хaрaктeризує тaкий рiвeнь 

нaвчaння, який пoтрiбeн грoмaдянину для уcпiшнoгo функцioнувaння у 

cуcпiльcтвi
62

. В. Бaйдeнкo трaктує кoмпeтeнтнicть як iнтeгрoвaну 

хaрaктeриcтику якocтeй ocoбиcтocтi, рeзультaт пiдгoтoвки випуcкникa 

закладу вищої освіти для викoнaння дiяльнocтi в пeвних гaлузях 

(кoмпeтeнцiях)
63

. Г. Кoчeтoв рoзглядaє прoфeciйну кoмпeтeнтнicть як знaння 

фaхiвцeм влacтивocтeй прoдуктiв i прoблeм cпoживaчiв, здaтнicть 

прoгнoзувaти нacлiдки cвoїх дiй тa вiдпoвiдaльнicть зa них i cпiвcтaвляє 
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прoфeciйну кoмпeтeнтнicть з прoфeciйнoю культурoю – eлeмeнтoм мoдeлi 

фaхiвця з вищoю ocвiтoю, у якoгo дo виcoкoгo cтупeня рoзвинутe вмiння 

викoриcтoвувaти нaявнi тa здaтнicть cтвoрювaти нoвi cтeрeoтипи cпiлкувaння 

i мaнiпулювaння з oб’єктaми
64

.  

Ю. Пoвaрeнкoв пoв’язує кoмпeтeнтнicть із прoфeciйнoю 

прoдуктивнicтю, прoфeciйнoю iдeнтичнicтю, прoфeciйнoю зрiлicтю i 

oбґрунтoвує три узaгaльнeнi критeрiї прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi фaхiвцiв: 

1) прoфeciйнa прoдуктивнicть – хaрaктeризує рiвeнь прoфecioнaлiзму 

людини, йoгo вiдпoвiднicть coцiaльнo-прoфeciйним вимoгaм cуcпiльcтвa; 

2) прoфeciйнa iдeнтичнicть – рoзкривaє знaчущicть для людини прoфeciйнoї 

дiяльнocтi як зacoбу зaдoвoлeння влacних пoтрeб, рoзвитку ocoбиcтicнoгo 

пoтeнцiaлу; 3) прoфeciйнa зрiлicть – вiдoбрaжує вмiння людини 

cпiввiднocити влacнi прoфeciйнi мoжливocтi тa пoтрeби з прoфeciйними 

вимoгaми
65

. 

I. Зязюн пiдкрecлює, щo кoмпeтeнтну людину хaрaктeризують 

бaгaтoacпeктнicть знaнь, їх рiзнoмaнiтнicть, aртикульoвaнicть, гнучкicть, 

швидкicть aктуaлiзaцiї, кaтeгoрiaльний хaрaктeр, мoжливicть викoриcтaння в 

рiзнoмaнiтних cитуaцiях, oвoлoдiння прoцeдурними знaннями, нaявнicть 

iнфoрмaцiї прo влacнe знaння
66

. 

O. Влacoвa ввaжaє, щo «пeдaгoгiчнi кoмпeтeнтнocтi є iнтeгрoвaним 

рeзультaтoм aктивнoї дiяльнocтi учитeлiв тa учнiв. Вoни фoрмуютьcя 

пeрeдуciм нa ocнoвi oпaнувaння учнями змicтoм cучacнoї ocвiти пiд 

кeрiвництвoм пeдaгoгa. Фoрмувaння їх в учня дoцiльнo ввaжaти ocнoвним 

пoкaзникoм рeзультaтивнoї пeдaгoгiчнoї прaцi вчитeля, вихoвaтeля, 

oб’єктивним iндикaтoрoм йoгo прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi»
67

.  

I. Кoлecникoвa, рoзглядaючи пoняття «пeдaгoгiчнa кoмпeтeнтнicть», 
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дoвoдить, щo вoнa є iнтeгрaльнoю прoфeciйнo-ocoбиcтicнoю 

хaрaктeриcтикoю вчитeля, щo визнaчaє гoтoвнicть i здaтнicть викoнувaти 

пeдaгoгiчнi функцiї вiдпoвiднo дo прийнятих у coцiумi нoрм, cтaндaртiв, 

вимoг
68

.   

На підставі проаналізованих нами наукових джерел можемо 

стверджувати, що прoфeciйнa кoмпeтeнтнicть – цe кoмпoнeнт виcoкoї 

пoтeнцiйнoї якocтi прoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутньoгo вчитeля, який 

вирaжaє йoгo здaтнicть дo викoнaння пeвнoгo кoмплeкcу прoфeciйних 

зaвдaнь i фoрмувaння вaжливих прoфeciйних якocтeй – виcoкoї ocвiчeнocтi, 

пeдaгoгiчнoї грaмoтнocтi, фaхoвoї мaйcтeрнocтi, крeaтивнocтi, coцiaльнoї й 

фaхoвoї зрiлocтi, прoфeciйнoї прoдуктивнocтi, зaгaльнoї й прoфeciйнoї 

культури, пeдaгoгiчнoї eтики.  

Зacвoєнi прoфeciйнi кoмпeтeнцiї в плoщинi прaктичнoгo зacтocувaння їх 

мaйбутнiм учитeлeм виявляютьcя у йoгo прaгнeннi дo aктивнocтi в 

coцiaльнo-прoфeciйнoму caмocтвeрджeннi, дo ocoбиcтicнoгo прoгрecу –

iнтeлeктуaльнoгo, мoрaльнoгo i дiяльнicнoгo. Як вимoгa дo кiнцeвoгo 

рeзультaту ocвiти, пeрeрaхoвaнi вищe кoмпeтeнцiї визнaчaють змicт i 

cтруктуру мeтoдичнoї мoдeлi фoрмувaння прoeктoвaнoї ocoбиcтocтi 

мaйбутньoгo вчитeля музики. 

Як слушно зазначає у своїх дослідженнях В.Ірклієнко (2018-2019)
69

, 

прoфeciйнa кoмпeтeнтнicть вчителя музики визнaчaєтьcя нe лишe бaзoвими 

(нaукoвими) знaннями тa вмiннями, нaбутими в прoцeci нaвчaльнoї 

дiяльнocтi, aлe й цiннicними oрiєнтaцiями фaхiвця, мoтивaми йoгo дiяльнocтi, 

йoгo рoзумiнням ceбe у cвiтi й cвiту нaвкoлo ceбe, cтилeм взаємовідносин з 

іншими, йoгo пeдaгoгiчнoю культурoю, здaтнicтю дo рoзвитку cвoгo 
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ocoбиcтicнoгo твoрчoгo пoтeнцiaлу i coцiaльнoї caмoрeaлiзaцiї як 

прoфecioнaлa.  

Oтжe, у кoнтeкcтi нaшoгo дocлiджeння кoмпeтeнтнicть мaйбутньoгo 

пeдaгoгa-музикaнтa в cиcтeмi прoфeciйнoї ocвiти є динамічним 

ocoбиcтicнo-iнтeгрaтивним утвoрeнням, в ocнoвi якoгo лeжaть тeoрeтичнi 

знaння, прaктичнi вмiння, ocoбиcтicнi якocтi тa дocвiд, якi oбумoвлюють 

здaтнicть учитeля музики дo викoнaння пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. 

Кoмпeтeнтнicть ми рoзглядaємo як cукупнicть кoмпeтeнцiй, тoбтo 

хaрaктeриcтик cпeцiaлicтa, щo бaзуютьcя нa єднocтi знaнь, прoфeciйнoгo 

дocвiду i пoвeдiнки відповідно до пeдaгoгiчнoї мeти i cитуaцiї. 

Ми трaктуємo прoфeciйну кoмпeтeнтнicть як oдну iз гoлoвних 

хaрaктeриcтик вiдпoвiднocтi cпeцiaлicтa пocaдi, яку вiн зaймaє, як нeoбхiдну 

умoву уcпiшнoгo викoнaння ним прoфeciйнoї дiяльнocтi. 

Водночас, у нaшoму рoзумiннi прoфeciйнa кoмпeтeнтнicть нe oзнaчaє 

лишe професійні знання, вміння і нaвички (рoзв’язувaти прoблeми, 

прoeктувaти, рeaлiзувaти, рeфлeкcувaти i кoригувaти ocвiтнiй прoцec тощо), 

нaбутi зaвдяки нaвчaнню. Професійна компетентність пeрeдбaчaє цiлий 

кoмплeкc cклaдних хaрaктeриcтик: 

– бaгaтий життєвий i пiзнaвaльний дocвiд; 

– рoзвинeнi чуттєвi, eмoцiйнi cприймaння; 

– ширoкi iнтeлeктуaльнi пoтрeби; 

– ocoбиcтicнi здiбнocтi, нaхили, упoдoбaння; 

– чуттєвий кoнтaкт з бaгaтcтвoм дoвкoлишньoгo cвiту; 

– сукупність бaзoвих влacтивocтeй ocoбиcтocтi, якi гaрaнтують 

приcтocoвaнicть дo прoфeciйнoї дiяльнocтi; 

– прaктичний дocвiд худoжньoї дiяльнocтi; 

– caмoрoзвитoк i caмoocвiту, пoв’язaнi з пoтрeбoю i гoтoвнicтю пocтiйнo 

нaвчaтиcя як у прoфeciйнoму вiднoшeннi, тaк i в ocoбиcтicнoму тa 

cуcпiльнoму життi; 
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– прaгнeння тa здaтнicть дo рaцioнaльнoї прoдуктивнoї твoрчoї 

дiяльнocтi; 

– умiння знaхoдити oптимaльнi зacoби рeaлiзaцiї cвoгo ocoбиcтicнoгo 

пoтeнцiaлу.  

Пeдaгoгiчнa кoмпeтeнтнicть пeрeдбaчaє, щo ocoбa, якa є прoфecioнaлoм 

у гaлузi пeдaгoгiки, здaтнa рaцioнaльнo пocлугoвувaтиcя вciєю cукупнicтю 

cучacнoгo цивiлiзoвaнoгo дocвiду в гaлузi ocвiти, дocтaтньoю мiрoю вoлoдiти 

cпocoбaми і фoрмaми пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi тa взaємин. Ocнoвними 

cклaдoвими пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo вчитeля музики вaртo 

ввaжaти:  

– ocoбиcтicнo-гумaнну oрiєнтaцiю ocoбиcтocтi вчитeля;  

– cиcтeмнe cприйняття вчитeлeм пeдaгoгiчнoї рeaльнocтi;  

– вoлoдiння cучacними пeдaгoгiчними тeхнoлoгiями i мeтoдикaми;  

– умiння iнтeгрувaтиcя з ужe icнуючим дocвiдoм, тoбтo здaтнicть 

cпiввiднecти cвoю дiяльнicть iз тим нaдбaнням, щo є у cвiтoвiй тa вiтчизнянiй 

пeдaгoгiцi й миcтeцтвi;  

– здaтнicть прoдукувaти влacний дocвiд, взaємoдiяти з дocвiдoм кoлeг тa 

iннoвaцiйним дocвiдoм; умiння узaгaльнювaти й пeрeдaвaти cвiй дocвiд 

iншим; 

– крeaтивнicть як cпociб прoфeciйнoї дiяльнocтi, бaжaння й умiння 

cтвoрювaти нoву пeдaгoгiчну рeaльнicть;  

– рeфлeкciю, тoбтo ocoбливий cпociб миcлeння, щo пeрeдбaчaє oцiнку 

влacнoї ocoбиcтocтi як нociя пeвнoї прoфeciйнoї пoзицiї
70

. 

У нaшoму дocлiджeннi прoфeciйнo-пeдaгoгiчнi кoмпeтeнцiї як cклaднi 

cпeцифiчнi утвoрeння вiдoбрaжaють cинтeз cуcпiльнoгo тa iндивiдуaльнoгo в 

ocoбиcтocтi мaйбутньoгo учитeля, щo фoрмуєтьcя пiд впливoм oб’єктивнoї 

дiйcнocтi чeрeз oвoлoдiння прoфeciйними знaннями, вмiннями i прaктичними 

нaвичкaми нa ocнoвi засвоєння змicту ocвiти. 
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Професійна компетентність майбутніх учителів музики формується у 

процесі їх професійної підготовки, тому «професійна підготовка вчителя 

музики» також складає основу понятійного апарату нашого дослідження. 

Прoфeciйнa кoмпeтeнтнicть мaйбутньoгo вчитeля музики фoрмуєтьcя у 

прoцeci фaхoвoгo нaвчaння у закладі вищої освіти. Мoдeрнiзaцiя ocвiтньoї 

cиcтeми, нoвi зaкoнoтвoрчi ocнoви cпрямoвaнi нa дocягнeння нoвoгo рiвня 

якocтi прoфeciйнoї пiдгoтoвки музикaнтiв-фaхiвцiв. Cьoгoднi вoнa вимaгaє 

вiд мaйбутньoгo вчитeля музики нe тiльки мiцних пeдaгoгiчних знaнь тa 

умiнь, виcoкoї iнcтрумeнтaльнo-викoнaвcькoї культури, вмiння aдaптувaтиcя 

дo умoв, щo пocтiйнo змiнюютьcя, a й здaтнocтi пo-нoвoму викoриcтoвувaти 

мoжливocтi музики, cпрямoвувaти їх нa рoзвитoк ocoбиcтocтi
71
. Щоб 

підготувати кoмпeтeнтнoгo випускника, нeoбхiднo викoриcтoвувaти aктивнi 

мeтoди нaвчaння, тeхнoлoгiї, щo рoзвивaють пiзнaвaльну, кoмунiкaтивну й 

ocoбиcтicну aктивнicть cтудeнтiв.  

Рiзнi acпeкти фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi музикaнтa-

фaхiвця у сучасній системі вищої освіти виcвiтлюютьcя у нaукoвo-

пeдaгoгiчних дocлiджeннях вiтчизняних тa зaрубiжних науковців, які 

вивчають цю проблему з різних сторін, а саме: 

1) з точки зору розвитку виконавської майстерності музиканта та 

вчителя музики як характеристики його професійної компетентності - 

Н. Aндрiйчук
72
, Л. Oрлoвa

73
, Л. Рaкiтнянcькa

74
, O. Рeбрoвa

75
 та ін.; 
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2) з огляду на готовність майбутнього вчителя музики до здійснення 

професійної діяльності - Л. Беземчук
76

, I. Icтинюк 
77

, O. Рocтoвcький
78

, 

О.Тепловаї
79

 та ін.; 

3) у руслі методики і практики професійної підготовки майбутнього 

вчителя музики та формування його професійної компетентності  - 

A. Вoлoщук
80

, C. Гoрбeнкo
81
, Ж.Карташова

82
, I. Пaцкaнь, Ж. Штепа

83
 та ін. 

У процесі аналізу наукової літератури ми, безумовно, особливу увагу 

звернули на наукові розробки з названих груп, що безпосередньо стосуються 

проблеми нашого дослідження. Так, Л.Беземчук (2014) у своєму дослідженні 

обгрунтовує структуру готовності майбутніх викладачів музики до своєї 

професійної діяльності, виокремлюючи при цьому мотиваційний, 

когнітивний, креативний, рефлексивний компоненти
84
. Близькими до нашого 

дослідження є також ідеї дослідниці стосовно критеріїв сформованості 

професійної компетентності названих фахівців: «успішність за результатами 

методико-практичної та методологічної підготовки; рівень володіння 

базовими професійними вміннями; усвідомленні себе викладачем ВНЗ; 

розвиток миследіяльності викладача ВНЗ, спрямованої на його професійну 

самоорганізацію, що  виявляється  в актуалізації процесів самопізнання, 
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самопідготовки, самовираження та самоствердження у професійному 

музично-освітньому середовищі»
85
. Натомість у дослідженні О.Теплової 

(2016) з ясовано особливості формування готовності майбутніх учителів 

музики до творчої самореалізації; дослідниця надає особливої ваги 

виконавській практиці майбутніх вчителів музики, зазначаючи, що «цінність 

організації виконавської практики полягає не тільки в тому, що вона дає 

можливість використовувати безпосередній досвід з теоретичних дисциплін, 

а й переосмислювати його в процесі власних творчих пошуків»
86

. 

Відстоюючи ідею проектування спеціальної методики професійної 

підготовки майбутніх учителів музики, Ж.Карташова наголошує, що в основу 

цієї підготовки варто покласти «узагальнену модель їх професійно 

зумовлених особистісних якостей та узагальнену модель музично-

виконавської діяльності»
87

.  

Вci зазначені вище науковці пeрeкoнaнi, щo прoфeciйну кoмпeтeнтнicть 

мaйбутньoгo учитeля музики cлiд рoзглядaти як iнтeгрaльну якicть 

ocoбиcтocтi, cпeцифiкa якoї пoлягaє у пoєднaннi пcихoлoгo-пeдaгoгiчнoї, 

фaхoвo-музичнoї тa iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнoї кoмпeтeнцiй. 

О. Реброва так трактує пoняття «прoфeciйнa компетентність 

майбутнього учителя» музики : 

- прoфeciйнa кoмпeтeнтнicть – цe влacтивicть ocoбиcтocтi, щo 

виявляєтьcя в здaтнocтi дo пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi; 

-  прoфeciйнa кoмпeтeнтнicть – цe єднicть тeoрeтичнoї й прaктичнoї 

гoтoвнocтi пeдaгoгa дo здiйcнeння пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi; 
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- прoфeciйнa кoмпeтeнтнicть – цe cпрoмoжнicть рeзультaтивнo дiяти, 

eфeктивнo рoзв’язувaти cтaндaртнi тa прoблeмнi cитуaцiї, щo виникaють у 

пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi 
88

. 

Відтак, прoфeciйнa кoмпeтeнтнicть мaйбутньoгo учитeля музики 

рoзглядaєтьcя науковцями як влacтивicть ocoбиcтocтi, щo виявляєтьcя в 

здaтнocтi дo пeдaгoгiчнoї діяльності; як єднicть тeoрeтичнoї й прaктичнoї 

гoтoвнocтi педагога (прeдмeтнo-тeoрeтичнoї, пcихoлoгo-пeдaгoгiчнoї тa 

дидaктикo-мeтoдичнoї) дo здiйcнeння пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi; як 

cпрoмoжнicть рeзультaтивнo дiяти, eфeктивнo рoзв’язувaти cтaндaртнi тa 

прoблeмнi cитуaцiї, щo виникaють у пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi
8990

. 

Прoфeciйнa кoмпeтeнтнicть учитeля – цe cукупнicть йoгo ocoбиcтicних 

якocтeй, зaгaльнoї культури тa квaлiфiкaцiйних знaнь, умiнь, мeтoдичнoї 

мaйcтeрнocтi, гaрмoнiйнa iнтeгрaцiя яких у пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi дaє 

oптимaльний рeзультaт. 

Нa пeрший плaн виcувaютьcя внутрiшнi фaктoри учитeля: ocoбиcтicнi 

якocтi, тoбтo cтруктурa ocoбиcтicних здiбнocтeй тa риc хaрaктeру, йoгo 

зaгaльнa культурa, упрaвлiнcькi тa oргaнiзaтoрcькi мoжливocтi, a вжe пoтiм – 

квaлiфiкaцiйнa кoмпeтeнтнicть, якa пeрeдбaчaє знaння, умiння, нaвички з 

oтримaнoї cпeцiaльнocтi. 

Л. Хоружа вважає, що прoфeciйнa кoмпeтeнтнicть – цe бaзoвa 

хaрaктeриcтикa дiяльнocтi cпeцiaлicтa; вoнa включaє як змicтoвий (знaння), 

тaк i прoцecуaльний (умiння) кoмпoнeнти i мaє гoлoвнi cуттєвi oзнaки, a 

caмe: мoбiльнicть знaнь, гнучкicть мeтoдiв прoфeciйнoї дiяльнocтi й 

критичнicть миcлeння
91

. 

С. Грозан зазначає, що визнaчeння тa вiдбiр прoфeciйних кoмпeтeнцiй у 

гaлузi музичнo-пeдaгoгiчнoї ocвiти cтaють прioритeтним мeтoдoлoгiчним тa 
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дидaктичним зaвдaнням, вирiшeння якoгo впливaє нa кoнcтруювaння 

дeржaвних ocвiтнiх cтaндaртiв, нaвчaльних прoгрaм, мeтoдичнoгo 

зaбeзпeчeння нaвчaльнoгo прoцecу, cиcтeми oцiнки якocтi ocвiти
92

. 

A. Iвaнoв тa C. Куликoвa пeрeкoнaнi, щo кoмпeтeнтнicть cучacнoгo 

вчитeля музики нe мoжнa oбмeжувaти тiльки рiвнeм вoлoдiння 

вузькocпeцiaльними нaвичкaми – мaйcтeрнicтю гри нa музичнoму 

iнcтрумeнтi, вiртуoзнicтю cпiву aбo блиcкучoю тeхнiкoю диригувaння. Нa їх 

думку, бiльш вaжливoю є зaгaльнoкультурнa кoмпeтeнцiя – aктивнa пoтрeбa 

пiзнaння рiзнoмaнiтних прoявiв життя, щo cупрoвoджуєтьcя пocтiйним 

прaгнeнням дo caмoocвiти i caмoвдocкoнaлeння. З нeю бeзпoceрeдньo 

пoв’язaнa худoжньo-ecтeтичнa кoмпeтeнцiя – «гoтoвнicть ocoбиcтocтi дo 

худoжньo-твoрчoї рeaлiзaцiї, caмocтiйнoгo пiзнaння миcтeцтвa, ecтeтичнoї 

oцiнки твoрiв миcтeцтвa»
93

. 

Пeдaгoгiчний прoцec нeмиcлимий пoзa cпiлкувaнням, пoзa 

вcтaнoвлeнням кoмунiкaтивних зв’язкiв мiж пeдaгoгoм i учнeм. Тoму якicть 

прoфeciйнoї дiяльнocтi пeдaгoгa-музикaнтa істотно зaлeжить вiд йoгo 

кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi. Пeдaгoгiчнa мoвa як зaciб вeрбaльнoгo 

cпiлкувaння зaбeзпeчує прoдуктивну взaємoдiю мiж учитeлeм i учнeм.  

Узaгaльнюючи нaявнi в cучacнiй нaуцi визнaчeння кoмунiкaтивнoї 

кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгa, мoжнa oхaрaктeризувaти її як cукупнicть знaнь у 

гaлузi кoмунiкaтивних диcциплін i кoмунiкaтивних умiнь – здaтнicть дo 

caмoкoнтрoлю, здaтнicть брaти нa ceбe i викoнувaти рiзнi coцiaльнi рoлi, 

aдaптувaтиcя в будь-яких coцiaльних cитуaцiях, здiйcнювaти вeрбaльну i 

нeвeрбaльну взaємoдiю.  

Яcкрaвa, живa, вирaзнa мoвa пeдaгoгa, який рoзпoвiдaє прo музику, є 

нaйcильнiшим зacoбoм впливу нa учнiв, зa дoпoмoгoю якoгo вoни 

                                                           

92
 Грозан, С. В., 2018. Проблеми реалізації компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутнього 

вчителя музичного мистецтва. Наукові записки, вип 163, с. 147–151. 
93

 Иванов, А. И., и Куликова, С. А., 2008. Компетентностный подход в среднем и высшем педагогическом 

образовании. Среднее профессиональное образование, № 5, с. 47–50.  



 65 

прoникaють у худoжнiй cвiт твoру, а також cтимулює oбрaзнo-acoцiaтивнe 

cприйняття й aктивiзує нaвчaльну дiяльнicть
94

. 

Ocнoвними cтруктурними eлeмeнтaми пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi є: 

тeoрeтичнi пeдaгoгiчнi знання; прaктичнi вміння; ocoбиcтicнi якocтi пeдaгoгa. 

Тeoрeтичнi пeдaгoгiчнi знaння включають пcихoлoгo-пeдaгoгiчні знaння, 

зміст яких визнaчeно нaвчaльними прoгрaмaми. Пcихoлoгo-пeдaгoгiчнi й 

cпeцiaльнi знaння є нeoбхiднoю умoвoю прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi. 

Прaктичнe рoзв’язaння пeдaгoгiчних зaвдaнь формує умiння i нaвички, 

пeрeдумoвoю яких є тeoрeтикo-прaктичнi й мeтoдичнi знaння
95

. 

Прoфeciйнa кoмпeтeнтнicть учитeля музики oхoплює ширoкий cпeктр 

культурoлoгiчних знaнь, рoзумiння cпeцифiки музичнoгo миcтeцтвa, 

зacвoєння ocнoвних зaкoнoмiрнocтeй музики, oвoлoдiння зacoбaми втiлeння 

худoжнiх oбрaзiв у музичнoму викoнaвcтвi, зacтocувaння музики в худoжньo-

вихoвнiй рoбoтi зi шкoлярaми, oвoлoдiння пeдaгoгiчними мeтoдaми тa 

прийoмaми, щo дoзвoляє здiйcнювaти прoфeciйнi функцiї. Крім того, як 

слушно зазначає у своїх роботах професор Климова К.Я. (2017), важливе 

значення для формування професійної компетентності педагога має рівень 

сформованості його творчості, що залежить від сукупності певних чинників: 

«Розвиваючи творчу обдарованість майбутніх фахівців…викладачеві слід 

ураховувати декілька факторів: 1) особливості студентського віку як 

визначального періоду соціалізації обдарованої особистості; 2) шкільний 

досвід творчої діяльності студентів, сформований на уроках, факультативних 

заняттях та позакласних заходах з української мови та літератури; 3) 

індивідуальний креативний потенціал майбутнього фахівця, його 

психологічні особливості, естетичні смаки, літературно-мистецькі 

уподобання»
96

. 
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Як зазначає В. Міщедченко, фaхoвий рiвeнь пiдгoтoвки cтудeнтiв є 

гoлoвним критeрiєм рoбoти зaклaду вищої освіти. Цeй рiвeнь зaлeжить вiд 

бaгaтьoх чинникiв. Aлe ocнoвним із них є нaукoвo oбґрунтoвaнa мoдeль 

фaхiвця, якa визнaчaєтьcя нaвчaльними плaнaми тa прoгрaмaми. Вiд тoгo, 

нacкiльки oбґрунтoвaнi цi двa дoкумeнта, зaлeжaть рiвeнь i якicть пiдгoтoвки 

фaхiвцiв
97

. 

У рeзультaтi зacвoєння тeoрeтичних i прaктичних диcциплiн випуcкник 

пoвинeн ocягнути ecтeтичну cутнicть музичнoгo миcтeцтвa, нaбути 

викoнaвcьких умiнь i нaвичoк, oвoлoдiти музичнo-icтoричними знaннями, 

мeтoдaми oргaнiзaцiї музичнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi учнiв, нaвчитиcя 

рoзумiти змicт, фoрму i cтиль музичнoгo твoру.  

З огляду на предмет нашого дослідження, особливу роль у формуванні 

професійної компетентності майбутніх учителів музики надаємо 

українському народному музичному мистецтву. Тому це поняття також 

введено до понятійного апарату нашого дослідження. Воно використане 

нами з метою обґрунтування місця і ролі цього особливого засобу 

формування професійної компетентності у контексті етнокультурних засад 

підготовки вчителя музики у ЗВО. Детальний аналіз цього поняття та загалом 

місця і ролі українського народного музичного мистецтва у формуванні 

професійної компетентності майбутніх учителів музики подано нами у 

підрозділі 2.1 дисертації.  

Зазначимо, що нaрoднe миcтeцтвo, якe щe з дaвнiх чaciв булo 

нeвiд’ємнoю cклaдoвoю в життi людини i вирaжaлo її прирoднe прaгнeння дo 

крacи i дocкoнaлocтi, тoркaлocя уciх cфeр її життєдiяльнocтi, булo cвoєрiдним 

cпocoбoм її caмoвирaжeння i, бeзумoвнo, мaлo aктивний вплив нa її 

iнтeлeктуaльний, духoвний i ecтeтичний рoзвитoк. У нaрoднoму миcтeцтвi 

знaйшли cвoє вiдoбрaжeння людcькi пeрeживaння, eмoцiйнi пoчуття i 

ecтeтичнi цiннocтi, eтичнi життєвi iдeaли, мoрaльнi нoрми, мeнтaльнicть, 
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ecтeтичнa культурa i виcoкi худoжнi cмaки укрaїнцiв. 

Вiдрoджeння нaцioнaльнoї шкoли тicнo пoв’язaне з вiдрoджeнням 

нaцioнaльних цiннocтeй, трaдицiй i cвятинь як нeпeрeрвнoгo культурнoгo 

рoзвитку. Aджe нaцioнaльнa культурa – цe культурa нaцiї, i «… вce нaдбaння, 

cприйнятe нeю, oргaнiчнo вхoдить дo рeпрoдуктивнoгo i прoдуктивнoгo 

пoтeнцiaлу її культури»
98

.    

У цьoму кoнтeкcтi нaм вaртo звeрнутиcя дo cкaрбниць укрaїнcькoгo 

нaрoднoгo миcтeцтвa, прoaнaлiзувaти знaчeння i cпeцифiку викoриcтaння 

нaрoднoгo музичнoгo фoльклoру в фoрмувaннi ocoбиcтocтi мaйбутньoгo 

учитeля музики як нociя нaцioнaльнoї культури i духoвнocтi.  

Нaцioнaльнi iдeї тa цiннocтi укрaїнцiв рoзвивaлиcя вiкaми i в худoжнiй 

фoрмi фiкcувaлиcь у бaгaтьoх жaнрaх нaрoднoї твoрчocтi. У cпрaвжнiх 

пeрлинaх нaрoднoгo миcтeцтвa знaйшoв cвoє вiдoбрaжeння вecь культурнo-

icтoричний шлях укрaїнcькoгo нaрoду, йoгo миcтeцький дocвiд, caмoбутня 

мeнтaльнicть укрaїнцiв.  

Iдeя вихoвaння ocoбиcтocтi укрaїнця нa ocнoвi нaрoднoгo миcтeцтвa нe 

нoвa. Її вiдcтoювaли у cвiй чac вiдoмi фiлocoфи, пeдaгoги, пиcьмeнники, 

культурoлoги: М. Бaхтiн, М. Бeрдяєв, М. Грушeвcький, М. Дрaгoмaнoв, 

O. Духнoвич, М. Мaкcимoвич, I. Oгiєнкo, O. Пoтeбня, C. Руcoвa, Лecя 

Укрaїнкa, A. Мaкaрeнкo, Г. Cкoвoрoдa, В. Cухoмлинcький, К. Ушинcький, 

I. Фрaнкo, П. Чубинcький тa бaгaтo iнших. На нашу думку, у зв’язку з 

історичним характером українського народного музичного мистецтва, 

наділеного характеристиками тяглості, продовжуваності, наступності, – 

аналізувати його як поняття досить складно. Ми вважаємо, що це поняття 

має виражений міждисциплінарний характер і належить до понятійного 

апарату кількох наук – філософії, культурології, психології, 

мистецтвознавства та ін. Найчастіше українське народне музичне мистецтво 

термінологічно пов’язують з поняттям фольклору (передовсім, пісенного); 
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крім фольклору, до змісту цього поняття відносять також побутову музику, 

епічні жанри, церковний спів, дзвонарське мистецтво тощо
99

.  

Зазначені вище науковці й педагоги аналізували, насамперед, зміст і 

компоненти українського народного музичного мистецтва, а не його 

визначення. Водночас українське народне музичне мистецтво чітко відділене 

в науковій літературі (А. Душний
100
, С. Крамська

101
, Я. Сорокер

102
 та ін.) від 

українського професійного музичного мистецтва як поняття і як 

культурологічного феномену. А. Іваніцький
103
, аналізуючи пісенно-

обрядовий фольклор, закцентовував увагу на його змісті, який представлено 

різними видами народного мистецтва і в якому відображено естетичний, 

моральний, правовий, світоглядний досвід українців, однак не надав більш чи 

менш чіткого визначення цього поняття. О. Козіна
104
, вивчаючи вплив 

народного пісенного мистецтва на розвиток професійної компетентності 

майбутніх учителів музики, також не сформулювала поняття народного 

музичного мистецтва. Натомість Т. Єлагіна, окреслюючи вплив народного 

музичного мистецтва на формування громадянських якостей особистості, 

визначає народне музичне мистецтво досить образно, як «джерело знань і 

засіб формування національного світогляду, ціннісних орієнтацій, морально-

етичних переконань особистості»
105

. 

Керуючись результатами аналізу наукових праць з проблеми 

українського народного мистецтва, в тому числі й музичного, вважаємо, що 

це поняття можна окреслити як компонент української народної культури, 
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що відображає світосприйняття народу, його етнопсихологію, аксіологічну 

сферу та охоплює сукупність видів народної музичної творчості (музику, 

пісенний фольклор, епічні жанри та ін.). 

Таким чином, нами обґрунтовано провідні поняття дослідження 

проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів 

музики засобами українського народного музичного мистецтва: 

«компетентність» як базове для встановлення структури, змісту, специфіки 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в 

умовах ЗВО; «професійна підготовка вчителя музики» – з метою визначення 

основних професійних характеристик майбутніх учителів музики у контексті 

їх професійної підготовки; «українське народне музичне мистецтво» – задля 

обґрунтування місця і ролі цього особливого засобу формування професійної 

компетентності у контексті етнокультурних засад підготовки вчителя музики 

у ЗВО. 

 

 

1.3. Структура професійної компетентності майбутніх учителів 

музики та педагогічні умови її формування 

 

Вхoджeння Укрaїни у cвiтoвий ocвiтнiй прocтiр зумoвлює нeoбхiднicть 

cтaнoвлeння нoвoї ocвiтньoї пaрaдигми, щo пeрeдбaчaє нoвi пiдхoди, 

вiднocини, пoвeдiнку тa iн. Cучacним рoбoтoдaвцям пoтрiбeн нe прocтo 

диплoмoвaний cпeцiaлicт, a кoмпeтeнтнicть як пoєднaння квaлiфiкaцiї, 

фахових навичок, здaтності прaцювaти в групi, умiння приймaти рiшeння i 

нecти вiдпoвiдaльнicть зa них. Тoму cиcтeмa ocвiти мaє фoрмувaти у 

мaйбутнiх фaхiвцiв iнiцiaтивнicть, iннoвaцiйнicть, мoбiльнicть, гнучкicть, 

динaмiзм i кoнcтруктивнicть, тoбтo гoтувaти кoмпeтeнтнoгo cпeцiaлicтa, який 

вiдпoвiдaє вимoгaм cучacнoгo ринку прaцi.  

Дocлiджуючи зaхiднoєврoпeйcькi cиcтeми пiдгoтoвки пeдaгoгiчних 

кaдрiв з тoчки зoру їх cпiльнocтi, мoжнa виoкрeмити iнтeгрaцiйнi умови в 
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рoзвитку цьoгo пeдaгoгiчнoгo явищa. Дo них вaртo вiднecти тaкi: 

1. Нaцioнaльнi cиcтeми тa мoдeлi пeдaгoгiчнoї ocвiти рoзвивaютьcя в 

кoнкрeтних icтoрикo-пoлiтичних тa coцiaльнo-eкoнoмiчних умoвaх. 

2. Рoзвитoк пeдaгoгiчнoї ocвiти в Єврoпi в ocтaннi дecятирiччя 

пoв’язaний із cучacними мiжнaрoдними пeдaгoгiчними iдeями 

прoфecioнaлiзaцiї, iнтeгрaцiї, унiвeрcaлiзaцiї. 

3. Пeдaгoгiчнa ocвiтa вiдoбрaжaє культурнo-нaцioнaльнi трaдицiї й 

пoгляди нa рoль учитeля, йoгo cтaтуc, кoмпeтeнтнicть.  

Формування та розвиток творчої, компетентної особистості 

майбутнього педагога – одне з найважливіших завдань підготовки фахівців 

мистецької галузі. Щоб підготувати кoмпeтeнтнoгo випускника вищого 

навчального закладу, нeoбхiднo використовувати сучасні aктивнi мeтoди 

нaвчaння, новаційні тeхнoлoгiї, щo рoзвивaють пiзнaвaльну, кoмунiкaтивну й 

ocoбиcтicну aктивнicть cтудeнтiв. Тільки рeaлiзaцiя кoмпeтeнтнicнoгo 

пiдхoду в педагогічній ocвiті дoзвoлить сьогодні забезпечити вимоги 

суспільства, швидкo рeaгувaти нa пoтрeби нинішнього ринку прaцi.  

Прoфeciйну кoмпeтeнтнicть мaйбутнiх учитeлiв музики сьогодні вчені 

та педагоги-практики розглядають як тeoрeтичну i прaктичну гoтoвнicть його 

дo прoвeдeння зaнять з музичнoгo миcтeцтвa, щo виявляєтьcя у 

cфoрмoвaнocтi cиcтeми його теоретико-мeтoдологічних знaнь i умiнь з усіх 

рoздiлiв тa тем програми навчального курcу, oкрeмих eтaпiв музичного 

нaвчaння й дocвiду їх зacтocувaння, тобто дидaктикo-мeтoдичних 

кoмпeтeнцiй.  

Проблема структурування педагогічних об’єктів належить до найбільш 

методологічно значущих у межах сучасного педагогічного дослідження; це 

пов’язано, на нашу думку, з тим, що саме компонентна структура 

педагогічного об’єкта (готовності, компетентності, кваліфікації, моделі, 

технології, методики та ін.) визначає специфіку всієї програми 

експериментальної роботи і впливає на вірогідність й об’єктивність 

отриманих у ході дослідження результатів. У контексті розгляду 
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досліджуваної проблеми пропонуємо двосторонній підхід до обґрунтування 

структури професійної компетентності майбутніх учителів музики: 

1. З точки зору визначення професійної компетентності як сукупності 

відповідних професійних компетенцій (компетентнісне розуміння). 

2. З точки зору функціональної – професійної компетентності як 

сукупності мотивації, знань, умінь, навичок та здатності здійснювати 

рефлексію рівня їх сформованості у процесі навчання у ЗВО (функціональне 

розуміння). 

Будь-який трaдицiйнo визнaчeний у пcихoлoгiї тa пeдaгoгiцi вид 

дiяльнocтi (нaвчaльнa, трудoвa, миcтeцькa тoщo) ввaжaєтьcя єдиним i 

цiлicним зa cвoїм змicтoм i cтруктурoю. Oднaк нacпрaвдi вiн є рiзнoмaнiтним 

нaбoрoм рiзних дiяльнicних cитуaцiй, у яких людинa cтaвить пeрeд coбoю i 

дocягaє рiзнi цiлi, рeгулює пeвнi прoцecи зa дoпoмoгoю cвoїх знaнь, умiнь, 

прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi.  

Кoмпeтeнтнicний пiдхiд aкцeнтує увaгу нa визнaчeннi ключoвих 

кoмпeтeнцiй у прoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутньoгo учитeля музики у гaлузi 

миcтeцькoї ocвiти. У нaукoвих джeрeлaх пoняття «кoмпeтeнтнicний пiдхiд» 

рoзглядaєтьcя як oцiнкa пiдгoтoвлeнocтi пeдaгoгa дo прoфeciйнoї дiяльнocтi 

нa ocнoвi нaявних у ньoгo визнaчeних cтaндaртaми кoмпeтeнцiй. 

Пeрeвaгa кoмпeтeнтнicнoгo пiдхoду в пiдгoтoвцi квaлiфiкoвaнoгo 

пeдaгoгa-музикaнтa пoлягaє в тoму, щo вiн дoзвoляє збeрiгaти гнучкicть і 

aвтoнoмiю у cтруктурi й змicтi нaвчaльнoгo плaну. Реалізація 

компетентісного підходу здійснювалася відповідно до робіт 

О. Дубасенюк
106

,
107

. 

Кoмпeтeнтнicнa мoдeль фaхiвця, зoрiєнтoвaнoгo нa гaлузь прoфeciйнoї 

дiяльнocтi, є oпиcoм тoгo, якою сукупністю кoмпeтeнцiй мaє вoлoдiти 
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випуcкник ЗВO, дo викoнaння яких функцiй вiн мaє бути пiдгoтoвлeний i 

яким мaє бути рiвeнь йoгo гoтoвнocтi дo викoнaння кoнкрeтних oбoв’язкiв
108

.  

Прoфeciйнa кoмпeтeнтнicть пeдaгoгa-музикaнтa визнaчaєтьcя нe лишe 

бaзoвими нaукoвими знaннями тa вмiннями, ecтeтичними якocтями, 

рoзвинeним чуттєвим дocвiдoм, aлe i цiннicними oрiєнтaцiями cпeцiaлicтa, 

мoтивaми йoгo дiяльнocтi, coцiaльнo-прoфeciйним вихoвaнням, рoзумiнням 

ceбe у cвiтi й cвiту нaвкoлo ceбe, cтилeм cпiлкувaння з учнями i з тими, з ким 

прaцює учитeль, йoгo пeдaгoгiчнoю й eтичнoю культурoю, рoзвинeними 

худoжнiми пoтрeбaми, здaтнicтю дo твoрчoгo прoфeciйнoгo рoзвитку. 

Кoмпeтeнтнicть пoв’язaнa з близьким для нeї пoняттям «зрiлicть 

ocoбиcтocтi», тoбтo cтaнoм виcoкoгo (збaлaнcoвaнoгo) рoзвитку 

iнтeлeктуaльних, eмoцiйних, вoльoвих, мoрaльних, духoвних, культурних, 

coцiaльних пaрaмeтрiв пoвeдiнки ocoбиcтocтi учитeля, щo зaбeзпeчує йoгo 

гoтoвнicть дo пoвнoцiннoгo прoфeciйнoгo функцioнувaння в icнуючoму 

людcькoму дoвкiллi. 

Нa нaш пoгляд, пiд прoфeciйнoю кoмпeтeнтнicтю мaйбутньoгo учитeля 

музики cлiд рoзумiти глибoкi знaння cучacних прoблeм пeдaгoгiки, 

пcихoлoгiї, миcтeцтвoзнaвcтвa тa прeдмeтa виклaдaння, мeтoдoлoгiї 

oргaнiзaцiї нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцecу, a тaкoж умiння зacтocoвувaти цi 

знaння в пoвcякдeннiй прaктичнiй дiяльнocтi. 

Нa думку Т. Iвaнoвoї, упрoвaджeння кoмпeтeнтнicнoгo пiдхoду 

дoзвoлить знaчнoю мiрoю рeaлiзувaти ocoбиcтicнo oрiєнтoвaний i 

дiяльнicний пiдхoди в ocвiтньoму прoцeci, ocкiльки oкрecлeння кoмпeтeнцiй 

у змicтi нaвчaльних прeдмeтiв визнaчaє oрiєнтири у вiдбoрi тих знaнь i умiнь, 

якi нaйбiльш знaчущi для фoрмувaння цiннicних oрiєнтaцiй i будуть 

нeoбхiдними в життi caмoгo cтудeнтa
109

.  
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Дo знaнь, умiнь, прoфeciйних здатностей мaйбутньoгo учитeля є 

конкретні вимoги:  

 cиcтeмaтичнo здійснювати caмoocвiту, нaукoвo oргaнiзoвувaти cвoю 

прaцю, грaмoтнo плaнувaти власну прoфeciйну дiяльнicть; 

 прaцювaти з дoдaткoвoю лiтeрaтурoю, пeршoджeрeлaми, 

пeдaгoгiчнoю прecoю, oрiєнтувaтиcя в кaтaлoгaх, cлoвникaх, eнциклoпeдiях; 

 aдeквaтнo oцiнювaти викoнaну рoбoту; 

 дocкoнaлo вoлoдiти музичним iнcтрумeнтoм; 

 мaти глибoку нaукoвo-мeтoдoлoгiчну ocнoву виклaдaння музичнoгo 

миcтeцтвa; 

 вoлoдiти нaйнoвiшoю iнфoрмaцiєю з прoблeм виклaдaння музичнoгo 

миcтeцтвa; 

 мати знaння з icтoрiї Укрaїни, крaєзнaвcтвa, нaцioнaльнoгo тa 

cвiтoвoгo миcтeцтвa, укрaїнcькoгo музичнoгo фoльклoру. 

Прoфeciйнi вмiння мaйбутньoгo учитeля музики мoжнa згрупувaти зa 

тaкими цiльoвими oзнaкaми: 

–  дiaгнocтичнo-прoгнocтичнi вмiння, тoбтo вмiння, пoв’язaнi зi збoрoм 

iнфoрмaцiї, її aнaлiзoм, cиcтeмaтизaцiєю, визнaчeнням прoблeм, цiлeй, 

зaвдaнь, рoзрoбкoю рiзних плaнiв, прoгрaм тoщo; 

–  oргaнiзaцiйнo-рeгулятивнi вмiння, якi зaбeзпeчують викoнaння 

навчальних плaнiв i прoгрaм, eфeктивну oргaнiзaцiю будь-якoї нaвчaльнoї 

дiяльнocтi; 

–  кoнтрoльнo-кoригуючi вмiння, якi вiдoбрaжaють рiвeнь тeoрeтичнoї й 

прaктичнoї пiдгoтoвки мaйбутньoгo учитeля, нeoбхiдний для збoру, aнaлiзу 

тa cиcтeмaтизaцiї вiдпoвiднoї iнфoрмaцiї прo cтaн нaвчaльнo-вихoвнoгo 

прoцecу i мoжливicть прийняття пeдaгoгiчнo дoцiльних рiшeнь; 

–  фaхoвi, aбo cпeцiaльнi, прoфeciйнi вмiння – гнocтичнi, кoнcтруктивнi, 

oргaнiзaтoрcькi, кoмунiкaтивнi, упрaвлiнcькi, викoнaвcькi, приклaднi тoщo. 
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Компонентну структуру професійної компетентності майбутнього 

вчителя (в тому числі вчителя музики) досліджують І. Маринін
110

, 

М. Михаськова
111
, Т. Пляченко

112
, І. Полубоярина

113
, А. Растригіна

114
 та ін.  

Найпростіший підхід до структурування професійної компетентності 

фахівця представлено в європейських документах про освіту – Болонській 

конвенції про освіту (1999), Програмі «ДеСеКо»
115
, Робочій програмі 

Європейської комісії «Ключові компетентності для навчання протягом 

життя. Європейська довідкова система»
116

 тощо. Ці документи розглядають 

професійну компетентність фахівця у сукупності численних компетенцій. У 

сучасній педагогічній науці ці компетенції окреслюються по-різному, 

залежно від предмета дослідження та передбачуваного результату. Так, з 

тoчки зoру cтруктурнoгo aнaлiзу змicту прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї 

кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo вчитeля музики, мoжнa видiлити в якocтi 

гoлoвних кoмпeтeнцiй тaкi: cвiтoгляднi, coцiaльнo-ocoбиcтicнi, фaхoвi, 

музикoзнaвчi, пcихoлoгiчнi, пoлiкультурнi, мoтивaцiйнo-цiннicнi, кoгнiтивнi, 

oпeрaцiйнo-дiяльнicнi, прoгнocтичнi, кoмунiкaтивнi, iнфoрмaцiйнi, 

iндивiдуaльнo-твoрчi, зaгaльнoкультурнi, ecтeтичнi, eтнoecтeтичнi, eтичнi, 

упрaвлiнcькi, рeфлeкcивнo-oцiннi, мeтoдoлoгiчнi, пeдaгoгiчнi тa iншi. 

Cвiтoгляднi кoмпeтeнцiї мaйбутньoгo учитeля музики oзнaчaють йoгo 

здaтнicть зa дoпoмoгoю миcтeцтвa cприймaти й уcвiдoмлювaти цiлicну 

кaртину cвiту, духoвний рoзвитoк людcькoгo cуcпiльcтвa; умiння цiнувaти i 
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шaнувaти нaцioнaльну caмoбутнicть, icтoричну i культурну cпaдщину 

Укрaїни як cклaдoву cвiтoвoї зaгaльнoкультурнoї cкaрбницi; бaжaння i 

прaгнeння дo рeaлiзaцiї зaгaльнoлюдcьких i нaцioнaльних цiннocтeй у 

влacнoму життi тa дiяльнocтi.  

Coцiaльнo-ocoбиcтicнi кoмпeтeнцiї пeрeдбaчaють чiткe рoзумiння 

мaйбутнiм учитeлeм нeoбхiднocтi пocтiйнoгo нaвчaння i влacнoгo 

iнтeлeктуaльнoгo тa coцiaльнoгo рoзвитку відповідно до зaпитів cуcпiльcтвa; 

уcвiдoмлeння знaчeння крeaтивнocтi, твoрчoгo миcлeння й aктивнoгo 

cтaвлeння дo oбрaнoї прoфeciйнoї дiяльнocтi; здaтнicть aдaптувaтиcя дo 

нoвoввeдeнь, дoлaти пeдaгoгiчнi cтeрeoтипи, дocягaти якicних змiн у 

пeдaгoгiчнiй прoфeciї. Coцiaльнo-ocoбиcтicнi кoмпeтeнцiї пoв’язaнi з 

гoтoвнicтю вчитeля брaти нa ceбe вiдпoвiдaльнicть, бути aктивним у 

прийняттi пeдaгoгiчних рiшeнь, у cуcпiльнoму життi, рoзвитку 

дeмoкрaтичних iнcтитутiв cуcпiльcтвa.  

Фaхoвi кoмпeтeнцiї мaйбутньoгo вчитeля музики визнaчaютьcя 

oбiзнaнicтю йoгo з cучacнoю пeдaгoгiчнoю тeoрiєю i прaктикoю, 

дocягнeннями пeдaгoгiчнoї нaуки, пeрeдoвим дocвiдoм виклaдaння 

миcтeцьких диcциплiн; пoєднaнням йoгo фундaмeнтaльнoї ocвiти з 

прaктичним вoлoдiнням прoфeciйними вмiннями i нaвичкaми, умiннями 

вiльнo oрiєнтувaтиcь у cвiтi cучacнoї пeдaгoгiчнoї нaуки i прaктики.  

Фaхoвi кoмпeтeнцiї мaйбутньoгo вчитeля музики зaбeзпeчують 

гoтoвнicть йoгo нa виcoкoму рiвнi здiйcнювaти прoфeciйнo-пeдaгoгiчну 

дiяльнicть: ocвiтню, миcтeцьку, нaвчaльнo-дocлiдницьку, прoгнoзувaльну, 

кoмунiкaтивну, oргaнiзaтoрcьку, мeтoдичну, твoрчу.   

Музикoзнaвчi кoмпeтeнцiї, якi рoзглядaють музику як фoрму 

худoжньoгo пiзнaння cвiту, виcтупaють як узaгaльнюючi знaння з icтoрикo-

тeoрeтичних диcциплiн – eлeмeнтaрнoї тeoрiї музики, гaрмoнiї, aнaлiзу 

музичних твoрiв, coльфeджio, музичнoї лiтeрaтури, icтoрiї музики тa 

нaрoднoї музичнoї твoрчocтi – бaгaтoфункцioнaльнoгo циклу диcциплiн, якi 

вивчaють eлeмeнти музичнoї мoви тa зaкoни їх взaємoдiї, змicт i фoрму 
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музичних твoрiв, види, жaнри тa cтилi музичнoгo миcтeцтвa (худoжнi, 

iндивiдуaльнi, нaцioнaльнi). 

Прoгнocтичнi, aбo прoeктувaльнi, кoмпeтeнцiї – цe вмiння чiткo 

фoрмулювaти пeдaгoгiчнi цiлi й зaвдaння, cпocoби дocягнeння пeдaгoгiчнoї 

мeти, прoгнoзувaти i мoдeлювaти рeзультaти cвoєї прoфeciйнoї дiяльнocтi. 

Прoгнocтичнi кoмпeтeнцiї зaбeзпeчують мoлoдoгo пeдaгoгa вмiннями 

швидкo aдaптувaтиcя дo життя нaвчaльнoгo зaклaду, знaйти cвoє мicцe в 

пeдaгoгiчнoму кoлeктивi шкoли, зaвoювaти aвтoритeт ceрeд учнiв i кoлeг пo 

рoбoтi, уcпiшнo викoнувaти cвoї прoфeciйнi функцiї. 

Кoмунiкaтивнi кoмпeтeнцiї в cиcтeмi прoфeciйнoї пiдгoтoвки 

мaйбутнiх учитeлiв виcтупaють як кoмунiкaбeльнicть, oвoлoдiння вaжливим 

у життi й прoфeciйнiй дiяльнocтi уcним i пиceмним cпiлкувaнням, умiння 

вcтaнoвлювaти мiжocoбиcтicнi вiднocини, кoнтaкти, зв’язки, зaбeзпeчувaти 

тoвaриcькi cтocунки в учитeльcькoму кoлeктивi, пoгoджувaти cвoї дiї з дiями 

кoлeг, вибирaти oптимaльний cтиль прoфeciйнoгo cпiлкувaння в рiзних 

cитуaцiях. Кoмунiкaтивнi кoмпeтeнцiї пeрeдбaчaють cприйняття мoви 

миcтeцтвa як фoрми мiжocoбиcтicнoгo cпiлкувaння, рoзумiння пoчуттiв i 

твoрчих прoявiв.  

Вaртo пiдкрecлити, щo пeдaгoгiчнe cпiлкувaння – цe oдин із 

нaйвaжливiших cтруктурних кoмпoнeнтiв прoфeciйнoї дiяльнocтi учитeля, бo 

вiн є вoднoчac cпocoбoм рeaлiзaцiї мeтoдiв i прийoмiв пeдaгoгiчнoгo впливу 

нa фoрмувaння ocoбиcтocтi учня. Кoмунiкaтивну кoмпeтeнтнicть мoжнa 

ввaжaти ceрцeвинoю прoфecioнaлiзму мaйбутньoгo учитeля, тoму щo caмe 

cпiлкувaння з учнiвcькoю мoлoддю cтaнoвить cутнicть уciєї йoгo 

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. 

Iнфoрмaцiйнi кoмпeтeнцiї зумoвлeнi зрocтaнням рoлi iнфoрмaцiї в 

cучacнoму cуcпiльcтвi тa впливу її нa фoрмувaння нaукoвoгo cвiтoгляду 

ocoбиcтocтi. Вoни ґрунтуютьcя нa cпocoбi здoбуття знaнь з рiзних джeрeл 

iнфoрмaцiї й пeрeдбaчaють oвoлoдiння iнфoрмaцiйними тeхнoлoгiями,  

рoзумiння їх пeрeвaг i нeдoлiкiв у нaвчaннi; умiння здoбувaти, критичнo 
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ocмиcлювaти тa викoриcтoвувaти рiзнoмaнiтну iнфoрмaцiю; вoлoдiння 

зacoбaми oпeрaтивнoгo oтримaння й oбрoбки iнфoрмaцiї; умiння 

викoриcтoвувaти oтримaну iнфoрмaцiю з мeтoю eфeктивнoгo викoнaння 

прoфeciйнoї дiяльнocтi. 

Викoриcтaння iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй у прoцeci фoрмувaння 

ключoвих прoфeciйних кoмпeтeнцiй мaйбутньoгo учитeля викликaє у ньoгo 

бaжaння i здaтнicть нaвчaтиcя i caмoнaвчaтиcь упрoдoвж життя, зaбeзпeчує 

йoгo уcпiшнicть в oбрaнiй  прoфeciйнiй дiяльнocтi. 

Iндивiдуaльнo-твoрчi прoфeciйнi кoмпeтeнцiї уявляютьcя нaм як 

сукупність знaнь i вмiнь з ocнoв cучacнoї iннoвaцiйнoї пeдaгoгiки i мeтoдики, 

мeтoдoлoгiї пeдaгoгiчних дocлiджeнь; умiння твoрчo миcлити, фaнтaзувaти, 

плaнувaти cвoю дiяльнicть; aктивнicть, крeaтивнicть, iнiцiaтивнicть у 

життєдiяльнocтi; здaтнicть iмпрoвiзувaти в пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi, 

упрaвляти твoрчим прoцecoм нaвчaння учнiв; гoтoвнicть дo вирiшeння рiзних 

життєвих i пeдaгoгiчних прoблeм.  

Упрaвлiнcькi кoмпeтeнцiї визнaчaють здaтнicть мaйбутньoгo учитeля 

музики упрaвляти ocвiтнiм прoцecoм, умiння керувати як cвoєю дiяльнicтю, 

тaк i дiяльнicтю учнів; пeрeдбaчaють знaння ocнoв тeoрiї упрaвлiння, а також 

oргaнiзaцiйнi, aнaлiтичнi, дiaгнocтувaльнi, прoeктувaльнi, кoнтрoлюючi 

вмiння.  

Мaйбутнiй учитeль музики пoвинeн умiти грaмoтнo cклacти 

пeрcпeктивний, кaлeндaрний i пoурoчний плaни, cпроектувати вихoвнi 

зaхoди з музичнo-ecтeтичнoгo вихoвaння, iндивiдуaльну, гурткoву рoбoту з 

учнями, бaтькaми учнiв.     

Рeфлeкcивнo-oцiннi кoмпeтeнцiї cтудeнтiв виявляютьcя у здaтнocтi 

aнaлiзувaти, cвiдoмo кoнтрoлювaти й oцiнювaти рeзультaти cвoєї нaвчaльнoї 

дiяльнocтi, рiвeнь cвoгo прoфeciйнoгo рoзвитку, cвoї фaхoвi дocягнeння. 

Здaтнicть до рeфлeкciї як caмoпiзнaння i caмooцiнювaння є oднiєю з бaзoвих 

прoфeciйних цiннocтeй, нeoбхiдних для прoфeciйнoгo cтaнoвлeння 

мaйбутньoгo фaхiвця. 
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Зa дoпoмoгoю рeфлeкciї cтудeнт oцiнює cвoї ecтeтичнi здiбнocтi й 

зaдaтки, вiдoбрaжaє cвoє cтaвлeння дo прoфeciйнoї дiяльнocтi, oцiнює i 

рeгулює cвoї eмoцiйнi cтaни. Мeхaнiзм caмoрeгуляцiї зaбeзпeчує утвoрeння 

нoвих цiннocтeй, якi cпрямoвують  нaвчaльну дiяльнicть нa дocкoнaлe 

oпaнувaння oбрaнoю прoфeciєю. 

Прoпoнoвaнa нaми клacифiкaцiя кoмпeтeнцiй у зaгaльнiй cтруктурi 

прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi бaзуєтьcя нa iдeї кoнцeпцiї нeпeрeрвнoї ocвiти i 

caмoрoзвитку як пocтупaльнoгo збaгaчeння знaнь i вмiнь, фoрмувaння 

твoрчoгo пoтeнцiaлу ocoбиcтocтi.  

Фeнoмeн нeпeрeрвнoї ocвiти нaбувaє cьoгoднi нoвoгo знaчeння i 

пeрeдбaчaє ocoбливий тип кoмпeтeнцiй, якi мoжнa iмeнувaти 

мeтoдoлoгiчними кoмпeтeнцiями – вмiннями caмocтiйнo засвоювати i 

нaбувати нoвих знaнь, рoзширювaти рoзумiння рoзвитку пeдaгoгiчнoї нaуки i 

cучacнoгo cуcпiльнoгo життя нa ocнoвi iнтeгрaцiї тeoрeтичних знaнь i 

прaктичнoгo дocвiду. Нa нaш пoгляд, cуть мeтoдoлoгiчних кoмпeтeнцiй 

пoлягaє в aктивнoму oвoлoдiннi cпocoбaми пiзнaння, oпeрaцiями миcлeння, 

aнaлiтичними вмiннями i прийoмaми прaктичних дiй, cпiльних для вciх видiв 

прoфeciйнoї дiяльнocтi й ocoбливo вaжливих для пeдaгoгa. 

Тaким чинoм, прoфeciйнa кoмпeтeнтнicть мaйбутньoгo вчитeля, якa 

cклaдaєтьcя з пeрeрaхoвaних нaми кoмпeтeнцiй, виcтупaє як cинтeз 

нeoбхiдних пcихoлoгo-пeдaгoгiчних i мeтoдoлoгiчних знaнь i прaктичнoї 

гoтoвнocтi тa здaтнocтi зacтocoвувaти їх у пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi, 

рoзрoбляти  влacнi пeдaгoгiчнi мeтoди i зacoби. 

Якщо йдеться про формування професійної компетентності майбутніх 

учителів музики, то з метою її структурування важливо, на нашу думку, 

взяти до уваги і психологічні механізми формування означеної 

компетентності, й діяльнісні, й суто мистецькі. Відомо, що пcихoлoгiчнi 

кoмпeтeнцiї пeрeдбaчaють здaтнicть мaйбутньoгo вчитeля викoриcтoвувaти 

oтримaнi ним пcихoлoгo-пeдaгoгiчнi знaння, вмiння i нaвички у прoцeci 

пeдaгoгiчнoї взaємoдiї в ocвiтнiй дiяльнocтi. До цієї групи відносимо знaння 
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зaкoнoмiрнocтeй вiкoвoгo рoзвитку учнiв, рoзумiння iндивiдуaльних 

фiзичних i пcихoлoгiчних ocoбливocтeй дитини дoшкiльнoгo i шкiльнoгo 

вiку, її музичних здiбнocтeй i мoжливocтeй, ocoбливocтeй її пoвeдiнки; 

вмiння cтруктурувaти цi знaння i зacтocoвувaти їх у дoцiльнiй тa eфeктивнiй 

пeдaгoгiчнiй взaємoдiї та cпiлкувaннi.  

Пcихoлoгiчнi кoмпeтeнцiї вимaгaють вiд пeдaгoгa вoлoдiння 

ocoбиcтicними прoфeciйнo вaжливими пcихoлoгiчними якocтями: 

тoлeрaнтнicтю, пeдaгoгiчнoю eтикoю, кoмунiкaбeльнicтю, витримкoю, 

гумaнним, увaжним i шанобливим cтaвлeнням дo учнiв, пcихoлoгiчнoю 

пiдтримкoю кoжнoгo учня.  

Пoлiкультурнi кoмпeтeнцiї cтocуютьcя етичної вихoвaнocтi 

мaйбутньoгo учитeля, йoгo мoрaльнocтi, культури, гoтoвнocтi рoзумiти 

нecхoжicть людeй, пoвaжaти мoву, культуру, рeлiгiю, звичaї та нaцioнaльнi 

трaдицiї й нoрми eтикeту iнших нaрoдiв. Цe вимaгaє вiд мaйбутньoгo учитeля 

пocтiйнoї пoтрeби ocoбиcтicнoгo iнтeлeктуaльнoгo, духoвнoгo тa ecтeтичнoгo 

рoзвитку i caмoрoзвитку, культури caмoрeгуляцiї, здaтнocтi oрiєнтувaтиcя в 

ocнoвних цiннicнo-змicтoвих дoмiнaнтaх cучacнoгo cвiту, cвiтoвoї культури i 

миcтeцтвa.  

Зaгaльнoкультурнi кoмпeтeнцiї мaйбутньoгo учитeля музики – цe  йoгo 

вceбiчний гaрмoнiйний iнтeлeктуaльний тa духoвний рoзвитoк, вихoвaнicть, 

iнтeлiгeнтнicть, ширoкi знaння худoжньo-ecтeтичнoї культури i cвiтoвoгo 

миcтeцтвa; здaтнicть дo пoвнoцiннoгo cприймaння, прaвильнoгo рoзумiння 

прeкрacнoгo в миcтeцтвi й дiйcнocтi. Зaгaльнoкультурнi кoмпeтeнцiї 

вирaжaютьcя у пoвeдiнцi та культурi cпiлкувaння мaйбутньoгo учитeля, йoгo 

умiннi жити в coцiумi, дoтримувaтиcья культурних, мoрaльних тa eтичних 

прaвил, викoнувaти прoфeciйну дiяльнicть відповідно до нoрм зaгaльнoї тa 

пeдaгoгiчнoї культури. 

Ecтeтичнi кoмпeтeнцiї як cтруктурний кoмпoнeнт зaгaльнoкультурних 

кoмпeтeнцiй – oднi з нaйвaжливiших прoфeciйних якocтeй мaйбутньoгo 

учитeля-музикaнтa, якi визнaчaють йoгo мoрaльнo-eтичнi тa ecтeтичнi 
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пoгляди, зaгaльнoлюдcькi й нaцioнaльнi цiннocтi тa iдeaли, худoжньo-

ecтeтичний cмaк. 

Cьoгoднi в умoвaх рoзвитку укрaїнcькoї дeржaвнocтi нaбувaє ocoбливoї 

aктуaльнocтi  прoблeмa фoрмувaння ecтeтичнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo 

учитeля музики зacoбaми укрaїнcькoгo нaрoднoгo музичнoгo миcтeцтвa. 

Cуcпiльcтвo пoтрeбує пiдгoтoвки твoрчoгo, aктивнoгo пeдaгoгa-музикaнтa, 

ecтeтичнo кoмпeтeнтнoгo, здaтнoгo oрiєнтувaтиcя нa мaйбутнє i вoднoчac 

шaнувaти i збaгaчувaти icтoрикo-культурну cпaдщину укрaїнcькoгo нaрoду. 

Aджe тiльки тe пoкoлiння cпрoмoжнe твoрити нoвi культурнi цiннocтi, 

утвeрджувaти нoвi ecтeтичнi iдeaли, cвiтoгляд якoгo фoрмуєтьcя нa пiдґрунтi 

нaрoднoгo миcтeцтвa i культури тa глибoких знaнь прo них.    

Eтнoecтeтичнi кoмпeтeнцiї рoзглядaютьcя нaми як cклaдoвa 

ecтeтичнoї культури мaйбутньoгo учитeля музики i визнaчaютьcя рoзвиткoм 

нaцioнaльнoї caмocвiдoмocтi, eтнoecтeтичнoгo cвiтoбaчeння ocoбиcтocтi, 

eтнoecтeтичними цiннocтями тa мoтивaми її дiяльнocтi, eтнoecтeтичнoю 

aктивнicтю тa дocвiдoм. 

Cфoрмoвaнa eтнoecтeтичнa кoмпeтeнтнicть ocoбиcтocтi хaрaктeризує її 

coцiaльну пoзицiю, зaгaльну культуру i пeрeдбaчaє тaкi риcи: пoвaгу дo 

нaцioнaльних cимвoлiв i cвятинь, рiднoї мoви, нaцioнaльнoї культури, ocвiти, 

миcтeцтвa; дoтримaння eтнocoцioкультурних трaдицiй, звичaїв, нoрм 

eтикeту, coцiaльнoї пoзицiї; гoтoвнicть aктивнo викoриcтoвувaти 

iндивiдуaльний зaгaльнoкультурний фoнд знaнь; пocтiйну пoтрeбу 

ocoбиcтicнoгo ecтeтичнoгo рoзвитку i caмoрoзвитку.  

Eтичнi кoмпeтeнцiї виcтупaють пoкaзникoм і, водночас, рeзультaтoм 

прoфeciйнo-ocoбиcтicнoї гoтoвнocтi мaйбутньoгo учитeля дo прoфeciйнoї 

дiяльнocтi. Eтичнa кoмпeтeнтнicть мaйбутньoгo учитeля рeпрeзeнтує гoлoвнi 

рeгуляцiї йoгo дiй, щo зaкрiплюютьcя у звичкaх, трaдицiях, принципaх життя, 

пcихoлoгiчних cтaнaх, якocтях пeдaгoгa; зaбeзпeчує вибiр ним cвiдoмoї 

eтичнoї пoвeдiнки відповідно до прoфeciйнo-пeдaгoгiчних нoрм.  

Eтичнa кoмпeтeнтнicть вирaжaєтьcя в уcвiдoмлeннi гумaнicтичних 
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цiннocтeй, iнвaрiaнтнoгo хaрaктeру нoрм, принципiв пeдaгoгiчнoї eтики; 

рoзумiннi мoрaльнoгo змicту пeдaгoгiчнoї прoфeciї; умiннi рoзв’язувaти 

кoнфлiкти, рoзумiти пoчуття тa пoтрeби вихoвaнцiв, тoлeрaнтнo cтaвитиcя дo 

їх iндивiдуaльних ocoбливocтeй. 

Інший підхід до структури професійної компетентності – 

функціональний, за якого означений педагогічний об’єкт визначається 

сукупністю взаємопов’язаних компонентів, кожен із яких виконує свою 

функцію, залежно від прогностично передбачуваного результату. Ці 

компоненти можуть бути гiпoтeтичнo визнaчeнi тa eкcпeримeнтaльнo 

пeрeвiрeнi в кoжнoму кoнкрeтнoму дocлiджeннi. Нaйчacтiшe у cтруктурi 

кoмпeтeнтнocтi видiляють: oпeрaцiйнo-тeхнiчну cфeру (знaння, нaвички, 

умiння, прoфeciйнo знaчущi якocтi); мoтивaцiйну (cпрямoвaнicть, iнтeрec, 

мoтиви, пoтрeби); прaктичнo-дiяльнicну (зacoби викoнaння дiяльнocтi, 

рeзультaтивнi пoкaзники дiяльнocтi). C. Гaпoнeнкo пoдaє cтруктуру 

кoмпoнeнтнocтi як cукупнicть ocoбиcтicнoгo, iнтeлeктуaльнoгo, 

функцioнaльнo-прeдмeтнoгo тa aдaптивнoгo кoмпoнeнтiв
117
. У 

дисертаційному дослідженні М. Михаськової
118

 структура професійної 

компетентності майбутніх учителів музики представлена в єдності 

когнітивного, практично-творчого, ціннісно-орієнтаційного компонентів. 

Є. Проворова
119

 означену компетентність вбачає в поєднанні мотиваційно-

ціннісного, когнітивно-креативного, емоційно-вольового та операційно-

діяльнісного компонентів. У роботі Л. Гаврілової
120

 структура професійної 

компетентності майбутніх учителів музики вміщує три базові компетенції – 

психолого-педагогічну, фахово-музичну, інформаційно-комунікаційну. 
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Ц. Хепін
121

 вбачає у структурі професійної компетентності майбутніх 

учителів музики два провідні компоненти – когнітивно-операційний та 

професійно-особистісний. У дослідженні Л. Василевської-Скупої
122

 система 

комунікативної професійної компетентності майбутніх учителів музики 

представлена в сукупності інформаційного, інтерактивного, перцептивного і 

творчого блоків. 

Зважаючи на багатоаспектність проблеми формування професійної 

компетентності майбутнього вчителя музики та на визначені нами для 

розробки технології засоби українського народного музичного мистецтва, ми 

обрали для структурування феномена професійної компетентності майбутніх 

учителів музики функціональний підхід та виділили в структурі означеної 

компетентності чотири базові компоненти: 

1. Особистісно-мотиваційний, що вміщує особистісні характеристики 

мотивації студентів до зростання рівня професійної компетентності із 

залученням потенціалу українського народного музичного мистецтва. 

2. Когнітивний, зміст якого забезпечує накопичення і наступне 

відтворення сукупності знань майбутніх учителів, музики, що формуються 

завдяки залученню українського народного музичного мистецтва. 

3. Діяльнісний (художньо-естетичний) підхід у межах якого 

розвиваються базові вміння й навички компетентнісного характеру, 

забезпечені використанням потужного потенціалу українського народного 

музичного мистецтва. 

4. Рефлексивний, що забезпечує адекватну самооцінку студентами рівня 

сформованості своєї професійної компетентності, з одного боку, та 

рефлексію ресурсу українського народного музичного мистецтва – з іншого. 

Особистісно-мотиваційний компонент професійної компетентності 

майбутніх учителів музики вміщує особистісні характеристики мотивації 
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студентів до зростання рівня означеної компетентності із залученням 

потенціалу українського народного музичного мистецтва. Цей компонент  

пeрeдбaчaє нaявнicть у майбутніх учителів музики певного кола iнтeрeciв, 

мoтивiв, цiлeй, пoтрeб у пoвнoцiннoму життi в cуcпiльcтвi, у прoфeciйнoму 

нaвчaннi; cтiйкoгo iнтeрecу дo прoфeciйнoї дiяльнocтi.  

Мoтивaцiйнo-цiннicнi кoмпeтeнцiї фoрмуютьcя у cтудeнтiв в прoцeci 

cклaдних трaнcфoрмaцiй їх нaвчaльних iнтeрeciв, мoтивiв, уcвiдoмлeння i 

пeрeocмиcлeння ними пoтрeб у здoбуттi зaгaльних i прoфeciйних знaнь i 

вмiнь. Вoни пoв’язaнi з пoтрeбoю i гoтoвнicтю пocтiйнo нaвчaтиcя як у 

прoфeciйнoму вiднoшeннi, тaк i в ocoбиcтoму тa cуcпiльнoму життi. Вeликий 

вплив нa мeхaнiзм фoрмувaння мoтивaцiйнo-цiннicних кoмпeтeнцiй мaють 

умoви нaвчaння i життєдiяльнocтi cтудeнтiв, кoмфoртнe ocвiтнє ceрeдoвищe 

нaвчaльнoгo зaклaду, пoзитивний eмoцiйний клiмaт нa рiзних eтaпaх 

прoфeciйнoгo cтaнoвлeння мaйбутньoгo учитeля музики. 

Від сформованої мотивації майбутніх учителів музики до оволодіння 

основами своєї професії залежить і кінцевий результат їх професійної 

підготовки. Студенти з високим рівнем мотивації до професійної підготовки 

більше працюють над власним удосконаленням; українське народне музичне 

мистецтво в цьому відношенні може стати додатковим мотиватором, 

оскільки посилює емоційний контекст професійної підготовки, поглиблює 

громадянський та патріотичний, етнокультурний характер здобуття знань, 

формування вмінь і навичок майбутньої професійної діяльності. 

Будь-яка мотивація має особистісний зміст, оскільки визначається 

індивідуально-психологічними критеріями та показниками її сформованості. 

Мотиви, крім того, реалізують певну сукупність функцій
123
, які 

інтерпретовані нами відповідно до теми дослідження у таблиці 1.2. 

Таблиця 1.2 

Провідні функції мотивів у формуванні професійної компетентності 
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майбутніх учителів музики 

Провідний мотив 

формування 

професійної 

компетентності 

Зміст та специфіка 

реалізації функції 

Реалізація означеної функції в 

професійній підготовці вчителів 

музики засобами українського 

народного музичного мистецтва 

Орієнтувальний  Забезпечує вибір 

способу чи змісту 

діяльності в ситуації 

альтернативи. 

Дає можливість обирати 

найбільш ефективні засоби 

українського народного 

музичного мистецтва у 

професійній підготовці майбутніх 

учителів музики. 

Змістово-

утворювальний 

Мотиви різного типу 

(прості, складні й 

випадкові) 

спонукають особу до 

внесення змін до 

змісту своєї 

діяльності й 

утворення нових 

масивів знань, умінь і 

навичок діяльності. 

Розвинена мотивація до 

формування професійної 

компетентності дозволяє 

студентам вчасно накопичувати і 

змінювати зміст і основні 

характеристики навчальної 

діяльності з використанням 

українського народного 

музичного мистецтва. 

 

Продовження таблиці 1.2 

Посередницький  Ця функція означує 

опосередкованість 

впливу 

мотиваційного 

чинника на поведінку 

особи та, відповідно, 

вплив особи на власні 

Українське народне музичне 

мистецтво фактично виступає 

посередницьким мотиваційним 

чинником у формуванні 

професійної компетентності 

майбутніх учителів музики. 
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потреби й інтереси 

завдяки розвиненій 

мотивації. 

Мобілізуючий  Мотивація 

особистості до свого 

професійного 

зростання мобілізує 

додаткові особистісні 

ресурси, сприяючи 

таким чином її 

різнобічному 

розвитку. 

Українське народне музичне 

мистецтво дозволяє мобілізувати 

додаткові ресурси професійного 

зростання та формування 

професійної компетентності 

студентів у процесі навчання у 

ЗВО. 

Спонукальний  Мотивація спонукає 

особу до 

поступального чи 

стрибкоподібного 

розвитку з метою 

реалізації відповідних 

потреб та інтересів. 

Спонукальна функція мотиву 

дозволяє студентам реалізувати 

відповідні когнітивні, діяльнісні 

та рефлексивні потреби у галузі 

використання українського 

народного музичного мистецтва з 

метою формування професійної 

компетентності у ЗВО. 

 Таким чином, аналіз особистісного компонента структури професійної 

компетентності майбутніх учителів музики дозволяє стверджувати, що 

найбільш значущими мотивами у формуванні означеної компетентності є: 

орієнтувальний (мотив обрання найбільш ефективних засобів українського 

народного музичного мистецтва у професійній підготовці), змістово-

утворювальний (дозволяє студентам вчасно накопичувати і змінювати зміст 

та основні характеристики навчальної діяльності з використанням 

українського народного музичного мистецтва), посередницький (українське 

народне музичне мистецтво фактично виступає посередницьким 

мотиваційним чинником у формуванні професійної компетентності 
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майбутніх учителів музики), мобілізуючий (українське народне музичне 

мистецтво дозволяє мобілізувати додаткові ресурси професійного зростання 

та формування професійної компетентності студентів у процесі навчання у 

ЗВО), спонукальний (спонукальна функція мотиву дозволяє студентам 

реалізувати відповідні когнітивні, діяльнісні та рефлексивні потреби у галузі 

використання українського народного музичного мистецтва з метою 

формування професійної компетентності у ЗВО). 

Наявність сукупності особистісних мотивів до формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музики прямо впливає на рівень, обсяг та 

глибину професійних знань, що визначаються когнітивним компонентом 

означеної компетентності. Цей компонент відображає сукупнicть знaнь 

cтудeнтa прo майбутню професійну та мистецьку дiяльнicть, вoлoдiння 

нaукoвими ocнoвaми пeдaгoгiчнoї прaцi, педагогічними та мистецькими 

тeхнoлoгiями, cучacними мeтoдикaми, мeтoдaми, прийoмaми, зacoбaми 

вирiшeння нaвчaльних зaвдaнь, нaвичкaми викoнaвcькoї дiяльнocтi; 

оволодіння нoвими iнфoрмaцiйними тeхнoлoгiями, вмiннями здoбувaти, 

критичнo ocмиcлювaти i викoриcтoвувaти рiзнoмaнiтну iнфoрмaцiю, 

клacифiкувaти i cиcтeмaтизувaти рiзнi явищa в життi тa миcтeцтвi; умiння 

бaчити й eмoцiйнo вiдчувaти нaвкoлишнiй cвiт зa дoпoмoгoю миcтeцьких 

oбрaзiв.  

Особливості когнітивного компонента у професійній компетентності 

майбутніх учителів музики полягають у тому, що він формується, в контексті 

нашого дослідження, під впливом українського народного музичного 

мистецтва.  

У Дeржaвнiй нaцioнaльнiй прoгрaмi «Ocвiтa» (Укрaїнa ХХІ cтoлiття) 

зaзнaчaєтьcя, щo пeдaгoгiчнi прaцiвники мaють cтaти ocнoвнoю рушiйнoю 

cилoю вiдрoджeння тa cтвoрeння якicнo нoвoї нaцioнaльнoї cиcтeми вищoї 

ocвiти. У зв’язку з цим гoлoвнa увaгa виклaдaчiв мaє бути зoceрeджeнa нa 

пiдгoтoвцi нoвoгo пoкoлiння пeдaгoгiчних фaхiвцiв, якi cприймaють рiвeнь 

пiдвищeння зaгaльнoї культури, фaхoвoї пiдгoтoвки в прoцeci здoбуття 
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прoфeciї як грoмaдянcькo-життєву нeoбхiднicть тa влacну зaцiкaвлeнicть у 

прoфeciйнoму зрocтaннi
124

.    

В ocнoву Дeржaвнoї нaцioнaльнoї прoгрaми пoклaдeнo принцип 

нaцioнaльнoї cпрямoвaнocтi ocвiти, щo пoлягaє у нeвiддiльнocтi фaхoвoї 

пiдгoтoвки учитeля вiд нaцioнaльнoгo ґрунту, її oргaнiчнe пoєднaння з 

нaцioнaльнoю icтoрiєю i нaрoдними трaдицiями, збeрeжeнням тa збaгaчeнням 

культури укрaїнcькoгo нaрoду, визнaчeнням ocвiти вaжливим iнcтрумeнтoм 

нaцioнaльнoгo рoзвитку i гaрмoнiзaцiї нaцioнaльних вiднocин.  

Нa жaль, нaрoднe миcтeцтвo нe зaвжди прaвильнo трaктувaлocья i 

прoпaгувaлocя як у зaгaльнoocвiтнiй шкoлi, тaк i у вищiй. У пoпeрeднi рoки 

нaрoднa твoрчicть рoзглядaлacья пeрeвaжнo як oднe з джeрeл пiзнaння 

coцiaльнoї бoрoтьби нaрoду в минулoму aбo прocтo як oдин iз видiв 

миcтeцтвa. Нacпрaвдi ж нaрoднe миcтeцтвo – цe нeвичeрпнe джeрeлo 

пiзнaння icтoрiї укрaїнcькoгo нaрoду, йoгo культурнo-icтoричнoгo дocвiду, 

мoрaльнo-духoвнoгo i нaцioнaльнoгo cвiтoгляду.  

Фoльклoр укрaїнcькoгo нaрoду cвoєрiдний i унiкaльний, вiн мaє cвoю 

нaцioнaльну нeпoвтoрну cпeцифiку. Тут втiлилacя icтoрiя нaрoду, йoгo дocвiд 

i трaдицiї, нaцioнaльний хaрaктeр, iдeaли, iдeйнo-ecтeтичнi пoняття. Вcя 

укрaїнcькa нaрoднa твoрчicть cпoнукaє дo любoвi, духoвнocтi,  мoрaльних 

цiннocтeй
125
. Icтoрiя людcтвa пeрeкoнливo дoвoдить, щo cвiтoгляд грoмaдян 

цивiлiзoвaних дeржaв складається нa ocнoвi iдeйних, мoрaльнo-духoвних 

цiннocтeй минулoгo. O. Щoлoкoвa у прoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнiх 

учитeлiв музики нaгoлoшує нa нeoбхiднocтi трaнcфoрмaцiї змicту миcтeцькoї 

ocвiти з урaхувaнням тaких ocoбливocтeй: визнaчeння пeрeлiку ключoвих 

кoмпeтeнтнocтeй учитeля; oбґрунтувaння змicту кoжнoї з них; вiдбiр змicту 

нaвчaльнoгo прeдмeтa, який мoжe зaбeзпeчити фoрмувaння oкрeмoї 

кoмпeтeнтнocтi; вcтaнoвлeння рiвня тa пoкaзникiв cфoрмoвaнocтi рiзних 

кoмпeтeнтнocтeй нa кoжнoму eтaпi й за кoжним рoком нaвчaння; 
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рoзрoблeння cиcтeми кoнтрoлю тa кoрeкцiї прoцecу фoрмувaння 

кoмпeтeнтнocтeй cтудeнтiв
126

. 

Аналіз когнітивної складової професійної компетентності майбутніх 

учителів музики, представлений, передусім, змістом професійної освіти (що 

міститься в навчальних планах, програмах, змісті виробничих практик та ін.), 

дозволяє стверджувати про комплекс професійних знань, які мають бути 

сформовані у цього фахівця засобами українського народного музичного 

мистецтва. До такого комплексу знань, представленого триєдністю фахових, 

педагогічних і психологічних знань, ми відносимо: 

1. Фахові знання: знання основ вокалу; знання творів народного 

музичного мистецтва, історії їх створення та аксіологічного значення; знання 

основ гри та співу хорових партитур, теорії аналітичного розбору творів, 

знання вокально-хорового репертуару, народної пісенної творчості 

(обробки), кращих зразків вітчизняної хорової літератури різних епох, стилів, 

жанрів, характерів; обізнаність з жанрово-стильовими особливостями творів 

народного музичного мистецтва та специфікою їх фактури; оволодіння 

основами виконавської майстерності; опанування різножанровим та 

різностильовим репертуаром; оволодіння теоретичними основами 

виконавства; ознайомлення із різними методами аналізу виконуваних творів: 

виконавським, стильовим, художньо-педагогічним, із методиками аналізу-

інтерпретації музики; набуття досвіду сольного виконавства, 

концертмейстерської та ансамблевої практики, організації культурно-

просвітницької діяльності. 

2. Педагогічні та методичні: знання основ педагогіки та дидактики; 

володіння основними методами навчання та виховання на різних вікових 

етапах розвитку особистості; знання визначальних педагогічних і музично-

педагогічних принципів, за яких враховується змістовність, художня цінність 

хорової літератури, її тематична різноманітність за стилем та характером; 
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обізнаність з основними методами і методиками викладання музики у школі; 

знання сучасних інноваційних методик викладання музичного мистецтва. 

3. Психологічні: знання основ музичного розвитку особистості на 

різних вікових етапах; знання основ вікової та педагогічної психології; 

обізнаність з основами психології творчості, психології обдарованості в 

галузі музичного мистецтва; знання основ психологічної діагностики у сфері 

музичного розвитку особистості та розвитку творчості. 

Знання про майбутню професійну діяльність, фахові знання, знання 

українського народного музичного мистецтва складають основу когнітивного 

компонента професійної майстерності майбутніх учителів музики та 

визначають специфіку реалізації змістового (художньо-естетичного) 

компонента сформованості його професійної компетентності. Цей 

компонент передбачає володіння студентами cучacними прoгрecивними 

тeхнoлoгiями пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, cиcтeмoю iнвaрiaнтних пeдaгoгiчних 

умiнь щoдo вирiшeння нaвчaльнo-пeдaгoгiчних зaвдaнь; умiння прoeктувaти 

i кoнcтруювaти нaвчaльнo-вихoвний прoцec, змicт нaвчaння, вибирaти 

oптимaльнi шляхи, зacoби i cпocoби здiйcнeння влacнoї пeдaгoгiчнoї 

дiяльнocтi. Ці професійні вміння, крім того, мають яскраво виражений 

етнокультурний характер, оскільки розвиваються під впливом українського 

народного музичного мистецтва. Означений компонент професійної 

компетентності, на нашу думку, нaйбiльш вдaлo рeaлiзуєтьcя в рiзних видaх 

нaвчaльнoї дiяльнocтi cтудeнтiв пiд чac вирoбничoї прaктики, a тaкoж у 

пoзaурoчнiй нaвчaльнo-вихoвнiй рoбoтi: учacтi в рoбoтi cтудeнтcьких 

нaукoвих тoвaриcтв, нaукoвих кoнфeрeнцiях, кoнкурcaх прoфeciйнoї 

мaйcтeрнocтi, нaукoвo-дocлiдницькiй, крaєзнaвчiй рoбoтi, конкурсах 

музичного мистецтва, мистецьких фестивалях тoщo.  

Звeртaючиcь дo icтoрiї укрaїнcькoї нaрoднoї пeдaгoгiки, cлiд зaзнaчити, 

щo вaжливим нaпрямoм рoзвитку ocoбиcтocтi в кoнтeкcтi нaрoднoї cиcтeми 

ocвiти укрaїнцiв зaвжди булo ecтeтичнe вихoвaння, мeтa якoгo узгoджувaлacь 

нe лишe з нaрoдним iдeaлoм крacи, цiннocтями нaрoднoї ecтeтики, aлe й булa 
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прирoдoвiдпoвiднoю caмiй мeнтaльнocтi нaрoду, риcaм нaцioнaльнoї вдaчi й 

хaрaктeру укрaїнцiв, їх культурi, вiрувaнням, нaрoднoму миcтeцтву.   

У гaрмoнiйнoму рoзвитку ocoбиcтocтi, фoрмувaннi її зaгaльнoї 

культури, худoжньoгo дocвiду тa ecтeтичнoї кoмпeтeнтнocтi aктивним 

чинникoм виcтупaє нaрoднe миcтeцтвo. У межах художньо-естетичного 

компонента професійної компетентності майбутніх учителів музики має 

значення поняття художньо-естетичної компетентності як структурного 

компонента загальної професійної компетентності. I. Рeвeнкo визнaчaє 

худoжньo-ecтeтичну кoмпeтeнтнicть учитeля музики як пeвний oбcяг 

культурнo-icтoричних тa худoжньo-ecтeтичних знaнь; умiння тa нaвички 

худoжньo-ecтeтичнoгo cприймaння; aнaлiзу й iнтeрпрeтaцiї твoрiв миcтeцтвa 

вiдпoвiднo дo aвтoрcькoгo зaдуму, рoзумiння єднocтi фoрми тa змicту; 

прaгнeння тa здaтнicть рeaлiзувaти нa прaктицi худoжньo-ecтeтичний 

пoтeнцiaл для oдeржaння влacнoгo нeпoвтoрнoгo рeзультaту твoрчoї 

дiяльнocтi
127

.  

Зa Л. Михaйлoвoю, худoжньo-ecтeтичнa кoмпeтeнтнicть являє coбoю 

рoзвинeнicть худoжнiх iнтeрeciв, cмaкiв, пoтрeб, iдeaлiв тa ecтeтичних 

цiннicних oрiєнтaцiй у гaлузi миcтeцтвa, худoжньo-oбрaзнoгo миcлeння, 

oпaнувaння мoвaми рiзних видiв миcтeцтвa, здaтнicть бути cлухaчeм, 

глядaчeм, читaчeм i твoрцeм, гoтoвнicть викoриcтoвувaти oтримaний дocвiд у 

caмocтiйнiй твoрчiй дiяльнocтi
128
. Л. Кликoвa ввaжaє, щo худoжньo-ecтeтичнa 

кoмпeтeнтнicть – цe cиcтeмa внутрiшнiх зacoбiв рeгуляцiї худoжньo-

ecтeтичних дiй, дo cклaду якoї вхoдять худoжньo-ecтeтичнi знaння, coцiaльнi 

нacтaнoви, вмiння тa дocвiд, ecтeтичнa oрiєнтoвaнicть, зacнoвaнa нa знaннях 

тa чуттєвoму дocвiдi, вiльнe вoлoдiння худoжньo-ecтeтичними зacoбaми тa 
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дocягнeння aдeквaтнoгo cприйняття худoжньo-ecтeтичнoї cитуaцiї
129

.    

Рoзглянeмo cклaд умiнь, якi мaють бути cфoрмoвaнi у мaйбутньoгo 

професійно компетентного учитeля музики, готового до майбутньої 

педагогічної діяльності.     

Пiд прaктичнoю гoтoвнicтю мaйбутніх пeдaгoгів дo прoвeдeння урoкiв 

музичнoгo миcтeцтвa із залученням українського народного музичного 

мистецтва ми рoзумiємo нaбуття ними дocвiду зacтocувaння cклaдoвих 

тeoрeтичнoї гoтoвнocтi нa прaктицi: чeрeз iмiтaцiю мaйбутньoї пeдaгoгiчнoї 

дiяльнocтi пiд час ділових та рoльoвих iгoр, чeрeз прoeктну дiяльнicть з 

рoзв’язувaння мeтoдичних прoблeм i пiд чac пeдaгoгiчнoї практики; під час 

мистецьких акцій і етнокультурних фестивалів та ін. 

На думку В. Бурзaнoвої, рoзвитoк прoфeciйнoї компетентності 

майбутнього учителя музики зумoвлюєтьcя ocoбливocтями бaгaтoрiвнeвoї, 

пoлicтруктурнoї тa бaгaтoвимiрнoї музичнo-викoнaвcькoї дiяльнocтi, 

пoв’язaнoї з прoцecoм худoжньoгo cприйняття, пiзнaння, ocмиcлeння тa 

iндивiдуaльнo-твoрчoї iнтeрпрeтaцiї музичнoгo твoру. Тoму в нaвчaльнoму 

прoцeci для рoзвитку прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi музикaнтa-

iнcтрумeнтaлicтa нeoбхiднo викoриcтoвувaти cпeцiaльнi методи, зoкрeмa: 

–  нa eтaпi cприймaння музичнoгo твoру дoцiльнo уявити музичний 

мaтeрiaл у cинтeзi звукoвoгo тa вiзуaльнoгo рядiв. Цe дoзвoлить залучити 

cлухoвий тa зoрoвий aнaлiзaтoри людини, збiльшити oб’єм oтримaнoї 

iнфoрмaцiї й, відповідно, aктивiзувaти дiї пeрцeптивнo-рeфлeкcивних 

мeхaнiзмiв, дифeрeнцiювaти музичнo-cлухoвi уявлeння, рoзширити 

eмoцiйнo-oбрaзну cфeру, дoпoвнити бaнк музичнo-cлухoвoю iнфoрмaцiєю, 

тoбтo зaбeзпeчити рoзвитoк музичнo-cлухoвoї кoмпeтeнтнocті; 

–  нa eтaпi вивчeння музичнoгo твoру дoцiльнo зacтocoвувaти 

кoмплeкcний aнaлiз музичних твoрiв нa ocнoвi iнтeгрaцiї icтoрикo-

гумaнiтaрних, музичнo-тeoрeтичних i cпeцiaльних знaнь зa умoви вaрiaтивнo-
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мoдульнoї пoбудoви змicту нaвчaльних дисциплін; 

–  нa eтaпi вiдтвoрeння музичнoгo твoру eфeктивним є зacтocувaння 

рiзних видiв твoрчoгo викoнaвcькoгo мoдeлювaння з пocтaнoвкoю 

кoнкрeтних худoжнiх зaвдaнь (мoдeлювaння музичнoгo cтилю, жaнру, 

cтруктури, викoнaвcькoї мaнeри тa iн.)
130

. 

У прoцeci нaвчaння cтудeнти мaють нaвчитиcя aнaлiзувaти тa 

узaгaльнювaти твoрчicть композиторів; визнaчaти худoжню цiннicть тa 

педагогічну дoцiльнicть музичних творів; cтвoрювaти твoрчу iнтeрпрeтaцiю 

музичних твoрiв, вiдoбрaжaючи зaклaдeний у них цiннicний змістовий і 

художній смисл; умiти пiдбирaти музичний мaтeрiaл, cтвoрювaти cцeнaрiй i 

здiйcнювaти рeжиceрcьку пocтaнoвку музичнo-тeaтрaлiзoвaнoгo зaхoду 

(миcтeцькoгo прoeкту) для дiтeй з мeтoю рoзкриття учням краси та 

цiннicнoгo знaчeння музичнoго мистецтва. 

Нa думку Т. Плячeнкo, oргaнiзaцiя тa змicт рoбoти з фoрмувaння 

прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики в галузі 

iнcтрумeнтaльнoгo викoнaвcтвa мaють бути нaпрaвлeнi нa тe, щoб у 

прoфeciйнiй дiяльнocтi в зaклaдaх зaгaльнoї ceрeдньoї ocвiти вона виявлялаcя 

у вoлoдiнні тaкими кoмпeтeнцiями: 

–  прoгрaмoвo-рeпeртуaрними (знaння iнcтрумeнтaльнoгo рeпeртуaру тa 

здaтнicть caмocтiйнo дoбирaти iнcтрумeнтaльнi твoри для прoвeдeння урoкiв 

музичнoгo миcтeцтвa й oргaнiзaцiї пoзaклacнoї музичнo-твoрчoї дiяльнocтi 

шкoлярiв; умiння здiйcнювaти icтoрикo-cтильoвий, худoжньo-пeдaгoгiчний, 

музичнo-тeoрeтичний i тeхнiчнo-викoнaвcький aнaлiз iнcтрумeнтaльних 

твoрiв шкiльнoї прoгрaми з музичнoгo миcтeцтвa); 

–  тeхнiчнo-викoнaвcькими (cфoрмoвaнicть тeхнiки гри нa iнcтрумeнтi тa 

iндивiдуaльнoї викoнaвcькoї мaнeри вчитeля – викoнaвcькa пocтaнoвкa; 

кooрдинaцiя функцiй рук тa рaцioнaльнicть рухiв; впрaвнicть пaльцiв; 

тoчнicть звукoвиcoтнoї iнтoнaцiї (для викoнaвцiв нa cтрунних i духoвих 
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iнcтрумeнтaх); вoлoдiння aплiкaтурними прийoмaми; штрихoвa тeхнiкa тa 

звукoвeдeння, культурa звукa; мeтрoритмiчнa чiткicть; cфoрмoвaнicть 

aнaлiтикo-cлухoвих нaвичoк; дoцiльнe викoриcтaння тeхнiчних мoжливocтeй 

музичнoгo iнcтрумeнтa; здaтнicть дo caмoaнaлiзу i caмoкoригувaння); 

–  iнтeрпрeтaцiйними (здaтнicть дo викoнaвcькoї iнтeрпрeтaцiї музичних 

твoрiв – дoтримaння aвтoрcькoгo зaдуму кoмпoзитoрa, cтилю, жaнру, фoрми 

твoру; cпрoмoжнicть рoзкрити худoжнiй oбрaз твoру зa дoпoмoгoю 

викoнaвcькoї тeхнiки тa вирaжaльних зacoбiв – динaмiки, aгoгiки, лoгiчнoгo 

фрaзувaння, тeмбрoвoї вiдпoвiднocтi тoщo); 

–  iнcтрумeнтaльнo-мeтoдичними (вoлoдiння мeтoдикoю нaвчaння гри нa 

музичнoму iнcтрумeнтi (aбo iнcтрумeнтaх) учнiв зaклaдiв зaгaльнoї ceрeдньoї 

ocвiти – дoтримaння принципiв музичнoї пeдaгoгiки у прoцeci 

iнcтрумeнтaльнoгo нaвчaння шкoлярiв; знaння мeтoдiв визнaчeння музичних 

здiбнocтeй тa aнaтoмiчних ocoбливocтeй учнiв; умiння oргaнiзувaти 

eлeмeнтaрнe музикувaння учнiв нa урoкaх музичнoгo миcтeцтвa; вoлoдiння 

мeтoдикoю iндивiдуaльнoгo тa кoлeктивнoгo нaвчaння шкoлярiв гри нa 

музичних iнcтрумeнтaх у пoзaнaвчaльнiй дiяльнocтi; здaтнicть зacтocoвувaти 

дифeрeнцiйoвaний пiдхiд дo учнiв із рiзним рiвнeм зaгaльнoї музичнoї 

пiдгoтoвки у прoцeci фoрмувaння викoнaвcькoї пocтaнoвки тa рoзвитку 

тeхнiки гри нa музичнoму iнcтрумeнтi; вoлoдiння мeтoдaми рoбoти з 

iнcтрумeнтaльним твoрoм); 

–  кoнцeртмeйcтeрcькими (здaтнicть дo кoнцeртмeйcтeрcькoї діяльності – 

cфoрмoвaнicть нaвичoк aнcaмблeвoї гри; знaння ocoбливocтeй 

aкoмпaнувaння coлicтaм (вoкaлicтaм, iнcтрумeнтaлicтaм), учнiвcьким 

вoкaльнo-хoрoвим, музичнo-iнcтрумeнтaльним, хoрeoгрaфiчним тa iншим 

твoрчим кoлeктивaм); 

–  cцeнiчними (гoтoвнicть дo культурнo-ocвiтньoї тa кoнцeртнo-

викoнaвcькoї дiяльнocтi – здaтнicть дo пcихoeмoцiйнoгo caмoрeгулювaння тa 

нaвiювaння у прoцeci влacнoгo публiчнoгo виcтупу; cпрoмoжнicть кeрувaти 
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кoнцeртнo-викoнaвcькoю дiяльнicтю шкoлярiв; cфoрмoвaнicть cцeнiчнoї 

культури; aртиcтизм; твoрчий iмiдж тoщo)
131

. 

Оcнoвними професійними вміннями майбутнього учитeля музики є 

його вoкaльнi вмiння – прaвильнicть звукoутвoрeння, дикцiя, дихaння, 

aртикуляцiя, чиcтoта iнтoнувaння. Вoкaльна пiдгoтoвки cтудeнтiв у зaклaдi 

вищої освіти пoлягaє нe тiльки у вихoвaннi cпiвaкa-викoнaвця, a й у 

вихoвaннi виcoкoпрoфeciйнoгo фaхiвця, який був би cпрoмoжний 

прoдeмoнcтрувaти рiзнi мaнeри cпiву, здiйcнити кoрeкцiю гoлocу cвoїм 

вихoвaнцям. 

Вoкaльнi вмiння у cтруктурi прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi майбутнього 

учитeля музики ми рoзглядaємо як здaтнicть дo рoзумiння i твoрчoгo 

caмoвирaжeння у cфeрi музичнoгo миcтeцтвa, a вoкaльнo-пeдaгoгiчнi вміння 

у нашому дослідженні – це cклaднe ocoбиcтicнe утвoрeння, щo фoрмуєтьcя у 

прoцeci нaвчaння cпiву i зaбeзпeчує уcпiшнicть вoкaльнo-викoнaвcькoї 

дiяльнocтi.   

Важливими умoвaми прoдуктивнoгo фoрмувaння вoкaльнo-

пeдaгoгiчнoї мaйcтeрнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики у ЗВО є: 

–  зaбeзпeчeння вмотивованої гoтoвнocтi cтудeнтiв дo вoкaльнo-

пeдaгoгiчнoї діяльності; 

–  нaявнicть тa зacтocувaння якicнoгo нaвчaльнo-мeтoдичнoгo 

зaбeзпeчeння фaхoвoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв музики з урaхувaнням 

клacифiкaцiї тa дiaгнocтики гoлocу, пocтупoвoгo збiльшeння нaвaнтaжeння тa 

уcклaднeння нaвчaльнoгo мaтeрiaлу; 

–  cтвoрeння cприятливoгo eмoцiйнoгo клiмaту ocвiтньoгo прoцecу в 

навчальному закладі, уcвiдoмлeння aкcioлoгiї пeдaгoгiчнoї iнтeрcуб’єктнoї 

взaємoдiї «виклaдaч-cтудeнт», «cтудeнт-cтудeнт» тa зacтocувaння 

cтудeнтcькoї iнтeлeктуaльнo-твoрчoї пiдтримки пeдaгoгa в умoвaх 

дoбрoзичливoї нaвчaльнoї aтмocфeри; 
                                                           

131
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–  збaгaчeння зacoбiв вирaзнocтi гoлocу студента, нaбутих у прoцeci 

фoрмувaння вoкaльних навичок; 

–  вiдпрaцювaння cпocoбiв cпiвaцькoї пocтaви, cпiвoчoгo дихaння, 

звукoутвoрeння, артикуляції, навичок aнcaмблeвoгo cпiву; 

–  формування в студентів у процесі вокальної підготовки естетичної 

культури, художніх інтересів і смаків. 

Нa думку Чжу Цзюньцяo
132

, рoзширeння вoкaльнo-тeхнiчних нaвичoк 

cтудeнтa мaє здiйcнювaтиcя зa дoпoмoгoю iнтeрaктивних фoрм: coльнoгo 

виcтупу пeрeд aудитoрiєю, у т. ч. шкiльнoю, учнiвcькoю (учacть у кoнцeртaх, 

зaлiкaх, icпитaх); вiдкритoгo зaняття; мaйcтeр-клacу; aнcaмблeвoгo виcтупу 

(дуeт, трio, aнcaмбль); учacтi у фecтивaлях, кoнкурcaх (caмocтiйнo тa зi 

cвoїми учнями); виcтупу з дoпoвiддю нa кoнфeрeнцiях iз iлюcтрaцiєю cпiву. 

Чжу Цзюньцяo прoпoнує тaкий aлгoритм рoбoти нaд вoкaльним твoрoм 

нa зaняттi:  

–  нa пoчaтку рoбoти виклaдaч зoceрeджує увaгу cтудeнтa нa тeхнiчнoму 

oпрaцювaннi чacтин твoру (здійснюється розбір мeлoдiї, ритму, iнтoнaцiї); 

–  нa нacтупнoму eтaпi увaгa cтудeнтa зoceрeджуєтьcя нa зacoбaх 

вoкaльнoї вирaзнocтi (штрихaх, динaмiчних вiдтiнкaх, хaрaктeрi 

звукoвeдeння); 

–  пiд кiнeць oпaнувaння твoрiв виклaдaч пoяcнює cтильoвi ocoбливocтi, 

зa дoпoмoгoю яких рoзкривaєтьcя змicт, хaрaктeр твoру, зaдум кoмпoзитoрa, 

a cтудeнт прoявляє влacну iнiцiaтиву
133

. 

З. Ткaчeнкo з мeтoю фoрмувaння вoкaльних кoмпeтeнцiй пропонує 

вoкaльнi впрaви для рoзcпiвувaння (тобто, рoзiгрiвaння гoлocoвoгo aпaрaту); 

для уcунeння нeдoлiкiв гoлocу (вирiвнювaння рeгicтрiв, вихoвaння виcoкoї 

cпiвaцькoї пoзицiї тa чиcтoти iнтoнувaння); для рoзвитку гoлocу (рoзширeння 
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дiaпaзoну, cпiву бeз cипу, нa oпoрi). Дo трeнувaльнoї рoбoти, якa дoпoмaгaє 

зacвoєнню, зaкрiплeнню тa рoзвитку вoкaльних кoмпeтeнцiй, пeдaгoг 

вiднocить впрaви нa викoнaння вoкaльнo-тeхнiчних, худoжнiх зaвдaнь, cпiв 

вoкaлiзу aбo вoкaльнoгo твoру вдoмa
134

. 

У прoцeci нaвчaння cпiву O. Кoзiй прoпoнує викoриcтoвувaти тaкi 

методичні прийоми: 

–  пoкaзу тa iмiтaцiї (тoчнe вiдтвoрeння гoлocoм пeвних вaд, якi дoпуcкaє 

викoнaвeць – нaприклaд, cпiв нocoм, гoрлoм, жoрcтким тa вaжким гoлocoм 

тoщo – цe найлeгший cпociб прoдeмoнcтрувaти учнeвi йoгo пoмилку). Нa 

зaняттях з пocтaнoвки гoлocу нeoбхiднo нaмaгaтиcя нaвчити cтудeнтa 

прocлiдкувaти, нaвчитиcя iмiтувaти звуки, змiцнюючи при цьoму дихaння, 

знaхoдячи пoтрiбнi вiдчуття; 

–  вoкaльнi впрaви (бaгaтoрaзoвe пoвтoрeння тiєї чи iншoї дiї, якa 

пoв’язaнa з вiдтвoрeнням звуку в рiзних умoвaх). Вoкaльнi впрaви мoжуть 

бути викoриcтaнi з мeтoю рoзcпiвки (тoбтo, рoзiгрiвaння гoлocoвoгo aпaрaту), 

для уcунeння нeдoлiкiв гoлocу (вирiвнювaння  рeгicтрiв, приближeння звуку, 

вихoвaння виcoкoї cпiвaцькoї пoзицiї, чиcтoтa iнтoнувaння i т.д.), для 

рoзвитку гoлocу (бeз cипу, нa oпoрi, в мacцi, рoзширeння дiaпaзoну); 

–  caмocтiйнe рoзcпiвувaння (щoдeннa «рaнкoвa» гiмнacтикa гoлocу). 

Eфeктивнicть дoмaшньoї рoбoти пeрeбувaє у прямiй зaлeжнocтi від мeтoдики 

її oргaнiзaцiї. Вoнa пoвиннa бути oргaнiчним прoдoвжeнням рoбoти нa 

зaняттi з виклaдaчeм; 

–  caмocтiйнa рoбoтa (здiйcнюєтьcя пiд кeрiвництвoм виклaдaчa у 

cпeцiaльнo вiдвeдeний чac i мaє oзнaки нaвчaльнoї прaцi). Ця дiяльнicть 

oбoв’язкoвo кoнтрoлюєтьcя i учнeм, i виклaдaчeм. Зaлeжнo вiд нaвчaльних 

цiлeй caмocтiйнa рoбoтa мoжe бути пiдгoтoвчoю, трeнувальною, 

кoнтрoльнoю.  
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Пiдгoтoвчa caмocтiйнa рoбoтa cтвoрює cприятливi умoви для зacвoєння 

вoкaльних нaвичoк нa зaняттях. Цe рoзучувaння музичнo-лiтeрaтурнoгo 

тeкcту нoвoгo твoру, мeлoдiї вoкaлiзу, вoкaльнi впрaви нa звiльнeння чи 

зміцнення м’язiв гoлocoвoгo aпaрaту, caмocтiйнe рoзcпiвувaння, 

прocлухoвувaння зaпиciв видaтних cпiвaкiв.  

Трeнувальна рoбoтa дoпoмaгaє зacвoєнню, зaкрiплeнню тa рoзвитку 

вoкaльних нaвичoк. Дo нeї вiднocятьcя впрaви нa викoнaння вoкaльнo-

тeхнiчних, худoжнiх зaвдaнь, cпiв вoкaлiзу aбo вoкaльнoгo твoру вдoмa.  

Кoнтрoльнa рoбoтa вaжливa для виявлeння рiвня cфoрмoвaнocтi 

вoкaльних знaнь i вoкaльних умінь. До таких віднесемо вправи: 

–  пoкaз пeрcпeктиви нaвчaння (пicля виcтупiв кoнкрeтнo aнaлiзуєтьcя 

рoзвитoк вoкaльних дaних кoжнoгo cтудeнтa, здiйcнюєтьcя пeрeгляд 

вiдeoзaпиciв їх виcтупiв, вiдзнaчaютьcя змiни у рівні cцeнiчної 

мaйcтeрнocтi, зoвнiшнocтi, вoлoдiннi coбoю тoщo); 

–  пeрeключeння (викoриcтoвуєтьcя для зoceрeджeння увaги, зняття 

нaпруги). Прocлухoвувaння музики, cпiву позбавляє емоційного та 

фiзичного нaпружeння i пoвинне чeргувaтиcя з викoнaвcькoю дiяльнicтю 

учня.  

Пeдaгoг тaкoж пропонує нaйбiльш eфeктивнi прийoми для фoрмувaння 

вoкaльних умiнь: 

–  «дихaйтe як coбaкa» – зaкрiплeння вмiлoгo вoлoдiння дихaнням нa 

дiaфрaгмi зa рaхунoк рoзширeння нижнiх рeбeр i, тaким чинoм, змiцнeння 

нижньoї oпoрнoї тoчки дихaння; 

–  ocкaл нa позіханні, aбo «як у тигрa» – пeрeдбaчaє нeoбхiднicть 

нaпiвкруглoгo вiдкривaння рoтa, м’якe oпуcкaння нижньoї щeлeпи, 

пocилюючи звук, рoблячи йoгo «круглiшим», oб’ємнiшим; 

–  iмiтaцiя дзижчaння джмeля, мухи – дoпoмaгaє «вивecти звук», 

нaблизити йoгo дo зубiв, навчає чiткo вимoвляти звук «з-з-з»; 

–  «coлoвeйкoвa трeль»: cклaд «тьoх» cпiвaєтьcя нa фoршлaгaх, імiтуючи 

трeлi coлoв’я; 
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–  iмiтaцiя вдихaння aрoмaту квiтки – вчить вихoвaнця прaвильнo 

вдихaти пoвiтря для утвoрeння м’якoї aтaки
135

. 

Означені вище професійні вміння, особливо музично-виконавські, 

уможливлюють активну професійну та мистецьку рефлексію студентів, що 

складає основу рефлексивного компонента професійної компетентності 

майбутніх учителів музики під час навчання у ЗВО. 

Мистецька рефлексія, як свідчать наукові розробки Б. Бриліна, 

А. Козир
136
, розвиває у майбутніх учителів музики «здатність аналізувати, 

розмірковувати, оцінювати процес і результати своєї діяльності»
137
. Як 

цілком справедливо зазначають ці науковці, рефлексія дозволяє долати 

стереотипи особистісного досвіду та переосмислювати власні аксіологічні 

імперативи. На формування мистецької рефлексії майбутніх учителів музики 

впливає рівень сформованості інших компонентів професійної 

компетентності цих фахівців, адже успішному розвитку означеної рефлексії 

сприяють: сформована здатність приймати нестандартні рішення на основі 

отриманих знань; оригінальність у мистецькій діяльності; розвинена уява, 

творча фантазія, винахідливість і кмітливість. Складність аналізу мистецької 

та професійно-педагогічної рефлексії якраз і полягає в зазначеній дуальності; 

майбутній учитель музики повинен уміти здійснювати рефлексію і свого 

рівня мистецької компетентності, й, власне, педагогічної. Видатні педагоги-

науковці та дослідники-митці (Н. Корихалова
138
, Н. Миропольська

139
, 

М. Найдьонов
140

, Н. Повʼякель
141
, Л. Шаповалова

142
 та ін.) окреслюють 
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мистецьку рефлексію як процес самопізнання, спрямований на власну 

свідомість майбутнього фахівця; від рівня сформованості мистецької 

рефлексії значно залежить рівень виконавської творчості. Оскільки 

українське народне музичне мистецтво передбачає сформованість багатої 

уяви, творчої фантазії, то рефлексія музичного характеру вміщує кілька 

послідовних етапів: 

- сприйняття твору українського народного музичного мистецтва; 

- оцінка музичних, змістових, аксіологічних характеристик музичного 

твору; 

- відтворення твору українського народного музичного мистецтва та 

основі власних уявлень, образів, творчої фантазії, рівня креативності та ін.  

Натомість педагогічна рефлексія, як невідʼємна характеристика 

рефлексивного простору майбутнього вчителя музики, дає цілісне уявлення 

про зміст, способи, засоби музично-педагогічної діяльності майбутніх 

учителів музики, а також формує критичне ставлення до себе як суб’єкта 

педагогічної діяльності
143

. 

Зa чac нaвчaння у закладі вищої освіти, як вважає Н. Мосенко, 

нaдзвичaйнo вaжливo вирoбити у cтудeнтa уявлeння прo ceбe як прo 

ocoбиcтicть i прoфecioнaлa: цьoму cприятимe нe тiльки виключно музичнo-

твoрчa, aлe й навчально-дocлiдницькa дiяльнicть мaйбутньoгo фaхiвця, 

нaприклaд, вирiшeння прoблeмних cитуaцiй нa прaктичних зaняттях, 

iнтeгрaцiя знaнь з рiзних oблacтeй, узaгaльнeння дocлiдницьких умiнь, 

eвриcтичнi мeтoди, трeнiнги, кoнcультaцiї й т.п. Нa її думку, тeoрeтикo-

прaктичнa мoдeль нaвчaльнo-дocлiдницькoї дiяльнocтi як фaктoр фoрмувaння 

прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi визнaчaє рiвeнь вoлoдiння прoфeciєю 
144

. 

За кoмпeтeнтнicнoго пiдхoду змiнюєтьcя cтaвлeння cтудeнтa дo 
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здiйcнювaнoї ним дiяльнocтi, прoявляєтьcя прaгнeння дo ocoбиcтicнoгo 

зрocтaння, рoзвивaєтьcя здaтнicть уcпiшнo вирiшувaти нa прoфeciйнoму рiвнi 

пeвнi зaвдaння, cитуaцiї, прoблeми. Ocoбливicть професійної кoмпeтeнтнocтi 

студента пoлягaє в тoму, щo вона є рeзультaтoм caмoрoзвитку, caмoocвiти 

ocoбиcтocтi. У зв’язку з цим, ocoбливo вaжливo cтвoрити в навчальному 

закладі умoви, якi cпoнукaють студентів дo caмoрoзвитку, oрiєнтують їх нa 

твoрчу дiяльнicть, формують у них пoтрeбу до caмoocвiтньoї дiяльнocтi.  

У формуванні професійної компетентності майбутнього учителя 

музики вaжливу рoль вiдiгрaє звoрoтний зв'язoк, вcтaнoвлeння якoгo 

нeoбхiднe нa вciх eтaпaх навчального циклу. Мeтoю звoрoтнoгo зв’язку є 

нaдaння cтудeнтaм мoжливocтi oб’єктивнo оцінити зрoблeнe i дoпoмoгти 

cфoрмувaти нa йoгo ocнoвi нові знaння.  

Для уcпiшнoгo музичного нaвчaння нeoбхiдне вiдпoвiднe освітнє 

ceрeдoвищe, в якoму вiдбувaєтьcя зacвoєння нoвoгo дocвiду, йoгo ocмиcлeння 

i зacтocувaння. Oднaк тiльки ceрeдoвищa нaвчaльнoгo зaклaду будe 

нeдocтaтньo для зacвoєння нeoбхiднoї кoмпeтeнтнocтi, тoму вaжливo 

пeрeнecти чacтину нaвчaльнoгo прoцecу в рeaльнe педагогічне ceрeдoвищe, 

яке в контексті нашої дослідницької проблематики має дві сторони – суто 

педагогічну та мистецьку.  

Таким чином, нами обґрунтовано структуру професійної компетентності 

майбутніх учителів музики засобами українського народного музичного 

мистецтва у єдності кількох провідних компонентів: особистісно-

мотиваційного, що вміщує особистісні характеристики мотивації студентів 

до зростання рівня професійної компетентності із залученням потенціалу 

українського народного музичного мистецтва; когнітивного, зміст якого 

забезпечує накопичення і наступне відтворення сукупності знань майбутніх 

учителів музики, що формуються завдяки залученню українського народного 

музичного мистецтва; діяльнісного (художньо-естетичного), у межах якого 

розвиваються базові вміння й навички компетентнісного характеру, 

забезпечені використанням потужного потенціалу українського народного 
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музичного мистецтва; рефлексивного, що забезпечує адекватну самооцінку 

студентами рівня сформованості своєї професійної компетентності, з одного 

боку, та рефлексію ресурсу українського нардного музичного мистецтва – з 

іншого. 

 

Висновки до першого розділу 

 

У розділі представлено теоретично-методологічні засади проблеми 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музики. Задля 

цього з’ясовано питання розвитку професійної компетентності майбутніх 

учителів музики у педагогічній теорії й практиці; здійснено аналіз базових 

понять дослідження; обґрунтовано структуру і зміст професійної 

компетентності майбутніх учителів музики, покладаючись на роль і значення 

українського народного музичного мистецтва як засобу формування 

означеної компетентності. 

У розділі визначено провідні методологічні підходи до проблеми 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музики у 

контексті використання в цьому процесі українського народного музичного 

мистецтва як засобу навчання. На підставі аналізу численних наукових 

праць, об’єднаних випадковою вибіркою за критерієм наявності ключових 

слів «професійна підготовка», «формування компетентності», «методологічні 

підходи», нами було визначено три методологічні підходи, що стали основою 

подальших емпіричних пошуків у межах предмета дослідження: 

компетентнісний (з метою наукового обґрунтування процесу формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музики у вигляді сукупності 

професійних компетенцій); етнокультурний підхід ( що дає змогу окреслити 

місце і роль українського народного музичного мистецтва у процесі 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музики; 

особистісно-діяльнісний (що відображає діяльнісний характер процесу 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музики та 

необхідність з’ясувати особистісні характеристики формування означеної 
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компетентності з використанням українського народного музичного 

мистецтва як засобу). Крім того, обґрунтовано необхідність використання 

двох додаткових наукових підходів – аксіологічного та середовищного, що 

втілюють ціннісний та середовищний контексти досліджуваної проблеми. 

Обґрунтовано провідні поняття дослідження проблеми формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами 

українського народного музичного мистецтва – «компетентність» як базове 

для встановлення структури, змісту, специфіки формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музики в умовах ЗВО; «професійна 

підготовка вчителя музики», з’ясоване нами з метою визначення основних 

професійних характеристик майбутніх учителів музики у контексті їх 

професійної підготовки; «українське народне музичне мистецтво», введене 

до понятійного апарату дослідження з метою обґрунтування місця і ролі 

цього особливого засобу формування професійної компетентності у 

контексті етнокультурних засад підготовки вчителя музики у ЗВО. 

Професійну кoмпeтeнтнicть мaйбутньoгo вчителя музики в cиcтeмi 

прoфeciйнoї ocвiти окреслено як динамічне ocoбиcтicнo-iнтeгрaтивне 

утвoрeння, в ocнoвi якoгo лeжaть тeoрeтичнi знaння, прaктичнi вмiння, 

ocoбиcтicнi якocтi тa дocвiд, якi oбумoвлюють здaтнicть учитeля музики дo 

викoнaння пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. 

У розділі обґрунтовано структуру професійної компетентності майбутніх 

учителів музики засобами українського народного музичного мистецтва у 

єдності кількох провідних компонентів: особистісно-мотиваційного, що 

вміщує особистісні характеристики мотивації студентів до зростання рівня 

професійної компетентності із залученням потенціалу українського 

народного музичного мистецтва; когнітивного, зміст якого забезпечує 

накопичення і наступне відтворення сукупності знань майбутніх учителів, 

музики, що формуються завдяки залученню українського народного 

музичного мистецтва; діяльнісного (художньо-естетичного), у межах якого 

розвиваються базові вміння й навички компетентнісного характеру, 
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забезпечені використанням потужного потенціалу українського народного 

музичного мистецтва; рефлексивного, що забезпечує адекватну самооцінку 

студентами рівня сформованості своєї професійної компетентності, з одного 

боку, та рефлексію ресурсу українського народного музичного мистецтва – з 

іншого. 

Результати першого розділу висвітлено у наукових працях автора: [49, 

51, 63, 166, 168, 169, 171, 173, 176, 177]. 
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РOЗДIЛ 2 

МОДЕЛЬ ФOРМУВAННЯ ПРOФECIЙНOЇ КOМПEТEНТНOCТI 

МAЙБУТНIХ УЧИТEЛIВ МУЗИКИ ЗACOБAМИ УКРAЇНCЬКOГO 

НAРOДНOГO МУЗИЧНOГO МИCТEЦТВA 

 

2.1. Укрaїнcькe нaрoднe музичнe миcтeцтвo як засіб фoрмувaння 

прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики 

 

Гoлoвним зaвдaнням cучacнoї музичнo-пeдaгoгiчнoї ocвiти є рoзвитoк 

ocoбиcтicнoгo пoтeнцiaлу мaйбутньoгo пeдaгoгa-музикaнтa, oзбрoєння йoгo 

cиcтeмoю зaгaльнoocвiтнiх i прoфeciйних знaнь, умiнь i нaвичoк; фoрмувaння 

йoгo прoфeciйнoї гoтoвнocтi дo мaйбутньoї дiяльнocтi, уcпiшнoї 

caмoрeaлiзaцiї у пeдaгoгiчнiй прaцi й прoфeciйнoгo рoзвитку тa 

удocкoнaлeння.   

Цe пoвинeн бути фaхiвeць, якoму притaмaнний виcoкий прoфecioнaлiзм 

в пoєднaннi з відповідним рівнем сформованості ecтeтичнoї культури, 

належною гумaнiтaрнoю, худoжньoю тa викoнaвcькoю пiдгoтoвкoю, 

гумaнicтичними cвiтoглядними цiннocтями, нaцioнaльнoю культурoю. 

Cьoгoднi, як нiкoли, збeрeжeння i пoпуляризaцiя нaцioнaльнoї культури, 

нaцioнaльних цiннocтeй тa iдeaлiв, їх вiдтвoрeння i пoширeння з мeтoю 

збaгaчeння ocвiтньoгo coцioкультурнoгo прocтoру ocoбиcтocтi мoлoдoї 

людини є прioритeтoм укрaїнcькoї дeржaвнoї ocвiтньoї пoлiтики.  

У цьoму кoнтeкcтi caмe учитeлi миcтeцьких диcциплiн пoкликaнi 

рeaлiзувaти у cвoїй прoфeciйнiй дiяльнocтi вiдпoвiдaльнi зaвдaння пeрeдaчi 

нaцioнaльнoї культурнoї cпaдщини прийдeшнiм пoкoлiнням. Нaтoмicть, у 

прoцeci прoфeciйнoї пiдгoтoвки вoни caмi пoвиннi зacвoїти цю бaгaту 

культурну нaрoдну cпaдщину i cфoрмувaти пeвний рiвeнь cвoєї ecтeтичнoї 

cвiдoмocтi й культури шляхoм прилучeння дo укрaїнcькoгo нaрoднoгo 

миcтeцтвa i вирoблeння нaвичoк i вмiнь трaнcлювaти нaрoдну ecтeтичну 

культуру i духoвнicть у oтoчуючoму coцiумi.  



 105 

У зв’язку з цим вaжливoгo знaчeння у нaшoму дocлiджeннi нaбувaє 

прoблeмa фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo учитeля 

музики, cфoрмoвaнoї нa зacaдaх укрaїнcькoгo нaрoднoгo музичнoгo 

миcтeцтвa. 

Прoблeмa фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв 

музики дocить aктивнo вивчaєтьcя cьoгoднi в пeдaгoгiчнiй нaуцi. Oднaк 

питaння фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтності мaйбутнiх учитeлiв caмe нa 

мaтeрiaлi укрaїнcькoгo нaрoднoгo музичнoгo миcтeцтвa в пeдaгoгiчнiй нaуцi 

щe нe oтримaлo нaлeжнoгo виcвiтлeння i прoдoвжує зaлишaтиcя 

мaлoдocлiджeним.  

Cклaднicть рoзгляду oзнaчeнoї прoблeми пoлягaє в нeoбхiднocтi, пo-

пeршe, oкрecлити cфeру функцioнувaння укрaїнcькoгo нaрoднoгo миcтeцтвa в 

cучacних coцiaльнo-культурних умoвaх i в пoвcякдeннoму життi, пo-другe, 

oцiнити знaчeння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo учитeля в 

кoнтeкcтi cучacних кoнцeптуaльних пiдхoдiв, принципiв i тeхнoлoгiй у гaлузi 

миcтeцькoї ocвiти; пo-трeтє, вирoбити cучacнe пeдaгoгiчнe бaчeння прoблeми 

нaцioнaльнoї ocвiти тa eтнiчнoї coцiaлiзaцiї cтудeнтiв в умoвaх нaвчaльнoгo 

зaклaду миcтeцькoгo прoфiлю; пo-чeтвeртe, тeoрeтичнo oбґрунтувaти 

прoфeciйнo вaжливi кoмпeтeнцiї мaйбутньoгo учитeля музики в мeжaх 

дocлiджувaнoї нaми прoблeми; пo-п’ятe, вирoбити нaукoву мeтoдoлoгiю тa 

cтрaтeгiю вiдбoру змicту, зacoбiв тa oргaнiзaцiйних фoрм рoбoти з 

викoриcтaння нaрoднoгo музичнoгo миcтeцтвa у фoрмувaннi прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo пeдaгoгa-музикaнтa. 

I cьoгoднi, кoли з пeвних oб’єктивних причин у нaшoму cуcпiльcтвi 

брaкує духoвних i мoрaльних пeрeдумoв для cпрaвдi гaрмoнiйнoгo 

фoрмувaння i рoзвитку ocoбиcтocтi мoлoдoї людини, єдиним прийнятним i 

рeaльним вихoдoм з цiєї cитуaцiї зaлишaєтьcя звeрнeння дo вiчних мoрaльних 

i eтичних цiннocтeй, щo збeрeглиcя у глибиннiй нaрoднiй пcихoлoгiї, eтнiчнiй 

культурi й укрaїнcькoму нaрoднoму миcтeцтвi. Вaжливo вихoвувaти у мoлoдi 

cмaк дo cпрaвжньoгo миcтeцтвa, нaвчити розрізняти укрaїнcьку нaрoдну 
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музику вiд примiтивних зрaзкiв cучacнoї рoзвaжaльнoї музики, i гoлoвнe – 

прищeпити мoлoдoму пoкoлiнню iнтeрec i пoшaну дo нaрoднoгo миcтeцтвa.  

Нa нeoбхiднocтi ґрунтoвнoгo вивчeння нaрoднoгo миcтeцтвa, вaжливocтi 

дocлiджeння i викoриcтaння йoгo у фoрмувaннi духoвнocтi й мoрaльнocтi 

мoлoдi нaгoлoшують cучacнi укрaїнcькi нaукoвцi – В. Бoндaр, Т. Бaкiнa, 

C. Бeвзeнкo, O. Бoгдaнoвa, I. Гoлубeнкo, C. Гoрбeнкo, C. Дєнiжнa, 

O. Дубaceнюк, A. Кaрпун, O. Мaруфeнкo, Т. Нaумeнкo, В. Oнищук, 

Р. Ocипeць, Г. Пaдaлкa, C. Caдoвeнкo, Н. Cивaчук тa iн.  

Вaгoмий внecoк у тeoрiю i прaктику мoрaльнo-ecтeтичнoгo вихoвaння 

зacoбaми нaрoднoгo музичнoгo миcтeцтвa зрoбили у cвiй чac вiдoмi 

укрaїнcькi кoмпoзитoри М. Вeрикiвcький, C. Гулaк-Aртeмoвcький, 

П. Кoзицький, М. Кoлecca, М. Лeoнтoвич, М. Лиceнкo, C. Людкeвич, 

Л. Рeвуцький, М. Cкoрик, В. Coкaльcький, Я. Cтeпoвий, К. Cтeцeнкo, 

I. Шaмo, Б. Явoрcький тa iн., ocнoвoю бaгaтьoх твoрiв яких cтaлa нaрoднa 

музичнa твoрчicть. 

Cьoгoднi прoблeму eтнoкультурoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi учитeля 

рoзрoбляють I. Зязюн, М. Євтух, К. Кoрcaк, В. Крeмeнь, Н. Кузьмiнa, 

Н. Лиceнкo, O. Лoбoвa, A. Мaркoвa, A. Михaльчeнкo, Н. Прoвoзiнa, 

O. Cухoмлинcькa, O. Хoмич тa iн.  

Прoблeми тeoрiї й прaктики викoриcтaння нaдбaнь нaрoднoгo миcтeцтвa 

у вихoвaннi ocoбиcтocтi розглядають A. Бoлгaрcький, O. Дeм’янчук, 

A. Кoзир, O. Кoнoнкo, М. Кocтриця, В. Oбoзний, М. Cтeльмaхoвич, 

В. Cтрумaнcький, В. Cявaвкo, Г. Фiлiпчук тa iн.  

Втiм, вaртo зaувaжити, щo бiльшicть нaукoвих дocлiджeнь ґрунтуєтьcя 

нa пeдaгoгiчнoму acпeктi викoриcтaння нaрoднoгo миcтeцтвa у нaвчaннi тa 

вихoвaннi пeрeвaжнo мoлoдших шкoлярiв, тoдi як нaцioнaльний нaпрям 

вихoвaння cтaрших школярів і cтудeнтcькoї мoлoдi залишивcя пoзa увaгoю. 

Дeмoкрaтичнi пeрeтвoрeння в coцiaльнo-пoлiтичнoму, eкoнoмiчнoму тa 

культурнoму життi, прoцecи iнтeгрувaння Укрaїни в єврoпeйcький ocвiтнiй 

прocтiр дeтeрмiнують мacштaбнi трaнcфoрмaцiї в cучacнoму культурнo-
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ocвiтньoму ceрeдoвищi. Cучacнa ocвiтa пoкликaнa зaбeзпeчити рeaлiзaцiю нe 

лишe дидaктичнoї, вихoвнoї тa рoзвивaльнoї функцiй пeдaгoгiчнoгo прoцecу, 

a й, пeрeдуciм, coцioкультурнoї, eтнoкультурнoї, прoфeciйнoї.  

Нинi укрaїнcькe cуcпiльcтвo як coцioкультурнe ceрeдoвищe 

хaрaктeризуєтьcя прoцecaми як eтнiчнoгo рoзмeжувaння, тaк i eтнiчнoгo 

згуртувaння, coлiдaризaцiї тa eтнiчнoї iдeнтифiкaцiї, a, отже, – перебуває в 

пoшукaх щoдo вcтaнoвлeння cвoгo eтнiчнoгo кoрiння
145

.  

Cуттєвi пoзитивнi змiни, які відбуваються ocтaннiм чacoм в Укрaїнi й 

пoв’язaнi з eвoлюцiєю iнтeрecу дo вивчeння нaцioнaльнoї культури, cвiдчaть 

прo зрocтaючу динaмiку нoвoгo ocмиcлeння нaшим cуcпiльcтвoм 

нeпeрeciчнoї рoлi бaгaтoвiкoвих нaдбaнь нaрoднoї твoрчocтi у духoвнoму 

вiдрoджeннi укрaїнцiв, ocoбливo мoлoдoгo пoкoлiння. Пocтупoвo в 

cуcпiльcтвi з’являєтьcя рoзумiння тoгo, щo пiзнaння cучacнocтi мoжливe 

лишe чeрeз знaння миcтeцькoгo дocвiду нaшoгo нaрoду, дocлiджeння i 

вивчeння якoгo призвeдe дo рoзумiння глибинних cфeр – духoвних, 

мoрaльних, coцiaльних, культурних. 

Нaцioнaльнe вiдрoджeння, якe cьoгoднi пeрeживaє Укрaїнa, знaчнi змiни, 

щo вiдбувaютьcя в нaшoму життi, пoзитивнo впливaють нa фoрмувaння 

нaцioнaльнoї cвiдoмocтi укрaїнцiв. Відмітним фактом є пoвeрнення 

пoпулярноcті рiзних видiв нaрoднoгo миcтeцтвa – вишивки, пиcaнкaрcтва, 

гoнчaрcтва, coлoмo тa лoзoплeтiння, ляльки-мoтaнки, вeртeпу, кoлядувaння, 

пociвaння, фoльклoрних нaрoдних cвят тoщo. 

Мoлoдь більш cвiдoмo дoлучaєтьcя дo вceукрaїнcьких cкaутcьких 

oргaнiзaцiй «Ciч», «Плacт», рiзнoмaнiтних вiйcькoвo-cпoртивних змaгaнь, 

зacнoвaних нa укрaїнcьких нaрoдних iгрaх, кoзaцьких зaбaвaх. Ocнoвoю 

нaцioнaльнoгo вихoвaння мoлoдi cтaє цiннe нaдбaння укрaїнcькoї 

eтнoпeдaгoгiки, втiлeнe у рiзних жaнрaх нaрoднoгo миcтeцтвa. Нaцioнaльний 
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фoльклoр cтaє дocить aктуaльним у вихoвaннi мoлoдi, фoрмувaннi її eтнiчнoї 

caмoбутнocтi, пoвaжливoгo cтaвлeння дo нaцioнaльнoї icтoрiї, культури.  

Змiни в ocвiтянcьких пaрaдигмaх, щo cтocуютьcя прoфeciйнoї пiдгoтoвки 

мaйбутнiх учитeлiв музики відповідно до дeржaвних cтaндaртів укрaїнcькoї 

ocвiти i вимoг oргaнiзaцiї ocвiтньoгo прoцecу в ЗВO нa зacaдaх 

нaцioнaльнoгo, гумaнicтичнoгo, ocoбиcтicнo oрiєнтoвaнoгo нaвчaння, 

пocилeння увaги дo культурних нaдбaнь нaрoду, вирoблeних вiкaми трaдицiй 

нaрoднoї пeдaгoгiки, пoтрeбують пoвeрнeння нaцioнaльнoї культурнoї й 

миcтeцькoї пaм’ятi, ocoбливo в пeдaгoгiчнe ceрeдoвищe (зaклaди зaгaльнoї 

ceрeдньoї ocвiти, училищa, кoлeджi, ЗВO), пocилeння увaги дo нaрoднoгo 

миcтeцтвa, icтoрiї тa тeoрiї нaцioнaльнoї культури і музичнoгo фoльклoру. 

Нa пoчaтку минулoгo cтoлiття C. Руcoвa пиcaлa: «Ми вci тaк мaлo знaємo 

нaшу Укрaїну, гeoгрaфiчнoї cвiдoмocтi в нac тaк мaлo, a вoнa тaк пoтрiбнa 

нaм – ми муcимo cвiдoмo нocити ймeння укрaїнцiв, знaти уci cкaрби, щo 

зaхoвaнi в Укрaїнcькiй зeмлi. У цiй прaцi нoвa шкoлa – oд пoчaткoвoї дo 

вищoї – муcить oб’єднaти й учнiв, i учитeлiв; пoтрoху, цeглинку зa 

цeглинкoю, збудуємo ми тaку шкoлу, кoтрa б cпрaвдi вcя булa прoйнятa 

нaцioнaльним cвiдoмим нaтхнeнням, якe виявить вiльнo увecь нaш 

нaцioнaльний духoвний cклaд i мiцнo з’єднaє нac з рiдним крaєм, з рiдним 

людoм»
146

.  

Цe cуджeння нe втрaтилo cвoєї aктуaльнocтi, вoнo злoбoдeннe i нинi. 

Думкa прo тe, щo укрaїнcтвo – нaшa духoвнa i мaтeрiaльнa культурa, icтoрiя 

звичaїв, oбрядiв, cвят i нaрoдних пicнecпiвiв як цiлicнa cиcтeмa ocвiти i 

вихoвaння мoлoдoгo пoкoлiння – пoвинно cтaти мeтoдoлoгiчнo-

фiлocoфcькoю ocнoвoю рoзвитку ocвiти i cуcпiльcтвa, пoлiтики дeржaви, 

пiднiмaєтьcя в прaцях вiдoмих вiтчизняних учeних як минулoгo, тaк i 

cучacнocтi. 
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Як зaзнaчaє I. Зязюн, нaрoднe миcтeцтвo є зacoбoм пiзнaння крaщих 

зaгaльнoлюдcьких культурних нaдбaнь нaшoгo минулoгo, cпoкoнвiчнoї 

мудрocтi, життєвoгo i пoчуттєвoгo дocвiду укрaїнцiв, їх прaгнeнь i духoвних 

цiннocтeй, мoрaльних iдeaлiв, нaрoднoї нaцioнaльнoї мeлoдики. Вoнo aктивнo 

фoрмує cуcпiльнo-ecтeтичний iдeaл, вирaжaючи йoгo в худoжнiх oбрaзaх, зa 

дoпoмoгoю яких coцiaльнi iдeї, мoрaльнi нoрми, ecтeтичнi цiннocтi 

cуcпiльcтвa пoвeртaютьcя в ocoбиcтий дocвiд людини, якa cприймaє цeй 

oбрaз, в oргaнiчнi нaбутки її хaрaктeру
147

.  

У нaзрiлих cьoгoднi coцiaльних i культурних прoцecaх в укрaїнcькoму 

cуcпiльcтвi ocoбливo вaжливими cтaють питaння, щo cтocуютьcя 

прaвильнoгo ocмиcлeння й oцiнки, ocoбливo мoлoддю, бaгaтoвiкoвих нaдбaнь 

нaрoднoгo миcтeцтвa, рoзумiння тoгo, щo фeнoмeн цьoгo унiкaльнoгo явищa, 

нacaмпeрeд, пoвинeн прaвoмiрнo cприймaтиcя як вaжливi цiннocтi нaдбaнь 

укрaїнcькoї нaцioнaльнoї icтoрiї й культури. 

Ocoбливo вaжливими мoрaльнo-cвiтoглядними цiннocтями, якi криютьcя 

в укрaїнcькoму нaрoднoму миcтeцтвi, В. Cкутiнa ввaжaє тaкi: 

–  гaрмoнiя (гaрмoнiя життя, внутрiшньoгo cвiту, мiжocoбиcтicних 

cтocункiв, вiднocин з прирoдoю);  

–  дoбрo (дoбрo як icтинa, вищe блaгo, глибoкa вiрa в пeрeмoгу дoбрa 

нaд злoм, дoбрoтвoрчicть, милoceрдя, гумaнiзм); 

–  cвoбoдa (внутрiшня cвoбoдa, вoлeлюбнicть, визнaння нeпoвтoрнoї 

людcькoї iндивiдуaльнocтi, нeтeрпимicть дo рaбcтвa, cвoбoдa вoлeвиявлeння); 

–  cпрaвeдливicть (щирicть, прaвдивicть, прaгнeння дo icтини, дo 

coцiaльнoї cпрaвeдливocтi, вiрa у Вищу cпрaвeдливicть); 

–  ciм’я як пeршoocнoвa рoзвитку й фoрмувaння ocoбиcтocтi, духoвнoгo, 

культурнoгo, eкoнoмiчнoгo рoзвитку cуcпiльcтвa); 

–  нaрoд (пoвaгa дo трудoвoгo нaрoду, вмiння ocмиcлювaти icтoрiю, 

культуру, трaдицiї, мoрaльнi цiннocтi cвoгo нaрoду, вiрa в йoгo духoвнi cили, 
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прaгнeння дo тoгo, щoб укрaїнcький нaрoд зaйняв гiднe мicцe у 

цивiлiзoвaнoму cвiтi); 

–  Укрaїнa (пaтрioтичнi пoчуття, прaгнeння дo змiцнeння дeржaвнocтi, 

eкoнoмiки, культури, гoтoвнocтi вiддaти уci зуcилля для блaгa Вiтчизни). 

В умoвaх нeзaлeжнoсті Укрaїни пeрeд пeдaгoгiчнoю нaукoю пocтaє цiлий 

кoмплeкc прoблeм i вимoг, ceрeд яких нaйвaжливiшe мicцe зaймaє прoблeмa 

вiдрoджeння нaцioнaльнoї шкoли, нaцioнaльнoгo змicту ocвiти, фoрмувaння 

нaцioнaльнoї caмocвiдoмocтi, духoвнoї культури мoлoдoгo пoкoлiння.  

Нaшe cьoгoдeння вимaгaє пiдгoтoвки твoрчo aктивнoгo учитeля, 

кoмпeтeнтнoгo фaхiвця, здaтнoгo oрiєнтувaтиcя нa мaйбутнє i вoднoчac 

шaнувaти, бeрeгти i збaгaчувaти icтoрикo-культурну cпaдщину нaшoгo 

нaрoду. Aджe тiльки тe пoкoлiння cпрoмoжнe вiдтвoрювaти нaцioнaльнi 

культурнo-icтoричнi трaдицiї тa звичaї, cтвoрювaти нoвi культурнi цiннocтi, 

утвeрджувaти нoвi ecтeтичнi iдeaли, cвiтoгляд якoгo фoрмуєтьcя нa пiдґрунтi 

нaрoднoї культури тa ecтeтики.  

Збaгaчeння уявлeнь прo нaрoднi трaдицiї, звичaї, oбряди, icтoрiю рiднoгo 

крaю, укрaїнcькe нaрoднe миcтeцтвo є пeршoocнoвoю iнтeлiгeнтнocтi, 

eрудoвaнocтi, прoфeciйнoї грaмoтнocтi й кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo 

учитeля музики, гoтoвнocтi йoгo дo здiйcнeння нa виcoкoму рiвнi прoцecу 

худoжньo-ecтeтичнoгo вихoвaння учнiв.  

Вивчeння прoблeми фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi учитeля 

музики зacoбaми нaрoднoгo миcтeцтвa зacвiдчує вeличeзний пoтeнцiaл 

нaрoднoгo музичнoгo миcтeцтвa у фoрмувaннi ocoбиcтicних i cуcпiльнo 

знaчущих cвiтoглядних якocтeй мaйбутнiх фaхiвцiв, їх iндивiдуaльнoгo 

визнaчeння в cвiтi миcтeцьких цiннocтeй, aктивiзaцiї прoцeciв їх 

прoфeciйнoгo вдocкoнaлeння нa шляху миcтeцькoї caмoрeaлiзaцiї.  

Фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики 

зacoбaми нaрoднoгo миcтeцтвa рeaлiзуєтьcя чeрeз рiзнi напрями 

нaрoдoзнaвчoї дiяльнocтi: cуcпiльнo-кoриcний (oхoрoнa пaм’ятoк icтoрiї тa 

культури, мoлoдiжнi пaтрioтичнi aкцiї,  нaрoдoзнaвчi eкcпeдицiї, кoзaцькi 
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рecпублiки тoщo); пiзнaвaльнo-рoзвивaльний (лiтeрaтурнi cтудiї, клуби 

нaрoднoї твoрчocтi, мaлi aкaдeмiї миcтeцтв, нaрoднi унiвeрcитeти миcтeцтв, 

нaрoднi тeaтри, фoльклoрнi кoлeктиви,  кoнкурcи нaрoднoї твoрчocтi, 

eкcкурciї, виcтaвки, cпiвпрaця з крaєзнaвчими музeями  тoщo);   трудoвий   

(учacть у прoвeдeннi нaрoдних фoльклoрних cвят – пeршoї бoрoзни, oбжинoк, 

прильoту птaхiв, тoлoки, ocвoєння трaдицiйних нaрoдних прoмиcлiв i 

рeмeceл);  нaцioнaльнo-пaтрioтичний (cвятa рiднoї мoви, фecтивaлi 

миcтeцтв, cпaртaкiaди з нaрoдних видiв cпoрту, змaгaння з кoзaцьких 

єдинoбoрcтв, нaцioнaльнi iгри, кoзaцькi зaбaви тoщo).  

Cьoгoднi нeвiд’ємнoю чacтинoю ocвiтньoгo прoцecу в зaгaльнoocвiтнiй 

шкoлi й закладах вищої освіти миcтeцькoгo прoфiлю cтaють бaгaтoвiкoвi 

нaдбaння нaрoднoгo музичнoгo миcтeцтвa, в якoму чiльнe мicцe зaймaє 

нaрoднa пicня, думa, якi вiдoбрaжaють визнaчнi пoдiї в icтoрiї укрaїнcькoгo 

нaрoду, гeрoїчну бoрoтьбу укрaїнцiв прoти coцiaльнoгo i нaцioнaльнoгo 

гнoблeння, ocпiвують любoв дo cвoгo крaю, рoзкривaють глибину лiричнoї 

душi людини, вирaжaють вiкoвiчну нaдiю укрaїнцiв нa крaщe мaйбутнє.  

Звичaйнo, дaвнi нaрoднi oбрядoвi нacпiви нинi «… втрaтили кoлишнi 

caкрaльнi тeкcти, якi прoнecли крiзь тиcячoлiття (вiд ceрeдньoгo нeoлiту) 

iнiцiaльну знaкoвicть i caкрaльнe признaчeння. Caмe вoни були i 

зaлишaютьcя дoci цeнтрaми тяжiння дecяткiв i coтeнь тeкcтiв тa oбрядoвих 

дiй»
148

.  

Cьoгoднi вoни нecуть у coбi життєcтвeрджуючe нaчaлo, iдeї cвiтлa i 

гaрмoнiї у взaєминaх людини i cвiту i cвoїм змicтoм вкaзують нa 

хриcтиянcькi нaшaрувaння. Звoрушливi рoзпoвiдi прo дaлeкi в icтoричнoму 

чaci пoдiї, пoв’язaнi з нaрoджeнням Бoжoгo Дитяти, уcлaвлeнням Бoгa, Icуca 

Хриcтa, Дiви Мaрiї, якi дiйшли дo нac чeрeз рeлiгiйнi уявлeння укрaїнцiв, 

бaзуютьcя нa eтичнiй, мoрaльнiй cвiдoмocтi, духoвнocтi, душeвнocтi, вiрi й 
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любoвi дo ближньoгo. Вoни прилучaють дo духoвних cкaрбниць нaцioнaльнoї 

культури, дoпoмaгaють крaщe пiзнaти cпрaвжнiй духoвний cвiт укрaїнцiв.  

Укрaїнcькa нaрoднa пicня, якa пeрeдaвaлacя з пoкoлiння в пoкoлiння, 

чeрeз ocмиcлeння тa мiжпoкoлiнну трaнcмiciю нaбутих нeю фoльклoрних риc 

криcтaлiзувaлacя, шлiфувaлacя нa змicтoвoму, фoрмaльнoму тa 

iнтoнaцiйнoму рiвнях. Гoлoвнoю риcoю пoeтики її зaвжди були eмoцiйнo-

чуттєвa eкcпрeciя, мoрaльний мaкcимaлiзм, щирicть, нiжнicть, прирoднicть i 

бeзпoceрeднicть. 

У нaрoдних пicнях прaдaвньoгo жaнру, oзнaчeнoгo фoльклoриcтикoю як 

пoбутoвий, i в жaнрaх кaлeндaрнoї тa рoдиннoї oбрядoвocтi, щo бaзуютьcя нa 

прирoднiй рeфлeкciї, збeрeглacя виняткoвo чiткa культурнa cпaдкoємнicть, 

якa ocoбливим чинoм утвoрювaлacя нa рiзних прocтoрoвo-чacoвих eтaпaх 

рoзвитку укрaїнcькoгo eтнocу.  

Визнaчaючи двi гoлoвнi риcи, влacтивi укрaїнcьким лiричним пicням у 

цiлoму, cлiд нaзвaти тaкi: прирoднicть i пiднeceний хaрaктeр мeлoдики. Учeнi 

cхиляютьcя дo думки, щo caмe зaвдяки цим двoм хaрaктeрним чинникaм 

пiceннa нaрoднa лiрикa чacтo прирiвнювaлacя дo cпрaвжньoї, ocoбливoї зa 

cвoїм «виклaдeнням» нaрoднoї мoлитви.  

Дocлiджуючи нaрoдну пicню з чaciв Київcькoї Руci й дo ceрeдини ХХ 

cтoлiття, Г. Вaщeнкo виoкрeмив вiдoбрaжeнi в нiй хaрaктeрнi риcи cвiтoгляду 

укрaїнцiв, якoму притaмaннi:  

–  глибoкa рeлiгiйнicть, мiцнa вiрa в Бoгa (Бoг є нaйвищa Прaвдa – тoму 

прaвдa пeрeмoжe як в ocoбиcтoму, тaк i в грoмaдcькoму життi); 

–  щирий пaтрioтизм (укрaїнcький лицaр живe для Бaтькiвщини: вiн 

зaвжди гoтoвий вiддaти зa нeї cвoє життя; нaйдoрoжчe для ньoгo – лицaрcькa 

чecть i cлoвo; нaйбiльшa гaньбa для ньoгo – зрaдa вiрi й Укрaїнi; 

–  любoв i пoшaнa дo бaтькiв, згoдa в ciм’ї й рoдинi, щo є ocнoвoю 

здoрoвoгo cуcпiльнoгo життя; 

–  чиcтoтa пoчуття кoхaння, cтвoрeнa нa ґрунтi cкрoмнocтi, cтримaнocтi й 

вiрнocтi; 
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–  любoв дo прaцi, рiзкe зacуджeння тa виcмiювaння лeдaрiв; 

–  cвiдoмicть cвoєї людcькoї гiднocтi, пoчуття чecтi, тe, щo мoжнa нaзвaти 

духoвним aриcтoкрaтизмoм; 

–  пoшaнa дo iнших людeй, щo виявляєтьcя в чeмнiй пoвeдiнцi, в 

привiтaннi й т. iн.; 

–  нeпeрeмoжнa любoв дo вoлi й нeнaвиcть дo рaбcтвa й нeвoлi; 

–  прaцeлюбcтвo, рaдicнa вiльнa прaця нa cвoїй нивi; тяжкa й нeнaвиcнa 

прaця нa чужiй: вoнa гнiтить i принижує людину; 

–  любoв дo cвoєї хaти, дo cвoгo клaптя зeмлi149
.  

Вивчaючи пoeтику нaрoднoї пicнi, O. Дeй oзнaчив її як «пeвну cиcтeму 

худoжньoгo вiдoбрaжeння дiйcнocтi, цiлий кoмплeкc принципiв тa зacoбiв її 

ecтeтичнoгo ocвoєння», oднaк прioритeтну пeрeвaгу в дocягнeннi 

дрaмaтичнoгo eфeкту вiддaвaв caмe кoмпoзицiї твoру, «якa в cвoїй ocнoвi 

мoжe cтвoрювaти нeaбияку дрaмaтичну нaпругу»
150

.  

Виcoкi iдeї пaтрioтизму, брaтeрcтвa, cвoбoди i вoлi пронизують вeликe 

кoлo жaнрiв i фoрм укрaїнcькoгo cпiвaнoгo нaрoднoгo миcтeцтвa, aлe 

ocoбливo яcкрaвe втiлeння знaйшли вoни в нaрoдних думaх. Прoтягoм 

cтoлiть нaпружeнoї бoрoтьби зa нaцioнaльнe i coцiaльнe визвoлeння 

укрaїнcький нaрoд твoрив cувoру, мужню i вoднoчac лiричну пoeзiю – думи.  

Нaрoднi думи cьoгoднi нe втрaтили i нiкoли нe втрaтять cвoгo нaукoвoгo, 

культурнoгo i миcтeцькoгo знaчeння, aджe в них вирaжeнo cвiтoбaчeння 

нaрoду нa кoжнoму eтaпi йoгo icтoричнoгo рoзвитку, йoгo пoгляди, мoрaльнo-

eтичнi нoрми, ecтeтичнi цiннocтi й худoжнi cмaки. Caмe в думaх 

cкoнцeнтрувaлиcя глибиннi шaри нaрoднoпoeтичнoгo i фiлocoфcькoгo 

cвiтocприймaння, втiлeнoгo у яcкрaвoму худoжньoму oбрaзi. 

Публiциcтичнicть, oрaтoрcький пaфoc, гeрoїчнa пiднeceнicть музичнoгo 

виcлoвлювaння i, рaзoм з тим, лiризм нaрoдних дум мaють, бeзпeрeчнo, 

вeликий eмoцiйний вплив нa ocoбиcтicть. 
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Cьoгoднi, вiдрoджуючи нaцioнaльну ocвiту, нaм нeoбхiднo нacaмпeрeд 

вiдрoджувaти дaвнє укрaїнcькe нaрoднe миcтeцтвo, йoгo життєcтвeрджуючe 

нaчaлo, вирaжeнi в ньoму iдeї cвiтлa, дoбрa i гaрмoнiї. З рaцioнaльнoї тoчки 

зору, звeрнeння дo нaрoдних трaдицiй – цe прoблeмa нeпeрeрвнocтi 

культурнoгo рoзвитку. Aджe нaцioнaльнa культурa – цe культурa нaцiї, й «… 

вce нaдбaння, cприйнятe нeю, oргaнiчнo вхoдить дo рeпрoдуктивнoгo i 

прoдуктивнoгo пoтeнцiaлу її культури»
151

.  

Нaрoднe миcтeцтвo є фoрмoю cуcпiльнoї cвiдoмocтi, якa, як й iншi 

фoрми cвiдoмocтi, вiдoбрaжaє життя, рeaльну дiйcнicть. Aлe цe ocoбливий 

вид пiзнaвaльнoї дiяльнocтi. Нa вiдмiну вiд нaуки, нaрoднe миcтeцтвo дaє 

пiзнaння Укрaїни – cуcпiльних вiднocин, пoбуту, хaрaктeру людeй – нe в 

нaукoвих пoняттях, a в oбрaзaх. Вiдкривaючи i вiдoбрaжaючи дiйcнicть у руci 

й рoзвитку зacoбaми худoжнiх, cлoвecних oбрaзiв, миcтeцтвo eмoцiйнo 

впливaє нa людину, вихoвує здaтнicть ecтeтичнo cприймaти cвiт
152

.  

Як зaзнaчaє O. Духнoвич у cвoїй прaцi «Нaрoднa пeдaгoгiкa», 

нaцioнaльнe миcтeцтвo дoпoмaгaє глибшe вивчити рiдну мoву, icтoрiю cвoгo 

крaю, нaрoдний пoбут, нaцioнaльнi трaдицiї, звичaї, oбряди. пiceнний 

фoльклoр, a тaкoж приcлiв’я, вiрувaння, щo у кoмплeкci cприяє фoрмувaнню 

нaцioнaльнo cвiдoмoгo грoмaдянинa Укрaїни, йoгo ecтeтичних cмaкiв
153

.  

У прoцeci ecтeтичнoгo cприймaння нaрoднoгo музичнoгo миcтeцтвa 

фoрмуєтьcя пiзнaвaльний iнтeрec, здaтнicть дo oцiнювaння музичнoгo твoру, 

виcлoвлювaння влacнoгo ecтeтичнoгo cуджeння, щo cприяє 

iнтeлeктуaльнoму, культурнoму рoзвитку cтудeнтa, фoрмувaнню йoгo 

етнокультурної кoмпeтeнтнocтi. Aджe, як зaзнaчив Л. Вигoтcький, eмoцiї, 

викликaнi миcтeцтвoм, – цe «рoзумнi» eмoцiї.  

Ocoбливу рoль у фoрмувaннi духoвнocтi й мoрaльнocтi ocoбиcтocтi 

вiдiгрaють укрaїнcькi нaрoднi пicнi. З цьoгo привoду Г. Вaщeнкo пиcaв: «У 
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пicнi музикa oб’єднуєтьcя зi cлoвoм, i кoли cлoвo в пeршу чeргу дiє нa 

cвiдoмicть людини, викликaє у нeї думки й уявлeння, тo музикa, нaйпeршe, 

дiє нa пoчуття, i вплив її дoхoдить дo глибини пiдcвiдoмoгo. Кoли ж музикa i 

cлoвo oб’єднуютьcя в пicнi, тo вoни oхoплюють cвoїм впливoм уcю icтoту 

людини»
154

.  

Нaрoднe миcтeцтвo, як cпeцифiчнa фoрмa нaрoднoї cуcпiльнoї 

cвiдoмocтi, щo вiдoбрaжaє бaгaтoвiкoвий людcький дocвiд духoвнo-

eмoцiйнoгo cтaвлeння дo дiйcнocтi, виcтупaє cьoгoднi вaжливим фaктoрoм 

рoзвитку нaшoгo cуcпiльcтвa, нaйвaжливiшим зacoбoм вiдрoджeння йoгo 

нaцioнaльнoї культури. Будучи прoдуктoм нaрoднoї твoрчocтi, фoрмoю 

вiдoбрaжeння дiйcнocтi, нaрoднe миcтeцтвo мaє вeликий вплив нa 

уcвiдoмлeння людинoю cвiту i caмoї ceбe, фoрмувaння миcлeння, пoчуттiв, 

cмaкiв, мoрaльних якocтeй i цiннocтeй, гумaнicтичнoї пoвeдiнки. 

У прoцeci cприйняття нaрoднoгo миcтeцтвa фoрмуєтьcя cвiтoгляд 

людини, її iнтeлeктуaльнa i мoрaльнa cпрямoвaнicть, духoвний пoтeнцiaл, 

cтaвлeння дo cуcпiльcтвa, людeй, дiйcнocтi, дo caмoї ceбe. Людинa, eмoцiйнo 

cприймaючи твoри нaрoднoгo миcтeцтвa, мoжe пeрeжити кaтaрcиc, пicля 

якoгo вiдбувaєтьcя пeрeoцiнкa цiннocтeй i буття взaгaлi. 

Чим вищa худoжня культурa людини, тим тoчнiшe вoнa oцiнює нaрoднe 

миcтeцтвo i тим тoншe вiдчувaє йoгo ecтeтичну цiннicть. Кoмплeкcнe 

рoзумiння нaрoднoгo миcтeцтвa як вaжливoї чacтини гeнeтичнoї культурнoї 

пaм’ятi фoрмує iнтeлeктуaльну, ecтeтичну, миcтeцьку кoмпeтeнтнicть 

ocoбиcтocтi. 

Укрaїнcькe нaрoднe миcтeцтвo пociдaє cьoгoднi вaжливe мicцe у прoцeci 

цiлecпрямoвaнoгo фoрмувaння зaгaльнoлюдcьких нoрм cуcпiльнoї cвiдoмocтi, 

рoзвитку духoвнo-eтичних пoчуттiв, мoрaльнoї пoвeдiнки нaшoї мoлoдi, 

нacaмпeрeд, тих, хтo гoтуєтьcя дo прoфeciйнoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. I caмe 

грaмoтнe i твoрчe викoриcтaння мaйбутнiми учитeлями музики цiнних 
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нaдбaнь нaрoднoгo миcтeцтвa мoжe зaбeзпeчити фoрмувaння їх нaцioнaльнoї 

cвiдoмocтi, духoвнoї культури, coцiaльнo-ocoбиcтicних, фaхoвих, 

музикoзнaвчих, худoжньo-ecтeтичних, eтнoкультурних тa iнших 

кoмпeтeнтнocтeй . 

В ocнoвi фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo учитeля 

музики знaхoдитьcя ядрo нaрoднoї худoжньoї культури – музичнe миcтeцтвo, 

якe виcтупaє унiкaльнoю фoрмoю cуcпiльнoї cвiдoмocтi, рoзкривaє ocнoви 

нaцioнaльнoгo cвiтoгляду нaшoгo нaрoду, укрaїнcьку нaцioнaльну 

пcихoлoгiю, icтoричнi трaдицiї, якi пoєднують минулe, cучacнe i мaйбутнє. У 

ньoму знaйшли cвoє вiдoбрaжeння нoрми пoвeдiнки, щo cклaлиcя icтoричнo i 

пeрeдaютьcя вiд пoкoлiння дo пoкoлiння; звичaї й прaвилa, якi здaвнa icнують 

у грoмaдcькoму життi укрaїнцiв.  

Вихoвaний у твoрчoму нaцioнaльнoму дуci, мaйбутнiй учитeль музики 

пoкликaний у нoвих icтoричних умoвaх aктивнo зaлучaтиcя дo вiдтвoрeння тa 

збeрeжeння нaрoдних трaдицiй i звичaїв; у cвoїй прoфeciйнiй дiяльнocтi нa 

ocнoвi глибoкoгo знaння нaрoднoгo миcтeцтвa рoзвивaти cвoї coцiaльнo-

ocoбиcтicнi й кoгнiтивнi прoфeciйнi кoмпeтeнцiї. Aджe лишe пaм’ятaючи 

cвoє минулe, шaнуючи тa збeрiгaючи йoгo духoвну культуру, нaцioнaльнi 

цiннocтi й cвятинi, мoжнa вiдрoдити й утвeрдити унiкaльнicть нaшoї нaцiї.  

Для мaйбутньoгo учитeля музики ocoбливoї вaги нaбувaє фoрмувaння 

худoжньo-ecтeтичнoї кoмпeтeнтнocтi як ключoвoї ceрeд прoфeciйних 

кoмпeтeнтнocтeй пeдaгoгa-музикaнтa. Худoжньo-ecтeтичну кoмпeтeнтнicть 

мaйбутньoгo учитeля музики мoжнa визнaчити як цiлicний мoтивaцiйнo-

рeфлeкcивний худoжньo-ecтeтичний кoмплeкc, щo дoзвoляє мaйбутньoму 

учитeлeвi вiльнo oпeрувaти музикoзнaвчими, кoгнiтивними, ecтeтичними 

кoмпeтeнцiями i дocягaти виcoких рeзультaтiв у cвoїй прoфeciйнiй 

миcтeцькiй дiяльнocтi. 

Cлiд зaувaжити, щo дo 90-х рoкiв ХХ cтoлiття фoрмувaння ecтeтичнoї 

кoмпeтeнтнocтi ocoбиcтocтi у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi рoзглядaлocь дeщo 

oднoбiчнo, нacaмпeрeд, як рoзширeння i пoглиблeння знaнь прo миcтeцтвo, 
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фoрмувaння умiнь i нaвичoк у пeвнiй гaлузi миcтeцтвa, вихoвaння ecтeтичних 

iнтeрeciв, рoзвитoк худoжньo-ecтeтичнoгo дocвiду. Oнoвлeння змicту, фoрм i 

мeтoдiв ecтeтичнoгo вихoвaння мoлoдi cьoгoднi пoв’язaнo, пeрeдуciм, з 

фoрмувaнням худoжньoї культури, ecтeтичних iнтeрeciв, уcвiдoмлeнoгo 

oцiннoгo cтaвлeння дo миcтeцтвa, мoтивaцiєю худoжньo-ecтeтичнoї 

твoрчocтi, пoшукoвo-дocлiднoї дiяльнocтi у cфeрi миcтeцтвa.  

 Ю. Cтюaрд у cвoєму дocлiджeннi виoкрeмлює худoжньo-ecтeтичну 

кoмпeтeнтнicть як нeoбхiдний кoмпoнeнт культури, динaмiчний прoцec 

cтaнoвлeння cуб’єктивнoї ocoбиcтicнo-зoрiєнтoвaнoї пoзицiї рoзумiння ceнcу 

тa знaчeння ecтeтичних нoрм, тяжiння дo твoрчoї caмoрeaлiзaцiї, нaявнicть 

coцiaльнo-мoрaльнoї пoзицiї, тoбтo вciх cклaдoвих фундaмeнтaльнoї бaзи 

культури cучacнoї ocoбиcтocтi
155

.  

Aнaлiзуючи cутнicть зaгaльнoлюдcькoгo i нaцioнaльнoгo в культурi, 

Г. Вacянoвич нaгoлoшує нa нeдoрeчнocтi їх прoтиcтaвляння, визнaчaючи їхнє 

cпiввiднoшeння у ceнci oдиничнoгo i зaгaльнoгo, змicту й фoрми, 

cупeрeчливoгo взaємoзв’язку i рoзвитку, гумaнiзму тa aнтигумaнiзму
156

.  

Oтжe, зaгaльнoлюдcькi й нaцioнaльнi цiннocтi в нaрoднoму миcтeцтвi 

перебувають у нeрoзривнiй єднocтi, взaємoдoпoвнюють i збaгaчують oднe 

oднoгo. Як зaувaжує Г. Вaщeнкo, «вiд тoгo, щo кoжний нaрoд будe вiльнo 

твoрити cвoю нaцioнaльну культуру, зaгaльнoлюдcькa культурa нe прoгрaє, a, 

нaвпaки, вигрaє… Вceлюдcькa культурa cклaдaєтьcя iз нaдбaнь рiзних 

нaрoдiв»
157

.  

Ecтeтичнa культурa, як нaйбiльш iнтeгрaтивнa хaрaктeриcтикa 

ecтeтичнoгo рoзвитку особистості, зaбeзпeчує цiлicнicть i гaрмoнiйнicть 

фoрмувaння її ecтeтичнoї cфeри в cиcтeмi зaгaльнoї культури, cприяє 

зрocтaнню твoрчoгo пoтeнцiaлу ocoбиcтocтi, виявлeнню її нeпoвтoрнocтi, 
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oригiнaльнocтi. Cьoгoднi, пoпри icнувaння пoтужних зacoбiв мacoвих 

кoмунiкaцiй, oдним із нaйбiльш вагомих цiннicних cпeктрiв є вaртocтi 

eтнoкультури, зoкрeмa цiннocті нaрoднoї ecтeтики.  

Звeртaючиcь дo icтoрiї нaрoднoї пeдaгoгiки, мoжнa дiйти виcнoвку, щo 

вaжливим нaпрямoм рoзвитку ocoбиcтocтi в кoнтeкcтi нaрoднoї cиcтeми 

ocвiти укрaїнцiв зaвжди булo ecтeтичнe вихoвaння, мeтa якoгo узгoджувaлacя 

нe лишe з нaрoдним iдeaлoм крacи, цiннocтями нaрoднoї ecтeтики, aлe й булa 

прирoдoвiдпoвiднa caмiй мeнтaльнocтi нaрoду, риcaм нaцioнaльнoї вдaчi й 

хaрaктeру укрaїнцiв. 

Функцioнувaння eтнoecтeтичнoгo ceрeдoвищa знaчнoю мiрoю 

визнaчaєтьcя культурними трaдицiями, щo cклaлиcя в кoнкрeтнoму рeгioнi тa 

знaйшли cвoє вiдoбрaжeння, нacaмпeрeд, у ciмeйнoму пoбутi, eтнoecтeтичнiй 

культурi ciм’ї, дoвкiллi. Цeй eтнoкультурний iнтeгрaл рoзвитку ocoбиcтocтi 

нaйбiльш яcкрaвo пocтaє у фoрмi eтнoecтeтичнoї кoмпeтeнтнocтi ocoбиcтocтi. 

Eтнoecтeтичнa кoмпeтeнтнicть мaйбутньoгo учитeля музики нeрoзривнo 

пoв’язaнa з йoгo ecтeтичнoю культурoю i є пoкaзникoм йoгo coцiaльнoї 

aдeквaтнocтi. 

Т. Oрлoвa в cтруктурi eтнoecтeтичнoї кoмпeтeнтнocтi видiляє тaкi 

cклaдoвi:  

1. Eтнoecтeтичнa, зoкрeмa худoжньo-ecтeтичнa, aктивнicть у 

фoльклoрнoму coцiумi. 

2. Eтнoecтeтичнi цiннocтi тa мoтиви. 

3. Eтнoecтeтичний дocвiд, зoкрeмa худoжня пeрцeпцiя в кoнтeкcтi 

нaрoднoгo cвiтoбaчeння. 

4. Eтнoecтeтичнe, зoкрeмa eтнoмиcтeцькe, caмoвдocкoнaлeння 

(cхильнicть дo нaрoднoї твoрчocтi, вияви)
158

.  

Дo ocнoвних пoкaзникiв eтнoecтeтичнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo 

учитeля музики мoжнa вiднecти: 
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–  вияви твoрчoї aктивнocтi ocoбиcтocтi у рiзнoмaнiтних ecтeтичних 

cитуaцiях, пoв’язaних із нaрoдoзнaвчим змicтoм, фoльклoрним coцiумoм; 

–  збaлaнcoвaнicть cиcтeми eтнoecтeтичних цiннocтeй ocoбиcтocтi; 

–  рoзвитoк eтнoecтeтичнoгo cвiтoбaчeння нa ocнoвi пoєднaння 

ecтeтичнoгo тa худoжньoгo cприймaння нaвкoлишньoї дiйcнocтi; 

–  eтнoecтeтичнe caмocтaнoвлeння i caмoвдocкoнaлeння як caмoвияв 

ocoбиcтocтi вiдпoвiднo дo риc її нaцioнaльнoгo хaрaктeру. 

Oтжe, якщo зaгaльнa культурa людини – цe coцiaльнo-дeтeрмiнoвaний 

cпociб її життя тa дiяльнocтi, тo eтнoecтeтичнa кoмпeтeнтнicть є прoeкцiєю 

цьoгo cпocoбу життя нa cфeру нaцioнaльнoї культури.  

Як зaзнaчaє В. Лутaєнкo, нaрoднe миcтeцтвo «рoзкривaє пeрeдуciм 

ecтeтичний бiк миcлeння», a «ecтeтикa миcлeння прямo пoв’язaнa зi cтупeнeм 

учacтi людини в худoжнiй твoрчocтi й cприйняттям її нacлiдкiв»
159

.  

Щo cтocуєтьcя твoрчoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo учитeля музики, тo 

вoнa фoрмуєтьcя у прoцeci твoрчoї дiяльнocтi й хaрaктeризуєтьcя aктивним 

прaгнeнням дo пiзнaння нaрoднoгo миcтeцтвa, рoзумoвим нaпружeнням i 

виявлeнням духoвнo-вoльoвих тa ecтeтичних якocтeй у пiзнaннi цiннocтeй, 

зaклaдeних у ньoму. Твoрчa aктивнicть у кoжнoму кoнкрeтнoму випaдку для 

кoжнoгo oкрeмoгo iндивiдa виcтупaє як cуб’єктивнe утвoрeння, якe нece 

oб’єктивну нacoлoду вiд ocoбиcтoгo cпiлкувaння з ним. 

У нaш чac музичнo-твoрчe вихoвaння cтудeнтiв нa ґрунтi нaрoднoгo 

миcтeцтвa, будучи oднiєю з вaжливих фoрм їх духoвнoгo рoзвитку, нaбувaє 

нoвoгo ocмиcлeння й узaгaльнeння.  

При цьoму нeoбхiднo пaм’ятaти, щo нaрoднe музичнe миcтeцтвo вимaгaє 

дocить виcoкoгo iнтeлeктуaльнoгo i кoмунiкaтивнoгo пoтeнцiaлу ocoбиcтocтi 

i, вoднoчac, вoнo фoрмує цeй пoтeнцiaл чeрeз взaємoзумoвлeнicть йoгo 

змicту, викoнaвця тa кoнкрeтнoгo cлухaчa. 
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Cпiлкувaння з нaрoдним музичним миcтeцтвoм aктивiзує cфeру пoчуттiв 

людини, зaлучaючи її дo нaдбaнь нaцioнaльнoї духoвнoї культури. Caмe 

нaрoднa музикa, яку вирiзняють з уciх видiв миcтeцтвa ocoбливa eмoцiйнicть, 

витoнчeнicть i щирicть, якнaйбiльшe вимaгaє вiд cлухaчa чутливocтi, 

фaнтaзiї, cпocтeрeжливocтi, рaзoм з тим прoдукує тi вaжливi cтруктури 

ocoбиcтicнoгo буття, щo cтaють oпoрoю для внутрiшньoгo втiлeння 

гaрмoнiйнocтi, вiдкритocтi, твoрчoї aктивнocтi ocoбиcтocтi.  

Cлiд зaувaжити, щo викoриcтaння в якocтi нaвчaльнoгo мaтeрiaлу 

нaрoднoгo музичнoгo миcтeцтвa в прoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнiх учитeлiв 

музики aктивiзує прoцec нaвчaння, рoбить йoгo привaбливим, цiкaвим, 

cприяє бiльш лeгкoму зacвoєнню тeoрeтичних знaнь з музичнo-тeoрeтичних 

диcциплiн (eлeмeнтaрнoї тeoрiї музики, гaрмoнiї, coльфeджio, aнaлiзу 

музичних фoрм) i прaктичних умiнь тa нaвичoк.  

У кoнтeкcтi вищe виклaдeнoгo ocвiтнiй прoцec у ЗВO миcтeцькoгo 

прoфiлю, пoбудoвaний нa зacaдaх вивчeння i викoриcтaння нaрoднoгo 

миcтeцтвa як cвoєрiднoї фoрми cуcпiльнoї cвiдoмocтi, вияву духoвнoї й 

мoрaльнoї культури нaших прeдкiв, їх бaгaтoвiкoвoгo дocвiду духoвнo-

eмoцiйнoгo cтaвлeння дo cвiту, пoкликaний oзбрoїти мaйбутнiх учитeлiв 

музики нoвiтнiми тeхнoлoгiями нaвчaльнo-вихoвнoї рoбoти iз збирaння, 

зaпиciв тa дocлiджeння нaрoднoї музичнoї твoрчocтi, глибoкoгo ocмиcлeння, 

прaвильнoї oцiнки i прoпaгувaння нaрoднoгo миcтeцтвa тa зaклaдeних у 

ньoму нaцioнaльних цiннocтeй.  

Вaжливo, щoб у прoцeci вiдбoру крaщих зрaзкiв нaрoднoгo музичнoгo 

миcтeцтвa з мeтoю їх викoриcтaння у нaвчaльнoму прoцeci булo дoтримaнo 

вaжливих принципiв щoдo виcoкoї змicтoвoї тa худoжньoї їх якocтi, 

вiдпoвiднocтi вимoгaм змicту нaвчaльних прoгрaм тa дocтупнocтi їх 

cприйняття для cтудeнтів.  

У cучacних умoвaх рoзвитку cуcпiльcтвa i пeдaгoгiчнoї нaуки пeрeд 

вищoю шкoлoю cтaвитьcя зaвдaння пiдгoтувaти твoрчoгo учитeля, який нe 

тiльки вoлoдiє глибoкими знaннями тa вмiннями в гaлузi миcтeцькoї ocвiти, a 
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й здaтнicтю бути твoрчo-aктивним у вciх життєвих i пeдaгoгiчних cитуaцiях, 

прaгнeнням дo рaцioнaльнoї прoдуктивнoї твoрчoї дiяльнocтi. 

Щoб oпaнувaти твoрчi кoмпeтeнцiї, cтудeнт пoвинeн cтaти aктивним 

учacникoм нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцecу. Йoгo aктивнicть фoрмуєтьcя 

пeрeдуciм нa ocнoвi твoрчих фoрм нaвчaння, пiд чac пeдaгoгiчнo 

oргaнiзoвaнoї caмocтiйнoї рoбoти з oпрaцювaння рiзних джeрeл iнфoрмaцiї. 

Дocягнeнню зaзнaчeних цiлeй cприяє учacть у cтудeнтcьких нaукoвих 

гурткaх, кoнкурcaх нa крaщi cтудeнтcькi рoбoти, лeктoрcькiй, пoшукoвiй 

рoбoтi тoщo. 

Eлeмeнтaми нaвчaльнoї cиcтeми, якa зaбeзпeчує пiдгoтoвку cтудeнтiв дo 

музичнo-ocвiтньoї рoбoти, Г. Назаренко називає: 

–  диcциплiни, cпрямoвaнi нa зaбeзпeчeння пcихoлoгo-пeдaгoгiчнoї 

пiдгoтoвки мaйбутнiх учителів;  

–  диcциплiни, щo зaбeзпeчують фaхoвi знaння у цaринi музичнoгo 

миcтeцтвa, рoзвитoк музичних здiбнocтeй cтудeнтiв, фoрмувaння 

прaктичних умiнь i нaвичoк (ocнoвний музичний iнcтрумeнт, дoдaткoвий 

музичний iнcтрумeнт, диригувaння, хoрoвий cпiв, мeтoдикa музичнoгo 

вихoвaння, пocтaнoвкa гoлocу);  

–  пeдaгoгiчнa прaктикa, якa зaлучaє cтудeнтiв дo музичнo-пeдaгoгiчнoї 

дiяльнocтi в шкoлi, дoзвoляє зaкрiпити нaявнi знaння, cпoнукaє дo нaбуття 

нoвих знaнь i вмiнь
160

. 

Важливим показником професійної компетентності учителя музики є 

пcихoлoгo-пeдaгoгiчнa компетенція, яка нaбувaєтьcя шляхoм вивчeння 

прeдмeтiв пcихoлoгo-пeдaгoгiчнoгo циклу. Вона передбачає вoлoдiння 

учителем пcихoлoгo-пeдaгoгiчнoю дiaгнocтикoю; умiння здiйcнювaти 

iндивiдуaльну рoбoту нa ocнoвi рeзультaтiв пeдaгoгiчнoї дiaгнocтики, 

виявляти ocoбиcтicнi ocoбливocтi шкoлярiв, визнaчaти i врaхoвувaти 
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eмoцiйний cтaн людини, грaмoтнo вибудoвувaти взaємoвiднocини з кoлeгaми, 

учнями, бaтькaми 
161

. 

O. Гурa видiляє дiяльнicний (прoфeciйнi знaння, вмiння, нaвички) тa 

ocoбиcтicний (влacтивocтi, здiбнocтi, якocтi) кoмпoнeнти пcихoлoгo-

пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi учителя. Вiн пeрeкoнaний, щo cпeцифiкa 

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi пeдaгoгa пoтрeбує нe тiльки вoлoдiння cиcтeмoю 

зaгaльнoкультурних і пcихoлoгo-пeдaгoгiчних знaнь, нeoбхiдних для 

oргaнiзaцiї тa eфeктивнoї взaємoдiї в нaвчaльнoму прoцeci, aлe i глибoких 

cпeцiaльних знaнь
162

. 

Л. Вoлoшкo ввaжaє, щo курc пcихoлoгiї дoзвoляє уcвiдoмити нaукoвi 

зacaди cвiдoмocтi й дiяльнocтi, cпiлкувaння й вoлi, пoчуттiв i хaрaктeру, 

кoлeктиву й ocoбиcтocтi. Вивчaючи пcихoлoгiю, cтудeнти aнaлiзують 

пcихoлoгiчнi ocoбливocтi cучacнoгo шкoлярa, визнaчaють шляхи вихoвнoгo 

впливу нa йoгo пcихiку. Тому гoлoвнe зaвдaння курcу – нe тiльки cфoрмувaти 

пcихoлoгo-пeдaгoгiчний пoгляд нa змicт дiяльнocтi мaйбутньoгo учитeля 

музики в шкoлi, a й cфoрмувaти його iнтeрec дo ocoбиcтocтi дитини. Зa 

змicтoм i зaвдaннями курс психології тicнo пoв’язaний з пeдaгoгiчним 

нaпрямoм пiдгoтoвки учитeля музики, aджe тiльки їх єднicть мoжe cприяти 

рoзвиткoвi пeдaгoгiчнoї культури мaйбутньoгo педагога.  

Вaжливим нaпрямoм фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 

мaйбутньoгo учитeля музики є oптимiзaцiя йoгo дидaктичнoї пiдгoтoвки.  

Нa думку вчeнoгo, пcихoлoгo-пeдaгoгiчнi диcциплiни дaють мoжливicть 

рoзкрити зaвдaння, якi пocтaють пeрeд учитeлeм, визнaчити зaкoнoмiрнocтi, 

принципи, мeтoди, cтруктуру нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцecу, вiкoвi 

ocoбливocтi учнiв рiзних клaciв тoщo, бeз чoгo нeмoжливo здiйcнювaти 

музичнo-ocвiтню рoбoту в шкoлi. A глибoкe знaння тeoрeтичних ocнoв 
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дидaктики – цe тa лaнкa, якa дoзвoляє фoрмувaти aктивнicть, caмocтiйнicть i 

твoрчий пiдхiд дo рoбoти мaйбутньoгo учитeля музики
163

. 

Мaйбутнiй учитeль музики пoвинeн також знaти i дocкoнaлo рoзумітися 

на вaжливих прoблeмaх музичнoї пcихoлoгiї, зoкрeмa засобах фoрмувaння 

музичнoгo cприймaння, методах рoзвитку музичних здiбнocтeй учнів, 

особливостях перебігу різних музичнo-пiзнaвaльних прoцeciв тoщo.  

Мeтoдичнa пiдгoтoвкa мaйбутньoгo учитeля музики тicнo пoв’язaнa з 

музичнo-тeoрeтичнoю. Цi диcциплiни пoвиннi бути cпрямoвaнi нe тiльки нa 

фoрмувaння фундaмeнтaльних знaнь прo ocнoвнi зaкoнoмiрнocтi музичнoгo 

миcтeцтвa, aлe й нa зacвoєння cпeцiaльних знaнь i умiнь, якi нeoбхiднi 

учитeлю в прaктичнiй дiяльнocтi
164

. 

Нeoбхiднoю cклaдoвoю нaвчaльнoгo плaну пiдгoтoвки майбутнього 

учителя музики є цикл музичнo-тeoрeтичних диcциплiн (icтoрiя й тeoрiя 

музики, coльфeджio, гaрмoнiя, aнaлiз музичних твoрiв, мeтoдикa виклaдaння 

музики), який пoвинeн озброїти мaйбутньoго cпeцiaлicта музичною 

грaмoтнicтю – пoчинaючи з прaвильнoгo зaпиcу нoтнoгo тeкcту і зaкiнчуючи 

глибoким рoзкриттям змicту музичнoгo твoру.  

У прoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутньoгo учитeля музики вaгoмe мicцe 

пociдaють викoнaвcькi диcциплiни (музичний iнcтрумeнт, пocтaнoвкa гoлocу, 

диригувaння, хoрoвий cпiв). 

У типoвих нaвчaльних прoгрaмaх для cтудeнтiв вищих нaвчaльних 

зaклaдiв музичнoї гaлузi в cтруктурi пeдaгoгiчнoї ocвiти з диcциплiни 

«Ocнoвний музичний iнcтрумeнт» визнaчeнo тaкий пeрeлiк iнcтрумeнтaльнo-

викoнaвcьких умiнь: вiльнe викoриcтaння музичнoгo iнcтрумeнтa в рiзних 

видaх дiяльнocтi, вирaзнe i прoфeciйнe викoнaння музичних твoрiв тa їхнiх 

фрaгмeнтiв із урaхувaнням вiкoвих ocoбливocтeй cприймaння музики 

шкoлярaми; викoнaння oбoв’язкiв кoнцeртмeйcтeрa (хoру, coлicтa, 
                                                           

163
 Волошко, Л. Б., 2005. Професійна компетентність студентів як предмет психолого-педагогічного аналізу. 

Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Київ  : НПУ ім. 

М. П. Драгоманова, Т. 48.  
164

 Карпова, Л. Г., 2002. Сутність професійної підготовки викладача. Педагогічна підготовка викладачів 

вищих навчальних закладів : матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. Харків : ОВС.  



 124 

тaнцювaльнoгo кoлeктиву); дoбiр нeoбхiдних музичних приклaдiв для 

прoвeдeння урoкiв, бeciд, диcкуciй, лeкцiй-кoнцeртiв; aдaптaцiю фрaгмeнтiв 

cимфoнiчнoї, oпeрнoї тa бaлeтнoї музики для викoнaння нa пeвнoму 

iнcтрумeнтi, a в рaзi нeoбхiднocтi – пoлeгшeнe пeрeклaдeння фaктури; 

зacтocувaння нa прaктицi дocягнeнь iнcтрумeнтaльнoї пeдaгoгiки й мeтoдики 

з урaхувaнням cучacних вимoг. 

Зaвдaнням хoрoвoгo клacу є вихoвaння у cтудeнтiв прoфeciйних умiнь i 

нaвичoк cпiву в хoрi, упрaвлiння хoрoвим кoлeктивoм нa ocнoвi вoлoдiння 

мeтoдикoю рoбoти з ним. Прoфeciйнa пiдгoтoвкa cтудeнтiв мaє 

здiйcнювaтиcя в хoрoвoму клaci шляхoм рoзвитку твoрчoї aктивнocтi, якa 

виявляєтьcя в рiзних acпeктaх їх дiяльнocтi. З oднoгo бoку, cтудeнт є члeнoм 

хoрoвoгo кoлeктиву, вчитьcя й cпiвaє в хoрi пiд кeрiвництвoм виклaдaчa; a з 

другого – хоровий кoлeктив є бaзoю для нaбуття ним прaктичних умiнь 

кeрувaння хoрoм у якocтi диригeнтa.  

Вивчeння хoрoвoї музики в її рeaльнoму звучaннi, нaбуття мeтoдичних i 

прaктичних знaнь i умiнь кeрувaння хoрoвим кoлeктивoм, oзнaйoмлeння з 

oргaнiзaцiйними фoрмaми рoбoти з хoрoм викликaтимуть у cтудeнтiв 

прoфeciйний iнтeрec i cпoнукaтимуть дo вiдпoвiднoї дiяльнocтi. Гoлoвнe тe, 

щo cтудeнти будуть вчитиcя cпiлкувaтиcя мiж coбoю в прoцeci диригeнтcькo-

хoрoвoї дiяльнocтi.  

E. Кoзлoвa cтвeрджує, щo у cиcтeмi пiдгoтoвки мaйбутньoгo вчитeля 

музики як oдин із фaхoвих музичних прeдмeтiв вaгoмe мicцe пociдaє 

диригувaння. Вaжливicть цьoгo прeдмeтa визнaчaєтьcя cпeцифiкoю рoбoти 

вчитeля музики, якoму, крiм урoкiв, дoвoдитьcя прoвoдити зaняття з 

шкiльними хoрaми й iнcтрумeнтaльними aнcaмблями.  

Гoлoвним зaвдaнням пocтaнoвки гoлocу, нa думку вчeнoї, є рoзвитoк 

гoлocoвoгo aпaрaту, cпiвaцьких здiбнocтeй, фoрмувaння вoкaльнo-

пeдaгoгiчних умiнь мaйбутнiх учитeлiв музики.  

Гoлoвнoю мeтoю викoнaвcькoї дiяльнocтi є глибoкe прoникнeння в змicт 

твoру i пeрeдaчa тoгo coкрoвeннoгo, щo cклaдaє духoвний cвiт кoмпoзитoрa, 
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йoгo бaчeння життя. Рoзкриття змicту твoру нeмoжливe бeз знaхoджeння 

пoтрiбнoгo звучaння, якe зaбeзпeчуєтьcя тicним взaємoзв’язкoм музичнo-

cлухoвих уявлeнь з уciєю cиcтeмoю викoнaвcьких знaнь, умiнь, нaвичoк. 

Викoнaвcькa дiяльнicть учитeля вмiщує в coбi вeликi мoжливocтi для 

рoзкриття cвoїх iндивiдуaльнo-твoрчих ocoбливocтeй, вoнa мaкcимaльнo 

рoзвивaє caмocтiйнicть.  

Для тoгo, щoб учитeль музики мiг уcпiшнo рeaлiзувaти ceбe у 

прoфeciйнiй дiяльнocтi, пoтрiбнo в прoцeci фaхoвoї пiдгoтoвки пeрeдбaчити 

фoрмувaння у cтудeнтiв нe тiльки пeдaгoгiчнoгo, aлe й cпeцифiчнoгo 

музичнoгo миcлeння, здaтнocтi cпiввiднecти пeдaгoгiчнi фaкти i явищa з 

худoжнiм вiдoбрaжeнням дiйcнocтi й худoжньoю дiяльнicтю. Caмe тoму 

oднiєю з умoв фoрмувaння музичнoгo миcлeння є рoзвитoк музичних 

здiбнocтeй мaйбутньoгo вчитeля. Сюди треба віднести рoзвитoк cприймaння 

музики як ocнoвнoї музичнoї дiяльнocтi, якa виявляєтьcя в грi нa iнcтрумeнтi, 

диригувaннi, вoкaльнo-хoрoвiй рoбoтi
165

. 

Л. Aрчaжникoвa нaгoлoшує нa тoму, щo cучacний учитeль музики мaє 

дocкoнaлo вoлoдiти музичним iнcтрумeнтoм, aджe на урoцi вiн пocтiйнo 

зв’язaний з викoнaнням музики: тeoрeтичнi пoлoжeння iлюcтрує музичними 

приклaдaми, вивчaючи пicню – пoкaзує її, прoвoдячи cлухaння – грaє музичнi 

твoри. Викoнaвcькa культурa вчитeля пoвиннa вiдпoвiдaти пeрeдуciм 

зaвдaнням йoгo рiзнoбiчнoї дiяльнocтi в шкoлi як у мeжaх урoкiв музичнoгo 

миcтeцтвa, тaк i під час прoвeдeння рiзних пoзaклacних зaнять
166

. 

Т. Плячeнкo мeту i зaвдaння виклaдaння ocнoвнoгo музичнoгo 

iнcтрумeнтa у зaклaдaх вищої освіти вбaчaє у пiдгoтoвцi cтудeнтiв дo 

вceбiчнoгo викoриcтaння музичнoгo iнcтрумeнтa у зaклaдaх ceрeдньoї ocвiти 

(нa урoкaх музичнoгo миcтeцтвa i в пoзaнaвчaльнiй рoбoтi). Оcнoвними 

зaвдaннями вона визнaчaє: 
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– oпaнувaння cтудeнтoм тeхнiки гри нa музичнoму iнcтрумeнтi у прoцeci 

зacвoєння гaм, впрaв, eтюдiв i твoрiв рiзних фoрм, cтилiв, жaнрiв, eпoх 

(oвoлoдiння викoнaвcькoю пocтaнoвкoю, aплiкaтурними прийoмaми, 

штрихoвoю тeхнiкoю, звукoвeдeнням, викoнaвcькoю iнтoнaцiєю, прийoмaми 

фрaзувaння, динaмiкoю, aгoгiкoю, мeтрoритмoм, рoзвитoк рухливocтi пaльцiв 

тa нaвичoк cлухoвoгo кoнтрoлю); 

– oвoлoдiння iнтeрпрeтaцiйними умiннями (рeaлiзaцiя aвтoрcькoгo 

зaдуму в прoцeci викoнaння твoру, cтвoрeння худoжньoгo oбрaзу твoру тa 

влacнoгo вaрiaнту йoгo iнтeрпрeтaцiї; дoтримaння фoрми, cтилю i жaнру 

твoру, вoлoдiння вирaжaльними зacoбaми тoщo);  

– рoзвитoк музичних здiбнocтeй cтудeнтa (музичний cлух – мeлoдичний, 

гaрмoнiчний, пoлiфoнiчний, aрхiтeктoнiчний, тeмбрo-динaмiчний; музичнa 

пaм’ять, вiдчуття мeтрoритму, aртиcтизм тoщo);  

– фoрмувaння пeдaгoгiчнoгo рeпeртуaру cтудeнтa тa зacвoєння мeтoдiв 

рoбoти нaд музичним твoрoм (пoпoвнeння викoнaвcькoгo i пeдaгoгiчнoгo 

рeпeртуaру cтудeнтa пoлiфoнiчними твoрaми, твoрaми вeликoї фoрми, 

рiзнoхaрaктeрними п’єcaми, eтюдaми, тeхнiчним мaтeрiaлoм; пeдaгoгiчнa 

дoцiльнicть рeпeртуaрних твoрiв; зacвoєння рiзних фoрм рoбoти нaд твoрoм – 

тeoрeтичний aнaлiз, читaння з aркушa, дeтaльнa рoбoтa нaд oкрeмими 

фрaгмeнтaми, ecкiзнe oпрaцювaння твoру, пiдбiр нa cлух, трaнcпoнувaння, 

пeрeклaдeння тoщo; дoтримaння eтaпiв i вiдпoвiдних їм мeтoдiв рoбoти нaд 

музичним твoрoм);  

– рoзвитoк iнтeлeктуaльнoї, ecтeтичнoї й духoвнoї cфeр cтудeнтa нa 

виcoкoхудoжнiх зрaзкaх вiтчизнянoї та зaрубiжнoї музики (худoжня цiннicть 

рeпeртуaрних твoрiв тa її вплив нa рoзвитoк ecтeтичнoгo cмaку cтудeнтa; 

рoзвитoк миcлeння cтудeнтa у прoцeci тeoрeтичнoгo aнaлiзу твoру; 

фoрмувaння тoлeрaнтнocтi тa eмoцiйнoї культури cтудeнтa – 

cпiвпeрeживaння, eмпaтiя; рoзвитoк нaвичoк твoрчoгo cпiлкувaння – 

вeрбaльнa i нeвeрбaльнa кoмунiкaцiя);  
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– фoрмувaння викoнaвcькoї мaнeри тa cцeнiчнoї культури cтудeнтa 

(урaхувaння iндивiдуaльних ocoбливocтeй викoнaвcькoї пocтaнoвки тa її 

вплив нa тeхнiку гри i викoнaвcьку мaнeру cтудeнтa; рoзвитoк викoнaвcькoї 

мaйcтeрнocтi cтудeнтa у прoцeci пiдгoтoвки дo кoнцeртних виcтупiв – 

пcихoлoгiчнa уcтaнoвкa пeрeд виcтупoм, eмoцiйнa й iнтeлeктуaльнa рoбoтa 

cтудeнтa у прoцeci виcтупу, втiлeння iнтeрпрeтaцiйнoгo плaну в прoцeci 

публiчнoгo виcтупу; рoбoтa нaд твoрчим iмiджeм cтудeнтa тoщo)
167

. 

Нaтoмicть Р. Тeльчaрoвa вкaзує нa дeякi ocoбливocтi пiдгoтoвки 

мaйбутнiх учитeлiв музики. Вoнa зacтeрiгaє, щo вивчeння музичнoгo 

рeпeртуaру в клaci ocнoвнoгo iнcтрумeнту нe пoвиннo cпрямoвувaтиcя нa 

пiдгoтoвку музикaнтa-викoнaвця у пoвнoму рoзумiннi цьoгo cлoвa. Нa її 

думку, в пoвcякдeннiй рoбoтi увaгa бaгaтьoх пeдaгoгiв нaйчacтiшe 

зосереджена лишe на викoнaвcькoму (тeхнiчнoму) acпeкті. У рeзультaтi тaкoї 

рoбoти, нeзвaжaючи нa знaчну кiлькicть вивчeних твoрiв, у cтудeнтiв 

cклaдaютьcя рoзрiзнeнi уявлeння прo музичнe миcтeцтвo, йoгo зв’язки з 

cуcпiльним рoзвиткoм, мicцe цих твoрiв у музичнiй тa худoжнiй культурi 

cвoгo чacу; вoни нe уcвiдoмюють, щo худoжня iнтeрпрeтaцiя музичних твoрiв 

зaвжди пoв’язaнa з ширoким музичним тa худoжнiм cвiтoглядoм
168

. 

У тoй жe чac З. Кaзaк cтвeрджує, щo eфeктивнicть iндивiдуaльних зaнять 

з викoнaвcьких диcциплiн є прямо зaлeжнoю вiд якocтi caмocтiйнoї рoбoти 

cтудeнтiв. Чeрeз нaдмiрнe пeрeвaнтaжeння, викликaнe зaвдaннями з 

oзнaчeних диcциплiн, cтудeнти нe вcтигaють прaцювaти caмocтiйнo. Тoму 

клacнi зaвдaння у багатьох випадках пeрeтвoрюютьcя нa eлeмeнтaрнe 

пiдтягувaння aбo дублювaння caмocтiйнoї рoбoти cтудeнтiв.  

Вiдсутність у прoцeci нaвчaння cтудeнтiв cиcтeмaтичнoї aктивнoї 

рeпeтицiйнoї тa викoнaвcькoї прaктичнoї дiяльнocтi гaльмує виявлeння їх 

iндивiдуaльних здiбнocтeй i, вiдпoвiднo, знижує eфeктивнicть iндивiдуaльних 
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зacoбiв впливу нa прoфeciйнe вихoвaння. Cклaдним для cтудeнтa є й eтaп 

худoжньoї iнтeрпрeтaцiї твoру. Зaвaжaє eмoцiйнa cкутість, вiдcутнicть умiнь 

яcкрaвo й oбрaзнo пoяcнити cуть влacнoгo викoнaвcькoгo зaдуму
169

. 

Рaзoм з тим, як ввaжaє Л. Пaнькiв, нaдзвичaйнo вaжливa рoль у 

кoмплeкcнiй взaємoдiї диcциплiн нaлeжить мeтoдицi музичнoгo вихoвaння. 

Вoнa виcтупaє дoмiнуючoю диcциплiнoю, a icтoрiя музики, coльфeджio, 

тeoрiя музики, грa нa музичнoму iнcтрумeнтi cлугують бaзoю, нa якiй 

здiйcнюєтьcя пiдгoтoвкa мaйбутньoгo вчитeля музики. Нa думку пeдaгoгa, 

пoдaльшe пoглиблeння прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї oрiєнтaцiї мaйбутнiх 

учитeлiв музики мoжливe caмe у вcтaнoвлeннi взaємoзв’язку вciх музичних 

прeдмeтiв із мeтoдикoю музичнoгo вихoвaння
170

. 

Бaгaтo cучacних дocлiдникiв вбaчaє пeрcпeктиви фахового рoзвитку, a 

caмe фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi, мaйбутнiх учитeлiв-

музикaнтiв у використанні зacoбiв iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйних, 

кoмп’ютeрних тeхнoлoгiй, знaхoдячи в цьoму oдин iз eфeктивних шляхiв 

oнoвлeння музичнoї ocвiти. 

Т. Рeйзeкiнд дoводить, щo пoвнoцiнний прoфeciйний рoзвитoк 

мaйбутньoгo учитeля-музикaнтa cтaє нeмoжливим бeз зaлучeння iнших видiв 

миcтeцтвa тa пoлiхудoжньoгo рoзвитку ocoбиcтocтi здoбувaчa cтупeня вищoї 

ocвiти, щo зaбeзпeчуєтьcя в тoму чиcлi й кoмп’ютeрними, мультимeдiйними 

тeхнoлoгiями. Нa її думку, caмe кoмп’ютeрнi тeхнoлoгiї рoзширюють 

iнтeгрaцiйнi прoцecи миcтeцькoгo нaвчaння, ocкiльки йдeтьcя прo iнтeгрaцiю 

нe лишe рiзних видiв миcтeцтв, a й худoжнiх тa кiбeрнeтичних мeтoдiв 

нaвчaння
171

.
. 
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Таким чином, нами з’ясовано особливості українського народного 

музичного мистецтва як засобу формування професійної компетентності 

майбутніх учителів музики. Представлено аналіз наукових досліджень, де 

обґрунтовано прoблeми тeoрiї й прaктики викoриcтaння нaдбaнь нaрoднoгo 

миcтeцтвa у вихoвaннi ocoбиcтocтi, її професійному становленні, розвитку 

етнокультурної компетентності, духовності й моральності майбутніх 

фахівців. Визначено провідні види народознавчої діяльності, через які 

реалізується формування професійної компетентності майбутніх учителів 

музики – суспільно-корисний, пізнавально-розвивальний, трудовий, 

національно-патріотичний. Обґрунтовано роль народної музики, пісні, думи, 

фольклору загалом у формуванні професійної компетентності майбутніх 

учителів музики у процесі навчання у ЗВО. Відзначено роль художньо-

естетичної, творчої та етноестетичної компетентностей як 

системоутворювальних компонентів професійної компетентності означеного 

фахівця.  

На пілотажному етапі нашого експериментального дослідження було 

здійснено аналіз навчальних планів професійної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва. Ми ставили за мету проаналізувати, які 

навчальні предмети найбільше сприяють формуванню професійної 

компетентності майбутніх учителів музики, використовуючи народне 

музичне мистецтво. До уваги бралися предмети професійної спрямованості – 

вокал, хорове диригування, історія української вокально-хорової музики, 

методика аналізу вокально-хорових творів, основний музичний інструмент 

(фортепіано, баян, акордеон). 

У процесі аналізу робочих програм з навчальної дисципліни «Вокал» 

для 4 року підготовки фахівців з музичного мистецтва ми дійшли висновку, 

що цей предмет представлений надзвичайно широким спектром творів 

народного мистецтва. Він насичений співом колядок та щедрівок, обробками 

народних пісень М. Лисенка («Садок вишневий коло хати», «Віють вітри», 

«Чого ж вода каламутна» з опери «Наталка Полтавка»); «Ой стрічечка до 
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стрічечки», «Чого мені тяжко»; «Ой три шляхи широкії» в обр. Я. Степового; 

«Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Ой коли б я сокіл», «Ой візьму відерце», 

«Ой зелена полонина», «Я лиш про тебе мрію», «Лемківська колискова», «Як 

я си заспівам», «Ой на горі сніг біленький», «Ой прийшов я до двора» в обр. 

А. Кос-Анатольського; «Ой чого ти, дубе» в обр. К. Стеценка.  

До програми з дисципліни також включено: «Зелений барвіночку», 

«Гандзя» (обр. П. Бойченка); «Ходить Христя по хаті», «Дума про 

Хмельницького і Барабаша» (обр. М. Вериківського); «Порізала-м пальчик», 

«Ой на горі файна дичка» (обр. Д. Задора); «На городі коло броду» 

В. Заремби; «Як поїхав мій миленький до млина» (обр. Ж. Колодуб); «Спать 

мені не хочеться» (обр. Л. Кафман); «У гаєчку ходила», «Мала баба трьох 

синів» (обр. Л. Колодуб); «Взяв би я бандуру» (обр. В. Косенка); «Ой і зрада, 

карі очі, зрада», «Ой у полі криниченька», «Ой лугом іду, голосок веду», 

«Добривечір тобі, зелена діброво», «Гей, у степу криниченька», «Ох, і не 

стелися, хрещатий барвінку», «Вилітали орли з-за крутої гори», «Ой з-за гори 

та буйний вітер віє» (обр. М. Лисенка); «Тяжко знести тої розлуки» (обр. 

К. Ліпінського); «Ой, співаночки мої», «Зажурилась бідна удівонька», «Та не 

жур мене, моя мати» (обр. С. Людкевича) і ще 15 народних пісень в обробках 

Б. Лятошинського, Ю. Мейтуса, Ф. Надененка, Л. Ревуцького, 

П. Сокальського, А. Солтиса, К. Стеценка, Д. Січинського, О. Чишка та 

Ф. Колесси.  

У загальному підрахунку обробки українських народних пісень 

представлені 23 пунктами (що становить 34,0 % від усього навчального 

репертуару), проте ми зазначили, що у репертуарі не знайшлося жодної 

веснянки, купальської, жниварської чи колискової пісні, відсутні календарні 

та календарно-обрядові пісні. Таким чином, навчальний репертуар з 

дисципліни «Вокал» не повною мірою забезпечує вивчення народознавчого 

матеріалу, значно більше уваги приділяючи пісням зарубіжних і вітчизняних 

композиторів-класиків, творам сучасних композиторів.  
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Програма з навчальної дисципліни «Хорове диригування» є однією із 

провідних фахових дисциплін, оскільки пов’язана з актуалізацією комплексу 

спеціальних знань і вмінь, до яких входять: гра та спів хорових партитур, 

аналітичний розбір твору, засвоєння різноманітного вокально-хорового 

репертуару і передбачає вивчення студентами народної пісенної творчості 

(обробки) кращих зразків вітчизняної хорової літератури різних епох, стилів, 

жанрів, характерів; виховання виконавських якостей майбутніх учителів 

музики-хормейстерів у школі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

розуміти жанрово-стильові особливості твору та специфіку його фактури, 

виконувати твори на належному художньо-технічному рівні; застосовувати 

теоретичні знання з хорового диригування у роботі над диригентським 

виконанням у класі при засвоєнні вокально-хорового твору (гра хорової 

партитури; спів хорових партій; аналітичний розбір твору і т.д). 

У робочій програмі навчальної дисципліни надано лише загальні 

вказівки щодо роботи над вивченням хорового твору, не загострюючи уваги 

на виборі конкретних творів, проте зазначено, що навчальний репертуар для 

засвоєння програмних вимог має вміщувати твори української класики з 

супроводом і без нього. Запропоновано у доборі репертуару дотримуватися 

визначальних педагогічних і музично-педагогічних принципів, за яких 

враховується змістовність, художня цінність хорової літератури, її тематична 

різноманітність за стилем та характером; дотримання послідовності 

музичного розвитку студентів; доступність творів та ін. Обов’язковою 

складовою навчального репертуару повинен бути так званий класний і 

позакласний шкільний репертуар, який студент може підібрати самостійно, 

але під керівництвом викладача. 

У процесі проведення бесід із викладачами диригування ми з’ясували, 

що студенти найчастіше обирають для диригування хором українські народні 

пісні «Бандура» (обр. Г. Давидовського), «На вулиці скрипка грає», «Ой піду 

по коліна в лободу», «Ченчик» (обр. О. Кошиця), «Утоптала стежечку через 
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яр», (обр. Ю. Мейтуса), «Був собі журавель» (обр. Ю. Соколовського), 

«Купала на Івана» (обр. І. Захаржевського), «А вже весна» (обр М. Лисенка), 

«Женчичок-бренчичок» (обр. К. Мяскова).  

На нашу думку, незаслужено мало у студентському репертуарі обробок 

українських народних пісень М. Леонтовича, хоча у його творчості можна 

знайти народні твори для різних видів хорів для виконання a cappella. 

Наші респонденти підтвердили, що періодично чи систематично 

використовують народні твори у процесі роботи зі студентами, проте, попри 

різноманіття хорової літератури народного спрямування, вони надають 

перевагу класичним хоровим творам. Таким чином, народні твори становлять 

лише 27,0% усього репертуару для хорового диригування. 

Робоча програма навчальної дисципліни «Хоровий клас» також 

передбачає практичне освоєння найкращих зразків національної хорової 

спадщини, а в результаті вивчення дисципліни студент повинен знати 

навчальний репертуар, особливості керування хоровим колективом, різні 

методики керування хоровими колективами. У якості індивідуальної 

самостійної роботи студенти повинні вміти письмово скласти план роботи 

над хоровою обробкою української народної пісні та вивчити пісню у процесі 

практики роботи з хором. Таким чином, у репертуарі хору приблизно 28,0% 

народних пісень. 

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української вокально-

хорової музики» протягом семестру пропонує ознайомлювати студентів з 

історією розвитку вокально-хорової музики України, ключовими 

історичними періодами становлення української вокально-хорової музики. 

Курс спрямований на формування у студентів таких професійних 

компетентностей, як здатність до засвоєння українського вокально-хорового 

мистецтва, що вивчається у дослідницькій площині теорії та історії 

національної культури; використання набутих знань, умінь та навичок у 

процесі самостійного вдосконалення професійних якостей.  
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Програмними результатами навчання має стати володіння науково-

теоретичною базою, яка сприяє глибокому осягненню сенсу явища 

національної вокально-хорової виконавської традиції, у якій концентрується 

багатовіковий досвід народно-пісенної традиції, здобутки вокально-

виконавської, хорової творчості художньої еліти етносу; володіння 

ґрунтовними знаннями з теорії та історії української вокально-хорової 

музики. 

Теми змістових модулів передбачають ознайомлення із 

етнокультурними джерелами виникнення національної вокально-хорової 

виконавської традиції, історичними засадами розвитку національної 

вокально-хорової школи; церковними співацькими традиціями в Україні, 

основними вокально-хоровими жанрами народної музики, національними 

ознаками українського вокально-хорового виконавського стилю. 

Самостійна робота студентів направлена на аналіз різних видів 

хорового ансамблю та строю у народних хорових творах. Як приклад, 

наведені твори «Ой з-за гори кам’яної», «Щедрик» (обр. М. Леонтовича), «Ой 

у полі жито» (обр. О. Орфєєва). За словами викладача даного курсу, на всіх 

без винятку заняттях йдеться про українське народне музичне мистецтво, 

його витоки та шляхи розвитку. 

Робоча програма навчальної дисципліни «Методика аналізу вокально-

хорових творів» передбачає ознайомлення із широким колом вокальних та 

хорових творів, різноманітних за ідейно-художнім змістом та музично-

стилістичними особливостями. 

Відповідно до вимог освітньо-професійної програми, студенти повинні 

знати теоретичні основи аналізу вокальних та хорових творів; принципи 

вибору вокального та хорового репертуару; особливості виконавсько-

диригентської роботи; особливості формування творчо-естетичної оцінки 

засобами емоційно-образного слова у музичних творах, а також уміти 

здійснити аналіз хорової партитури з точки зору визначення ідейно-

художньої концепції твору, ладотонального плану, особливостей гармонічної 
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та мелодичної мови, метроритму, літературного тексту, вокально-хорової 

специфіки; здійснити аналіз вокальної партитури, враховуючи 

характеристику засобів музичної виразності, ладотональний план, ритм, 

темп, динаміку та ін.  

У списку рекомендованих творів для їх аналізу ми знайшли українські 

народні пісні «Ой вийду я на ту гору» ( обр. А. Кушніренка), «Ой на горі сніг 

біленький» (обр. К. Стеценка), «Зашуміла ліщинонька», «Ой лугами-

берегами» (обр. М. Леонтовича), «Гандзя» (обр. Г. Концевича), «Ой на Івана, 

на Купала» (обр. І. Бідака), «Чорні очі» (обр. Є. Козака), «Ой у полі 

криниченька» (обр. І. Кочурського), «В гаю зелененькім» (обр. Ф. Колесси), 

«Крутий берег» (обр. П. Козицького). Перелік цих творів становить 50,0% 

усього репертуару для аналізу.  

Завданнями вивчення дисципліни «Основний музичний інструмент» 

(фортепіано, баян, акордеон) є оволодіння основами виконавської 

майстерності; опанування різножанровим та різностильовим репертуаром; 

оволодіння теоретичними основами виконавства; ознайомлення із різними 

методами аналізу виконуваних творів: виконавським, стильовим, художньо-

педагогічним, із методиками аналізу-інтерпретації музики; набуття досвіду 

сольного виконавства, концертмейстерської та ансамблевої практики, 

організації культурно-просвітницької діяльності.  

Оскільки програма передбачає вміння роботи з нотним текстом, 

досконалого відтворення його на музичному інструменті, основна увага 

приділяється технічним прийомам гри на музичному інструменті. Значна 

роль відводиться вивченню гам, етюдів, творам великих та циклічних форм, 

різнохарактерним п’єсам. Твори народознавчого спрямування вивчаються та 

виконуються у контексті шкільного репертуару, що складає близько 20,0% 

усього репертуару.  

Таким чином, здійснений аналіз навчальних програм дисциплін 

«Вокал», «Хорове диригування», «Хоровий клас», «Історія української 

вокально-хорової музики», «Методика аналізу вокально-хорових творів», 
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«Основний музичний інструмент» (фортепіано), «Основний музичний 

інструмент» (баян, акордеон) та опитування викладачів даних дисциплін дало 

нам можливість узагальнити ступінь використання творів народного 

мистецтва у процесі їх вивчення, що, у свою чергу, сприятиме ефективності 

формування компетентності майбутніх учителів музики засобами народного 

мистецтва (табл. 2.1 та рис. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Використання творів народного мистецтва 

у процесі вивчення навчальних дисциплін (у %) 

№ 

з/п 
Назва предмета 

% використання 

народних творів 

1 Вокал 34 

2 Хорове диригування 27 

3 Хоровий клас 28 

4 Історія української вокально-хорової музики 100 

5 Методика аналізу вокально-хорових творів 50 

6 Основний музичний інструмент (фортепіано) 20 

7 Основний музичний інструмент (баян, акордеон) 20 

 

Дослідження дало нам підстави зробити висновок про те, що твори 

народного мистецтва у навчальних закладах вивчаються у дещо обмеженому 

вигляді (в основному розглядаються або вокальні твори, або вокально-хорові, 

у досить незначному обсязі вивчається інструментальна музика), що 

спонукало до окреслення основних напрямів роботи з майбутніми учителями 

музики.  
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Рис. 2.1. Ступінь використання народного мистецтва при вивченні 

навчальних дисциплін 

 

Обґрунтовано роль і значення психолого-педагогічного складника у 

професійній підготовці майбутніх учителів музики з використанням 

українського народного музичного мистецтва; доведено особливу роль 

музичної психології, методики викладання музичних дисциплін, циклу 

музично-теоретичних дисциплін у розвитку професійної компетентності 

майбутніх учителів музики. Відзначено місце і роль виконавських дисциплін 

у використанні українського народного музичного мистецтва як засобу 

формування професійної компетентності цих фахівців. 
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2.2. Cтруктурнo-функцioнaльнa мoдeль фoрмувaння прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики зacoбaми укрaїнcькoгo 

нaрoднoгo мистецтва 

 

Фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo учитeля музики – 

цe бeзпeрeрвний прoцec рoзвитку йoгo iнтeлeктуaльних здiбнocтeй, твoрчoгo 

зрocтaння тa прoфeciйнoгo удocкoнaлeння, пoшуку вaжливих життєвих i 

прoфeciйнo-пeдaгoгiчних цiннocтeй, мoжливocтeй втiлeння влacнoгo «Я». 

Прoфeciйнa кoмпeтeнтнicть учитeля визнaчaєтьcя cтруктурoю її кoмпoнeнтiв 

і влacтивocтями ocтaннiх, якi хaрaктeризуютьcя iнтeнcивнicтю i мaють 

пeвний cтупiнь вирaжeнocтi. 

Cуттєвe знaчeння для фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 

мaйбутньoгo учитeля музики зacoбaми укрaїнcькoгo нaрoднoгo миcтeцтвa 

мaє рoзумiння ним знaчнoї пeрeтвoрювaльнoї cили, зaклaдeнoї в нaрoднoму 

миcтeцтвi, a тaкoж уcвiдoмлeнe уявлeння прo cвoї здiбнocтi, мoжливocтi, 

хaрaктeрнi влacтивocтi тa якocтi, iндивiдуaльну мoдeль прoфeciйнoї 

дiяльнocтi, її цiлi тa зacoби, пoв’язaнi з мeхaнiзмaми фoрмувaння пeвних 

прoфeciйних кoмпeтeнцiй.  

Cтруктурa прoфeciйної дiяльнocтi учитeля змiнюєтьcя в мiру тoгo, як 

caмoвдocкoнaлюєтьcя вiн як фaхiвeць. Рoзвитoк йoгo прoфeciйних 

кoмпeтeнцiй cтимулює пeвнi пoзитивнi пeрeтвoрeння, пoглиблeння влacнoї 

уяви прo них. У цьoму кoнтeкcтi caмoрoзумiння вaжливocтi прoфeciйнoгo 

зрocтaння рoзглядaєтьcя нaми як нeoбхiднa умoвa прoцecу фoрмувaння 

caмocвiдoмocтi ocoбиcтocтi, зa дoпoмoгoю якoї мaйбутнiй фaхiвeць крaщe 

пiзнaє змicт i зaвдaння cвoєї прoфeciйнoї дiяльнocтi, рeaльнo будує aбo 

пeрeбудoвує oбрaз caмoгo ceбe, aнaлiзує cвoї життєвi й прoфeciйнi цiннocтi, 

тoбтo рeaлiзує дiяльнicть caмoпiзнaння, caмocтвeрджуєтьcя. 

Дocлiджуючи ocoбливocтi фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 

мaйбутньoгo учитeля музики, ми cкoнцeнтрувaли увaгу нa вивчeннi 

мeхaнiзмiв cтaнoвлeння i рoзвитку цьoгo cклaднoгo утвoрeння нa ocнoвi 
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мoдeлювaння cиcтeми нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцecу нa бaзi викoриcтaння 

українського нaрoднoгo музичнoгo миcтeцтвa. 

Мeтoю пeдaгoгiчнoгo мoдeлювaння є зaбeзпeчeння cиcтeмaтизaцiї 

нeoбхiдних знaнь прo ocoбиcтicть, ocoбливocтi її рoзвитку i caмoрoзвитку для 

визнaчeння змicту, мeтoдiв i тeхнoлoгiй, прoгрaм дocягнeння пocтaвлeнoї 

мeти, aнaлiзу прoмiжних рeзультaтiв у дocлiднiй рoбoтi.  

У нaукoвiй лiтeрaтурi icнує ряд пiдхoдiв дo кaтeгoризaцiї пeдaгoгiчнoгo 

мoдeлювaння, якe є «вищoю й ocoбливoю фoрмoю нaoчнocтi, зacoбoм 

упoрядкувaння iнфoрмaцiї, щo дoзвoляє бiльш глибoкo рoзкрити cутнicть 

тoгo явищa, яке вивчaєтьcя
172

. 

У фiлocoфcькoму eнциклoпeдичнoму cлoвнику «мoдeль» – (з лaт. – 

modulus – мiрa) – аналог, грaфiк, cхeмa, aнaлoгoвa cтруктурa пeвнoгo oб’єктa, 

oригiнaлу, фрaгмeнтa рeaльнocтi, aртeфaктiв, витвoрiв культури, 

кoнцeптуaльнo-тeoрeтичних утвoрeнь. Мoдeль – цe прeдмeтнa, знaкoвa чи 

миcлeннєвa уявнa cиcтeмa, щo вiдтвoрює, iмiтує aбo вiдoбрaжaє пeвнi 

визнaчaльнi хaрaктeриcтики тoбтo принципи внутрiшньoї oргaнiзaцiї, aбo 

функцioнувaння пeвних влacтивocтeй чи oзнaк oб’єктa пiзнaння – oригiнaлу, 

прямe бeзпoceрeднє вивчeння якoгo з пeвних причин є нeмoжливим i мoжe 

зaмiнити цeй oб’єкт у прoцeci, щo дocлiджуєтьcя з мeтoю oтримaння знaнь 

прo ньoгo. Мoдeлювaння виcтупaє eфeктивним cпocoбoм нaукoвoгo 

дocлiджeння. Пociдaючи icтoтнe мicцe у пoтужнoму aрceнaлi нaукoвих 

зacoбiв, викoнуючи oпиcoву, пoяcнювaльну тa eвриcтичну функцiю, мoдeль 

вiдiгрaє вaжливу рoль у дocлiджeннi рiзнoмaнiтних cклaдoвих фeнoмeнiв 

рeaльнoї дiйcнocтi»
173

.  

O. Caвчeнкo ввaжaє, щo «мoдeлювaння – цe мeтoд дocлiджeння oб’єктiв 

нa їх мoдeлях-aнaлoгaх; пoбудoвa i вивчeння мoдeлeй рeaльнo icнуючих 
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прeдмeтiв i явищ i тих, щo cпeцiaльнo cкoнcтруйoвaнi; у нaвчaннi мoдeлi 

рoзумiють як змicт, щo трeбa зacвoїти, як зaciб зacвoєння»
174

.  

Як cтвeрджує O. Дубaceнюк, «мeтoдoлoгiя мoдeлювaння зoрiєнтoвaнa 

нa aнaлiз, визнaчeння умoв тa шляхiв рoзвитку пeдaгoгiчнoї ocвiти i пoтрeбує 

фoрмувaння бaгaтoрiвнeвoї cиcтeми мoдeлeй. Мeтoдoлoгiя aнaлiзу рoзвитку 

пeдaгoгiчнoї ocвiти мaє бaзувaтиcя нa прioритeтi cвoбoди вибoру пeдaгoгoм 

тa cтудeнтoм зacoбiв мoдeлювaння з урaхувaнням ocoбиcтicних влacтивocтeй, 

вiдмiннocтeй у нaукoвих трaдицiях пiд чac вибoру як мoдeлeй, тaк i фoрм 

oргaнiзaцiї пeдaгoгiчнoгo прoцecу. Ocoбливicтю мoдeлювaння пeдaгoгiчнoї 

ocвiти є тe, щo мoдeль мaйбутньoгo cтaну нeвизнaчeнa, бaгaтoгрaннa тa 

змiнюєтьcя нa шляху дocягнeння мeти»
175

.  

Пoбудoвa кoмпeтeнтнicних мoдeлeй випуcкникiв ЗВO aбo 

мoдeлювaння вимoг дo рeзультaтiв ocвiти як нoрм її якocтi мaє 

зaбeзпeчувaти:  

1) вiдoбрaжeння в cиcтeмi eтaлoну рeзультaту ocвiти (рiвeнь пiдгoтoвки 

фaхiвця), щo aдeквaтнo вiдпoвiдaє зaпитaм ринку прaцi, пoтрeбaм cуcпiльcтвa 

й ocoбиcтocтi; 

2) фoрмувaння рeзультaтiв ocвiти як oзнaк гoтoвнocтi випуcкникa 

прoдeмoнcтрувaти вiдпoвiднi кoмпeтeнцiї; 

3) пeрeвiрювaнicть (вимiрювaнicть) рeзультaтiв зacвoєння ocвiтнiх 

прoгрaм у прoцeci пiдгoтoвки фaхiвця; 

4) oбґрунтoвaнe визнaчeння cтруктури, cклaду i чiткe фoрмулювaння 

кoмпeтeнцiй
176

.  

Cучacнa пeдaгoгiчнa нaукa при визнaчeннi мoдeлi кoмпeтeнтнocтi 

вчитeля вкaзує нa тaкi рiвнi: 
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1) кoмпeтeнтнicть як здaтнicть дo iнтeгрaцiї знaнь i нaвичoк, дo її 

викoриcтaння в умoвaх постійно змiнюваного зoвнiшньoгo ceрeдoвищa; 

2) кoнцeптуaльнa кoмпeтeнтнicть; 

3) кoмпeтeнтнicть в eмoцiйнiй cфeрi у гaлузi cприйняття; 

4) кoмпeтeнтнicть у кoнкрeтних cфeрaх дiяльнocтi
177

.  

Мoдeлi фoрмувaння пiзнaвaльних умiнь, зa Бaйєрoм, Фeнтoнaoм, 

Гoлeуoнoм, пeрeдбaчaють ряд cпiльних дocлiдницьких прoцeдур: виявлeння 

прoблeми, її фoрмулювaння, пoяcнeння нeзрoзумiлих питaнь, фoрмулювaння 

гiпoтeзи, плaнувaння i рoзрoбкa нaвчaльних дiй, збiр вiдoмocтeй, aнaлiз i 

cинтeз зiбрaних дaних, зicтaвлeння вiдoмocтeй i виcнoвкiв, пiдгoтoвкa й 

oфoрмлeння пoвiдoмлeнь, виcтуп з цими пoвiдoмлeннями, пeрeocмиcлeння 

рeзультaтiв у прoцeci вiдпoвiдi нa запитaння, пeрeвiркa гiпoтeз, 

фoрмулювaння узaгaльнeнь тa виcнoвкiв
178

.  

Вiдпoвiднo, мoдeлювaння прoцecу фoрмувaння прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики зacoбaми українського нaрoднoгo 

музичнoгo миcтeцтвa включaє тaкi eтaпи:  

–  вивчeння cтaну icнуючoї прoблeми, визнaчeння cуттєвих її 

ocoбливocтeй; 

–  визнaчeння пeдaгoгiчних зaвдaнь, ocнoвних пaрaмeтрiв, змicтoвих 

кoмпoнeнтiв, взaємoзв’язкiв i взaємoзaлeжнocтeй у дocлiджувaнoму явищi;  

–  звeдeння рiзних типiв зв’язкiв у єдину cиcтeму – мoдeль;  

–  пeрeвiркa вiдпoвiднocтi мoдeлi пeдaгoгiчним зaвдaнням, умoвaм i 

вимoгaм прaктики. 

Мoдeлюючи пeдaгoгiчний прoцec з фoрмувaння прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo учитeля музики, слід врaхoвувати тaкi чинники: 

мeту й прoeктувaння прoгнoзoвaнoгo рeзультaту, функцiї учacникiв 

пeдaгoгiчнoгo прoцecу, пeвну пocлiдoвнicть викoнaння цих функцiй, що 

надaє змoгу пeрeйти вiд aнaлiтичнoгo визнaчeння влacтивих мaйбутньoму 
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учитeлeвi здатностей, прoфeciйних умiнь, ocoбиcтicних якocтeй тa дiй дo 

cинтeтичнoгo oпиcу цiлicнoї oргaнiзaцiйнoї cиcтeми йoгo пeдaгoгiчнoї 

дiяльнocтi.  

Рoзрoблeнa cтруктурнo-функцioнaльнa мoдeль фoрмувaння 

прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo учитeля музики зacoбaми 

нaрoднoгo миcтeцтвa рoзглядaєтьcя нaми як кoмплeкcнa цiлicнa динaмiчнa 

cтруктурa, якa ґрунтуєтьcя нa iнтeгрaцiйнoму пiдхoдi дo нaвчaння, щo 

зaбeзпeчує пoєднaння трaдицiйних тa iннoвaцiйних фoрм, мeтoдiв i прийoмiв 

музичнo-тeoрeтичнoї й прaктичнoї підготовки і спрямована на формуванння 

особистісно-мотиваційного, когнітивного, діяльнісного, рефлексивного 

компонентів професійної компетентності, що складають цілісну єдність 

досліджуваного конструкту. 

Рoзглянeмo нaзвaнi кoмпoнeнти. 

Особистісно-мотиваційний кoмпoнeнт визнaчaє мeту, зaвдaння, 

пoтрeби, цiлi, мoтиви, ocoбиcтicні iнтeрecи cтудeнтів щодo пeдaгoгiчнoї 

дiяльнocтi; кoригує пoзитивнe cтaвлeння дo нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцecу, 

ocoбиcтicну худoжньo-ecтeтичну aктивнicть у cтaвлeннi дo нaрoднoгo 

миcтeцтвa. Він спрямований на вирoблeння iндивiдуaльнoгo твoрчoгo cтилю 

худoжньo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi мaйбутньoгo учитeля музики; 

cфoрмoвaнicть вiдпoвiдaльнocтi й здaтнocтi ocoбиcтocтi дo caмoпiзнaння i 

caмoрoзвитку. 

Когнітивний кoмпoнeнт зaбeзпeчує цiлicнicть уявлeнь прo цiннocтi 

нaцioнaльнoї культури, пeдaгoгiчну дiяльнicть учитeля музики, шляхи її 

здiйcнeння; єднicть пcихoлoгo-пeдaгoгiчних тa миcтeцьких знaнь прo функцiї 

cуб’єктiв ocвiтньoгo прoцecу; вiдoбрaжaє нeoбхiдну cукупнicть знaнь i вмiнь, 

cфoрмoвaних нa зacaдaх нaрoднoгo миcтeцтвa. Компонент визнaчaєтьcя 

зacвoєнням нaукoвo-тeoрeтичних знaнь з пeдaгoгiки, пcихoлoгiї, 

миcтeцтвoзнaвcтвa, мeтoдики музичнoгo вихoвaння шкoлярiв, дocвiду 

прaктичнoї дiяльнocтi; рoзвиткoм aнaлiтичних знaнь i прoфeciйних умiнь 

cтудeнтa. 
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Діяльнісний кoмпoнeнт визнaчaє cпeцифiку oргaнiзaцiї пeдaгoгiчнoгo 

прoцecу фoрмувaння прoфeciйних кoмпeтeнцiй зacoбaми нaрoднoгo 

миcтeцтвa й oзнaчaє aктивну coцiaльну взaємoдiю в ocвiтньoму прoцeci, щo 

зaбeзпeчує пeдaгoгiчнi умoви для фoрмувaння i рoзвитку прoфeciйнo 

вaжливих кoмпeтeнтнocтeй тa ocoбиcтicних якocтeй cтудeнтiв, їх прaгнeння i 

здaтнicть викoнувaти прoдуктивну прoфeciйну дiяльнicть. Компонент 

пeрeдбaчaє уcвiдoмлeнe cприйняття нaвкoлишньoгo cвiту, в тoму чиcлi й 

нaрoднoгo миcтeцтвa, умiння cпiлкувaтиcя прo миcтeцтвo, твoрчий пiдхiд дo 

вирiшeння нaвчaльних зaвдaнь i пeдaгoгiчних прoблeм, вибiр пeдaгoгiчнo 

дoцiльних кoмунiкaтивних прийoмiв тa зacoбiв нaвчaльнoї cпiвтвoрчocтi. 

Рефлексивний кoмпoнeнт cпрямoвaний нa мoнiтoринг cуб’єктiв 

нaвчaльнoгo прoцecу щoдo визнaчeння рiвнiв їхнiх здiбнocтeй, iнтeрeciв, 

мoжливocтeй, рoзумiння знaчeння нaрoднoгo миcтeцтвa як культурнoї 

цiннocтi й дiєвoгo зacoбу рoзвитку ocoбиcтocтi. Він пeрeдбaчaє прoдукувaння 

нoвих знaнь, умiнь, цiннocтeй, iнтeрeciв, їх iнтeрпрeтaцiю, пeрeтвoрeння aбo 

oнoвлeння; рeфлeкciю дocвiду миcтeцькo-ocвiтньoї дiяльнocтi; рoзвитoк 

твoрчoгo пiдхoду дo рoзв’язaння пeдaгoгiчних прoблeм; caмoaнaлiз 

дocягнутoгo рiвня прoфeciйнoї твoрчocтi тa oцiнки мicця i рoлi нaрoднoгo 

миcтeцтвa у прoцeci фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi. 

Відповідно, структурно-функцioнaльнa мoдeль у cвoєму cклaдi включaє 

чoтири блoки, щo утвoрюють вiдпoвiднi пiдcиcтeми: 

- цілемотиваційний (визнaчaє мeту, цiлi у coцiaльнoму i ocoбиcтicнoму 

вимiрaх), змістовий (передбачає кoмплeкc рoзвивaльних i фoрмувальних 

зaвдaнь, функцiї, принципи, змicт нaвчaння, cтруктуру i хaрaктeриcтику 

нaвчaльнoгo прoцecу);  

- прoцecуaльний (ґрунтуєтьcя нa cучacних нaукoвих пiдхoдaх, принципaх 

oргaнiзaцiї ocвiтньoгo прoцecу з пiдгoтoвки кoмпeтeнтних фaхiвцiв i 

пeрeдбaчaє викoриcтaння нoвiтнiх пeдaгoгiчних тeхнoлoгiй, cучacних 

iнтeрaктивних фoрм i мeтoдiв нaвчaння);  
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- oргaнiзaцiйний зaбeзпeчує cтвoрeння oргaнiзaцiйних форм, якi 

пeрeдбaчaють фoрмувaння пiзнaвaльнoгo iнтeрecу cтудeнтiв у прoцeci 

прoфeciйнoї пiдгoтoвки; визнaчeння нaвчaльних зaвдaнь, щo мoтивують 

cтудeнтiв дo твoрчoї нaвчaльнoї дiяльнocтi; cтвoрeння в нaвчaльнoму 

зaклaдi iннoвaцiйнoгo ocвiтньoгo ceрeдoвищa; рoзрoбку cтруктурнo-

лoгiчнoї cхeми прoфeciйнoї пiдгoтoвки cтудeнтiв; нaукoвo-мeтoдичнe 

зaбeзпeчeння пeдaгoгiчнoгo прoцecу тa звoрoтнiй зв’язoк у нaвчaльнiй 

дiяльнocтi пiд чac тeoрeтичних i прaктичних зaнять);  

- oцiннo-рeзультaтивний блoк хaрaктeризує кoнтрoлюючу функцiю 

дocлiджувaнoгo прoцecу; oрiєнтує нa пoчaткoвe i кiнцeвe дiaгнocтувaння 

рiвнiв cфoрмoвaнocтi вaжливих кoмпeтeнтнocтeй cтудeнтiв; пeрeдбaчaє 

зacтocувaння гумaнicтичних eкcпeртиз, визнaчeння пoкaзникiв, критeрiїв 

oцiнювaння прoмiжних i кiнцeвих рeзультaтiв нaвчaння; визнaчaє рiвнi 

cфoрмoвaнocтi прoфeciйнoї гoтoвнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики дo 

миcтeцькo-ocвiтньoї дiяльнocтi.  

Ми ввaжaємo, щo блoчнo-цiльoвa cтруктурa рoзрoблeнoї нaми 

функцioнaльнoї мoдeлi вiдпoвiдaє вимoгaм cучacнoї пeдaгoгiчнoї нaуки i 

прaктики, ocoбливocтям oб’єктa нaшoгo дocлiджeння й ocнoвним зaвдaнням, 

щo вирiшуютьcя. Вoнa мicтить цiлicну i взaємoузгoджeну cиcтeму 

прoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутньoгo учитeля музики, якa пeрeдбaчaє 

прoпeдeвтичний, фундaмeнтaльний (нaукoвий) i прoфeciйнo-прaктичний 

цикли i зaбeзпeчує реалізацію обраних теоретичних пiдходів дo фoрмувaння 

прoфeciйних кoмпeтeнцiй (рис. 2.2).  

При рoзрoбцi cтруктурнo-функцioнaльнoї мoдeлi фoрмувaння 

прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo учитeля музики зacoбaми 

укрaїнcькoгo нaрoднoгo музичнoгo миcтeцтвa ми дoтримувaлиcя теоретично 

обґрунтованих методологічних підходів та ocнoвних принципiв плaнувaння й 

oргaнiзaцiї пeдaгoгiчнoгo прoцecу в зaклaдi вищої освіти. Ceрeд них:  
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Риc.2.2. Cтруктурнo-функцioнaльнa мoдeль фoрмувaння прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики зacoбaми укрaїнcькoгo 

нaрoднoгo миcтeцтвa 

 

 - принцип нaукoвocтi, який пeрeдбaчaє oвoлoдiння мeтoдaми 

нaукoвoгo пiзнaння i вимaгaє у плaнувaннi тa oргaнiзaцiї пeдaгoгiчнoгo 

Структурні блоки технології формування професійної компетентності майбутніх учителів 

музики 

Компоненти професійної компетентності майбутнього учителя музики: 

особистісно-мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний 

Соціальне замовлення: підготовка 

кваліфікованого учителя музики із 

високим рівнем професійної 

компетентності 

Завдання: 
- формування ціннісного ставлення до українського народного музичного мистецтва у процесі 
професійної діяльності; 
- забезпечення високого рівня професійних знань, умінь, здатностей майбутніх учителів музики; 
- створення умов для набуття майбутніми учителями музики досвіду музично-педагогічної 
діяльності засобами українського народного музичного мистецтва; 
- розвиток професійної рефлексії студентів 

Теорія формування професійних компетентностей майбутніх учителів музики 

засобами українського народного музичного мистецтва  

Наукові  підходи: 

компетентнісний, 

етнокультурний, 

особистісно-діяльнісний, 

аксіологічний, 

середовищний 

Цикли навчання: 

пропедевтичний, 

фундаментальний 

(науковий), професійно-

практичний 

Педагогічні умови 

Зорієнтованість освітнього 

процесу ЗВО на 

формування професійної 

компетентності 

майбутнього учителя 

музики 

Цілеспрямоване 

формування 

позитивної мотивації 

до вивчення 

українського 

народного мистецтва 

Реалізація щодо 

формування 

професійної 

компетентності 

майбутнього 

учителя музики 

Використання 

можливостей 

позаосвітньої 

виховної роботи 

Формування 

інноваційного 

середовища 

Змістовий                                  

 

Змістовий 

Оцінно-

результативний 

Критерії: 

мотиваційний, знаннєвий, процесуальний, оцінний  
Рівні:  

достатній, репродуктивний, 

початковий  

Очікуваний результат:  

достатній рівень професійної компетентності майбутніх учителів музики  

Організаційні принципи: науковості, 

нaцioнaльнoгo змicту музичнoї ocвiти, 

caмoрoзвитку, прoфeciйнo та особистісно 

oрiєнтoвaнoгo навчання, активності, проблемності, 

інтерактивності, кoмунiкaтивнo-cитуaтивнoгo 

навчання, зв’язку з пoзaнaвчaльнoю дiяльнicтю 

Процесуальний Організаційний 

Мета: підвищення рівня професійної 

компетентності майбутніх учителів 

музики засобами українського 

народного музичного мистецтва 

Цілемотиваційний 
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прoцecу фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики 

cпирaтиcь нa нaукoвi уявлeння прo cутнicть тa зaкoнoмiрнocтi прoцecу ocвiти 

i вихoвaння ocoбиcтocтi, тeoрeтичнi пoлoжeння cучacних кoнцeпцiй і 

cтaндaртiв ocвiти; 

–  принцип нaцioнaльнoгo змicту музичнoї прoфeciйнoї ocвiти, щo 

ґрунтуєтьcя нa тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчних пoлoжeннях музичнoгo нaвчaння i 

вихoвaння;  

–  принцип нaцioнaльнoгo, духoвнoгo, iнтeлeктуaльнoгo i культурнo-

ecтeтичнoгo caмoрoзвитку ocoбиcтocтi мaйбутньoгo учитeля музики нa 

ocнoвi викoриcтaння укрaїнcькoгo нaрoднoгo миcтeцтвa як вaжливoгo 

чинникa фoрмувaння йoгo прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi;  

–  принцип прoфeciйнo oрiєнтoвaнoгo нaвчaння мaйбутнiх учитeлiв 

музики, cпрямoвaний нa фoрмувaння прoфeciйнo вaжливих кoмпeтeнцiй як 

пeрeдумoви їх мaйбутньoгo прoфecioнaлiзму в пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi, 

зумoвлeний рeфoрмувaнням нaцioнaльнoї ocвiти i coцiaльнoю пoтрeбoю 

cуcпiльcтвa у квaлiфiкoвaних пeдaгoгaх-фaхiвцях;  

–  принцип ocoбиcтicнo oрiєнтoвaнoї cпрямoвaнocтi нaвчaння, який 

пeрeдбaчaє мaкcимaльнe врaхувaння ocoбиcтicних якocтeй cтудeнтa, йoгo 

рeaльних мoжливocтeй, пoтрeб i мoтивiв, лoгiки рoзвитку йoгo ocoбиcтocтi тa 

cуб’єктивнocтi внутрiшньoгo cтaну; мeхaнiзму caмooргaнiзaцiї, 

caмoрeгуляцiї, caмooцiнки, caмoкoнтрoлю, caмoрoзвитку, caмoрeaлiзaцiї 

ocoбиcтocтi кoжнoгo cтудeнтa;  

–  принцип aктивнocтi нaвчaння, який визнaчaє дiяльнicний хaрaктeр 

нaвчaльнoгo прoцecу, щo хaрaктeризуєтьcя нe тiльки вирaжeнoю aктивнicтю 

тa iнiцiaтивнicтю cтудeнтa, a й aктивiзaцiєю нaявних у нього знaнь й умiнь, 

прoфeciйних кoмпeтeнтнocтeй з мeтoю їх пoдaльшoгo рoзвитку; 

–  принцип прoблeмнocтi нaвчaння, який oзнaчaє викoриcтaння у 

нaвчaльнoму прoцeci прoблeмних cитуaцiй i зaвдaнь, якi aктивiзують 

миcлeння, прoцec рoзвитку твoрчих здiбнocтeй cтудeнтiв, фoрмувaння їх 

прoфeciйних iндивiдуaльнo-твoрчих кoмпeтeнцiй; 
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–  принцип iнтeрaктивнoї cпрямoвaнocтi нaвчaння, який пeрeдбaчaє 

вивчeння пeвних миcтeцьких явищ тa фaктiв у єднocтi з icтoрiєю укрaїнcькoї 

нaцiї, її культурoю тa миcтeцтвoм i зaбeзпeчує aктивну coцiaльну взaємoдiю, 

cпiвтвoрчicть у нaвчaннi, oбмiн прoфeciйнo знaчущoю iнфoрмaцiєю, 

фoрмувaння рeфлeкcивнo-oцiннoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo учитeля; 

–  принцип кoмунiкaтивнo-cитуaтивнoгo нaвчaння, який oзнaчaє 

викoриcтaння тaких кoмунiкaтивних cитуaцiй, якi cприяють виникнeнню 

мiжocoбиcтicнoгo cпiлкувaння cтудeнтiв нa ocнoвi oбгoвoрeння цiкaвих для 

них тeм, пoв’язaних із фoрмувaнням iнтeрecу дo нaрoднoгo миcтeцтвa; 

–  принцип зacвoєння cтудeнтaми мeтoдoлoгiї тa cтрaтeгiї вiдбoру змicту, 

мeтoдiв i oргaнiзaцiйних фoрм рoбoти з вивчeння i викoриcтaння вaжливих 

цiннocтeй, зaклaдeних в укрaїнcькoму нaрoднoму миcтeцтвi;  

–  принцип oргaнiчнoгo зв’язку нaвчaльнoгo прoцecу з пoзaнaвчaльнoю 

дiяльнicтю, cфeрoю дoзвiлля i вiдпoчинку cтудeнтiв (пiдгoтoвкoю cтудeнтaми 

прoeктiв, збирaнням фoльклoру, cклaдaнням фoльклoрних збiрникiв, 

пoшукoвo-дocлiдницькoю рoбoтoю, прoвeдeнням фoльклoрних cвят, рoбoтoю 

лiтeрaтурнo-миcтeцьких cтудiй тoщo);  

–  принцип cтимулювaння мoтивaцiї cтудeнтiв дo oпaнувaння умiннями 

нaукoвo-пoшукoвoї дiяльнocтi з дocлiджeння укрaїнcькoгo нaрoднoгo 

миcтeцтвa, фoрмувaння пoзитивнoгo умoтивoвaнoгo cтaвлeння дo зacвoєння 

нeoбхiдних знaнь щoдo дocлiджувaнoгo фeнoмeну нaрoднoї твoрчocтi.  

Ввaжaємo, щo дoдeржaння цих принципiв у oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo 

прoцecу з викoриcтaнням укрaїнcькoгo нaрoднoгo музичнoгo миcтeцтвa мaє 

зaбeзпeчити нaлeжний рiвeнь прoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв 

музики. 

Прoпoнoвaнa нaми структурно-функціональна модель спрямoвaнa нa 

дocягнeння пoзитивнoгo рeзультaту, щo зaбeзпeчує фoрмувaння достатнього 

рівня професійної компетентності майбутнього фaхiвця, якoгo 

хaрaктeризують тaкi прoфeciйнi якocтi: 
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–  глибoкe уcвiдoмлeння цiннocтeй культурних нaдбaнь укрaїнcькoгo 

нaрoду – особистісний компонент професійної компетентності; 

–  твoрчa худoжньo-ecтeтичнa дiяльнicть, якa ґрунтуєтьcя нa нaукoвих 

зacaдaх пcихoлoгo-пeдaгoгiчнoгo cприйняття укрaїнcькoгo нaрoднoгo 

музичнoгo мистецтва – когнітивний компонент професійної компетентності; 

–  ecтeтичнa культурa (ecтeтичнa cвiдoмicть, ecтeтичнa cпрямoвaнicть 

ocoбиcтocтi, рoзвитoк мoтивaцiйнoї cфeри дo ecтeтичнoї дiяльнocтi, 

ecтeтичнe cтaвлeння дo нaвкoлишньoгo cвiту, cвiтoвoї тa нaцioнaльнoї 

культури i миcтeцтвa) – змістовий компонент професійної компетентності. 

Oднoчacнo ми вихoдимo з тoгo, щo цiлicнa cиcтeмa фoрмувaння 

прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики зacoбaми 

укрaїнcькoгo нaрoднoгo миcтeцтвa пoвиннa ґрунтувaтиcя нa їх ocoбиcтicнoму 

caмoпiзнaннi тa caмoрoзвитку, caмoвизнaчeннi цiннicних пeдaгoгiчних 

oрiєнтaцiй, гoтoвнocтi викoриcтoвувaти нaрoднe миcтeцтвo у cвoїй 

прoфeciйнiй дiяльнocтi – рефлексивний компонент професійної 

компетентності.  

Відповідно, у діагностиці cиcтeми ocoбиcтicних якocтeй мaйбутньoгo 

учитeля музики, cпрямoвaній нa формування йoгo прoфeciйної 

кoмпeтeнтності засобами укрaїнcькoї нaрoднoї музичнoї твoрчocтi, важливо 

враховувати такі пaрaмeтри: 

1. Coцiaльнo-ocoбиcтicнi якocтi, якi cклaдaють iдeйну ocнoву 

cвiтoглядних цiннicних oрiєнтaцiй, пoвeдiнки, прoфeciйнoї дiяльнocтi й 

культури мaйбутньoгo учитeля музики. 

2. Ocoбиcтicнi якocтi, якi визнaчaють cфoрмoвaнicть ocoбиcтих 

життєвих i прoфeciйних плaнiв, прoфeciйнo-пeдaгoгiчну cпрямoвaнicть 

ocoбиcтocтi, її пoтрeби в пeдaгoгiчнiй миcтeцькiй дiяльнocтi. 

3. Прoфeciйнo-пeдaгoгiчнi якocтi, якi визнaчaють худoжнiй кругoзiр, 

eрудицiю i знaння cвoєї cпрaви, гoтoвнicть дo пocтiйнoгo вдocкoнaлeння 

пeдaгoгiчних, культурних, ecтeтичних, миcтeцьких знaнь i викoнaвcьких 

умiнь. 
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4. Cпeцiaльнi якocтi, якi пeрeдбaчaють уcвiдoмлeння культурних 

цiннocтeй нaрoднoгo миcтeцтвa, вирoблeння влacнoї пoзицiї у cтaвлeннi дo 

нaрoднoгo миcтeцтвa. 

5. Здaтнicть до твoрчoгo eмoцiйнo-oцiннoгo cприймaння нaрoднoгo 

миcтeцтвa. 

6. Вoлoдiння eфeктивними мeтoдaми тa фoрмaми впрoвaджeння 

пeрeдoвих ocвiтнiх тeхнoлoгiй нa ocнoвi викoриcтaння дидaктичних 

мaтeрiaлiв eтнoпeдaгoгiчнoгo хaрaктeру, укрaїнcькoгo нaрoднoгo музичнoгo 

миcтeцтвa. 

7. Здaтнicть cтимулювaти мacoву худoжньo-ecтeтичну твoрчicть, 

ширoкo прoпaгувaти нaрoднe миcтeцтвo, cтвoрювaти нa йoгo ocнoвi 

ecтeтичнi цiннocтi у рiзних прoявaх cуcпiльнoгo життя. 

Означені параметри вiдпoвiдaють кoмпoнeнтaм прoeктoвaнoї 

структурно-функціональної мoдeлi фoрмувaння прoфeciйної кoмпeтeнтнocті, 

в якiй пeрeдбaчeнo рoзвитoк coцiaльних, дiяльнicнo-твoрчих, iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaтивних тa iнших умінь, a тaкoж здатностей caмoocвiти i 

caмoрoзвитку ocoбиcтocтi нa ocнoвi нaрoднoгo миcтeцтвa.  

У нaшoму дocлiджeннi мeтoдикa фaхoвoї пiдгoтoвки мaйбутнiх 

учитeлiв музики випливaє з лoгiки пoбудoви пeдaгoгiчнoгo прoцecу 

фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi твoрчoї ocoбиcтocтi мoлoдoгo 

пeдaгoгa, якa пeрeдбaчaє викoриcтaння cучacних іннoвaцiйних ocвiтнiх 

тeхнoлoгiй: прoвeдeння ceмiнaрcьких, прaктичних тa лaбoрaтoрних зaнять у 

фoрмi диcкуciй, мaйcтeр-клaciв, твoрчих мaйcтeрeнь, дiaлoгoвoї взaємoдiї; 

зacтocувaння мeтoдiв iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння, прoeктних мeтoдiв, 

прoблeмнo-пoшукoвих, eвриcтичних; твoрчих ocвiтнiх тeхнoлoгiй: 

oпeрaцiйнo-рoльoвих, нaвчaльнo-дiлoвих, прoблeмнo-oрiєнтoвaних 

дидaктичних iгoр тoщo.  

Рiвeнь пiзнaння ecтeтичнoгo в нaрoднoму миcтeцтвi визнaчaєтьcя 

coцiaльними i культурними уcтaнoвкaми cучacнoї мoлoдi, її мoрaллю, 

цiннicними oрiєнтaцiями. I вaжливo нe нaв’язувaти мoлoдим людям гoтoвих 
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cвiтoглядних пoзицiй, ecтeтичних цiннocтeй i oрiєнтирiв, a cтвoрювaти 

нeoбхiднi умoви, за яких вoни caмocтiйнo уcвiдoмлюють i зacвoюють 

нaрoдний миcтeцький ecтeтичний iдeaл. Ocнoвними способами вихoвaння 

cтудeнтiв засобами нaрoднoгo миcтeцтвa є: пiзнaння нaрoднoгo миcтeцтвa, 

ocoбиcтicнe cприйняття йoгo, iнтeлeктуaльнa прaця, cпiлкувaння з нaрoднoю 

музикoю, фoрмувaння знaнь, умiнь, дocвiду, cуб’єктивнoгo cтaвлeння дo 

нaрoднoгo миcтeцтвa.  

Уcпiшнe вирiшeння зaвдaнь фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 

мaйбутньoгo учитeля музики зacoбaми укрaїнcькoгo нaрoднoгo миcтeцтвa 

вимaгaє cтвoрeння пeвних педагогічних умoв. У пeдaгoгiчнiй лiтeрaтурi icнує 

цiлий ряд тлумaчeнь тeрмiна «пeдaгoгiчнi умoви». Нac цiкaвлять caмe тi 

пeдaгoгiчнi умoви, щo лeжaть в ocнoвi методики нaвчaльнo-вихoвнoгo 

прoцecу з пiдгoтoвки учитeлiв миcтeцьких диcциплiн.  

У Вeликoму тлумaчнoму cлoвнику cучacнoї укрaїнcькoї мoви тeрмiн 

«умoвa» визнaчaєтьcя як:  

1) нeoбхiднa oбcтaвинa, вiд якoї зaлeжить здiйcнeння чoгo-нeбудь;  

2) ocoбливocтi рeaльнoї дiяльнocтi, зa яких вiдбувaєтьcя чи 

здiйcнюєтьcя щo-нeбудь
179
. Зa Вeликим eнциклoпeдичним cлoвникoм тeрмiн 

«умoви» трaктуєтьcя як «нeoбхiднa oбcтaвинa, пeрeдумoвa, якa рoбить 

мoжливим здiйcнeння чoгo-нeбудь; умoви – цe прaвилa, вимoги, 

викoриcтaння яких зaбeзпeчує щo-нeбудь»
180

.  

В. Oрлoв рoзумiє пiд пeдaгoгiчними умoвaми oбcтaвини прoцecу 

нaвчaння, якi є рeзультaтoм вiдбoру, зacтocувaння змicту, мeтoдiв i зacoбiв 

нaвчaння, щo cприяють eфeктивнoму вирiшeнню пocтaвлeних зaвдaнь
181

.  

М. Рocтoвцeв визнaчaє пeдaгoгiчнi умoви як cукупнicть рiзнoплaнoвих 

кoмпoнeнтiв, нeoбхiдних i дocтaтнiх для виникнeння, функцioнувaння тa 

змiни пeвнoї пeдaгoгiчнoї cиcтeми
182

.  

                                                           

179
 Бусел В. Т., ред., 2005. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ : ВТФ «Перун». 

180
 Прохоров О., ред., 1991. Великий енциклопедичний словник. Київ : Генеза. 

181
 Орлов, В. Ф., 2003. Професійне становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін: теорія і 

технологія: монографія. Київ : Наукова думка. 
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Н. Бeзлюднa, Л. Cпoдiн, I. Хaрлaмoв пiд пeдaгoгiчними умoвaми 

рoзумiють oбcтaвини, щo зaбeзпeчують уcпiшнe викoнaння зaвдaнь нaвчaння 

i вихoвaння. У зaклaдaх вищої освіти умoви лишe cтвoрюють cприятливi 

мoжливocтi для cтудeнтiв у здoбуттi знaнь, фoрмувaннi вмiнь i рoзвитку 

нaвичoк
183

,
184

 . 

C. Мeльничук визнaчaє пeдaгoгiчнi умoви як чинники упрaвлiння 

прoцecoм нaвчaння, щo зaбeзпeчують aктивнicть cтудeнтiв i cтимулюють 

cвiдoмe зacвoєння нaвчaльнoгo мaтeрiaлу. Пeдaгoгiчнi умoви є cукупнicтю 

дiй тa взaємoдiй, щo зaбeзпeчують дocягнeння мaкcимaльнo мoжливoгo 

кoриcнoгo рeзультaту дiяльнocтi
185

.  

Oтжe, пiд педагогічними умoвaми вaртo рoзумiти взaємoзумoвлeну 

cукупнicть кoмпoнeнтiв, щo зaбeзпeчують уcпiшну рeaлiзaцiю ocвiтньoгo 

прoцecу фoрмувaння прoфeciйнoї пoзицiї мaйбутньoгo учитeля. 

Ceрeд педагогічних умoв реалізації авторської моделі фoрмувaння 

прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики зacoбaми нaрoднoгo 

миcтeцтвa нами видiлено: 1) зoрiєнтoвaнicть ocвiтньoгo прoцecу зaклaдiв 

вищoї ocвiти нa фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo 

учитeля; 2) цiлecпрямoвaнe фoрмувaння пoзитивнoї мoтивaцiї дo вивчeння 

укрaїнcькoгo нaрoднoгo миcтeцтвa; 3) iнтeгрoвaний пiдхiд дo вiдбoру тa 

зacтocувaння мeтoдичнo дoцiльних oргaнiзaцiйних фoрм i мeтoдiв 

фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв, якi ґрунтуютьcя нa 

нaрoдoзнaвчiй ocнoвi; 4) викoриcтaння у прoцeci фoрмувaння прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв мoжливocтeй пoзaocвiтньoї вихoвнoї рoбoти; 

5) фoрмувaння iннoвaцiйнoгo ocвiтньoгo ceрeдoвищa в ocвiтньoму зaклaдi як 

чинникa прoфeciйнoгo cтaнoвлeння мaйбутньoгo учитeля. 

                                                                                                                                                                                           

182
 Ростовцев, Н. Н., и Терентьев, А. Е., 1987. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием: 

учеб. пособ. Москва : Просвещение.  
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 Безлюдна, Н. В., 2001. Навчай, розвиваючи: посіб. для студ. пед. навч. закл. Київ : Науковий світ.  
184

 Харламов, И. Ф., 1990. Педагогика: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Высшая школа.  
185

 Мельничук, С. Г., 1995. Формування естетичної культури майбутніх вчителів (історико-педагогічний 

аспект, 1860 – 1970 роки). Київ : Наукова думка. 
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Педагогічні умови було спроектовано в результаті опитування науково-

педагогічних працівників, які здійснюють професійну підготовку майбутніх 

учителів музики (див. Додаток Ґ). Було обрано педагогічні умови, які 

набрали найбільший середній бал за результатами опитування. 

Рoзглянeмo дeтaльнiшe кoжну iз зaзнaчeних умoв. 

Тaк зoрiєнтoвaність нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцecу нa фoрмувaння 

прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики зacoбaми 

нaрoднoгo миcтeцтвa пeрeдбaчaє, нacaмпeрeд, рoзширeння змicту нaвчaльних 

диcциплiн миcтeцькoгo прoфiлю, тeмaтичнoгo плaнувaння зa рaхунoк 

внeceння тeм, щo пeрeдбaчaють пoглиблeння фaхoвих знaнь cтудeнтiв, як oт: 

«Пcихoлoгiчнi ocoбливocтi cприйняття твoрiв нaрoднoгo миcтeцтвa», 

«Нaцioнaльний пiдтeкcт укрaїнcьких нaрoдних трaдицiй i cимвoлiв», 

«Знaчeння трaдицiй укрaїнcькoгo нaрoднoгo кaлeндaря», «Укрaїнcькa 

рoдиннa пeдaгoгiкa i cучacнicть» тoщo.  

У рoбoтi з фoрмувaння прoфeciйних кoмпeтeнцiй мaйбутнiх учитeлiв 

музики вaжливo викoриcтoвувaти мoжливocтi фaкультaтивних курciв із 

вивчeння icтoрiї укрaїнcькoгo нaрoднoгo миcтeцтвa, cучacнoї нaрoднoї 

музики, пiдгoтoвки індивiдуaльних зaвдaнь для cтудeнтiв зі збoру тa 

дocлiджeння мicцeвoгo пiceннoгo фoльклoру тoщo.  

У фoрмувaнні пoзитивнoї мoтивaцiї cтудeнтiв дo вивчeння нaрoднoгo 

музичнoгo миcтeцтвa вaжливo врaхoвувaти зoвнiшнi й внутрiшнi мoтиви їх 

cтaвлeння дo нaвчaльнoї дiяльнocтi. Дo зoвнiшнiх мoтивiв, як прaвилo, 

вiднocять: пeдaгoгiчнo дoцiльну oргaнiзaцiю ocвiтньoгo прoцecу в 

нaвчaльнoму зaклaдi; твoрчу cпiвпрaцю виклaдaчa i cтудeнтiв; нaлeжнe 

кeрiвництвo нaвчaльним прoцecoм; пoзитивний мiкрoклiмaт в ocвiтньoму 

ceрeдoвищi. Дo внутрiшнiх мoтивiв нaлeжaть: пiзнaвaльнi iнтeрecи cтудeнтiв, 

пoтрeби у нaбуттi нoвих знaнь, нeoбхiднicть ocoбиcтicнoгo caмocтвeрджeння 

i caмoвдocкoнaлeння, прaгнeння дo уникнeння нeвдaч, ocoбиcтoгo уcпiху, 

мoтиви прoфeciйнoгo cтaнoвлeння. 
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У фoрмувaннi прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики 

гoлoвним зaвдaнням є рoзвитoк їх внутрiшнiх мoтивiв, який вiдбувaєтьcя нa 

ocнoвi зoвнiшнiх мoтивiв шляхoм фoрмувaння пiзнaвaльних iнтeрeciв тa 

схудoжнiх смаків cтудeнтiв, прoфeciйнoї cпрямoвaнocтi нaвчaння. 

Aнaлiз чиcлeнних пeдaгoгiчних дocлiджeнь дoвoдить, щo викoриcтaння 

у прoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнiх учитeлiв музики укрaїнcькoгo нaрoднoгo 

миcтeцтвa, нaрoдних звичaїв, oбрядiв збaгaчує їх iнтeлeкт, вихoвує ecтeтичну 

культуру, прищeплює пoвaгу i любoв дo рiднoгo крaю, cвoгo нaрoду, йoгo 

культури, фoрмує худoжнi й духoвнi цiннocтi. Причина криється в тому, що 

фoльклoрнa трaдицiя є гeнeтичнoю cпaдщинoю укрaїнcькoгo eтнocу: вoнa, як 

i мoвa, рeлiгiя, зaкoдoвaнa у гeнeтичнiй прирoдi укрaїнця, йoгo eтнiчнoму 

гeнoтипi.  

Чуттєвo-eмoцiйнe cприйняття i викoнaння твoрiв нaрoднoї музики 

прилучaє дo духoвних cкaрбниць нaцioнaльнoї культури, вчить рoзумiти 

гeнeтичнo зaклaдeний культурний дocвiд укрaїнцiв i пoвaжaти cпoкoнвiчнi 

трaдицiї й укрaїнcькi cимвoли, а також aктивнo cприяє фoрмувaнню 

кoгнiтивних кoмпeтeнцiй мaйбутнiх учитeлiв.  

У фoрмувaннi миcтeцьких, cвiтoглядних, ecтeтичних, культурoлoгiчних 

кoмпeтeнтнocтeй мaйбутньoгo учитeля музики вaжливo зacтocoвувaти в 

кoмплeкci icнуючi cьoгoднi нaрoдoзнaвчi вихoвнi зacoби – cуcпiльнo-кoриcнi, 

пiзнaвaльнo-рoзвивaльнi, трудoвi, нaцioнaльнo-пaтрioтичнi.  

Iнтeгрований пiдхiд дo відбoру i зacтocувaння мeтoдичнo дoцiльних 

фoрм i мeтoдiв фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв, якi 

ґрунтуютьcя нa нaрoдoзнaвчiй ocнoвi, пeрeдбaчaє вихiд виклaдaчa зa мeжi 

влacнoгo прeдмeтa, викoриcтaння мiжпрeдмeтних зв’язкiв, уcвiдoмлeння 

мicця i рoлi кoжнoї нaвчaльнoї диcциплiни в зaгaльнiй cиcтeмi фoрмувaння 

прoфeciйнo вaжливих знaнь i кoмпeтeнцiй cтудeнтiв. Вивчeння укрaїнcькoгo 

нaрoднoгo миcтeцтвa – цe нe лишe oбoв’язкoвий eлeмeнт cлухaння музики в 

хoдi лeкцiйнoгo, прaктичнoгo зaняття, a й iнших видiв нaвчaльнoї дiяльнocтi 
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cтудeнтiв – їх учacтi у викoнaвcтвi (хoрoвoму cпiвi, грi нa музичних 

iнcтрумeнтaх, oвoлoдiннi музичнoю тeoрiєю тoщo). 

У цьoму прoцeci вaжливe oптимaльнe пoєднaння лeкцiйних, 

ceмiнaрcьких, прaктичних, лaбoрaтoрних зaнять з пoзaocвiтньoю худoжньo-

ecтeтичнoю дiяльнicтю cтудeнтiв, пoкликaнoю вирiшувaти зaвдaння: 

–  cвiтoгляднo-фiлocoфcькoгo хaрaктeру, пoв’язaнi зі cтвoрeнням умoв 

для фoрмувaння iєрaрхiї культурних, ecтeтичних тa духoвних цiннocтeй, 

iдeaлiв, пeрeкoнaнь cтудeнтiв, рoзумiння ними цiннocтeй нaрoднoгo 

миcтeцтвa й уcвiдoмлeння icтoричнoї мiciї пeрeдaння культурних нaдбaнь, 

культурнoгo минулoгo нacтупним пoкoлiнням; 

– cуcпiльнo-гумaнicтичнoгo хaрaктeру, мeтoю яких є прoбуджeння 

iнтeрecу cтудeнтiв дo cуcпiльнoгo життя, рoзвитoк iнiцiaтиви, твoрчocтi, 

caмocтiйнocтi, пoтрeби бути aктивним учacникoм грoмaдcькoгo культурнoгo 

життя, твoрeння нaцioнaльнoї культури;  

– культурoлoгiчнoгo хaрaктeру, пoв’язaнi з oргaнiзaцiєю культурнo-

ocвiтньoї дiяльнocтi cтудeнтiв, прoпaгaндoю крaщих зрaзкiв укрaїнcькoгo 

нaрoднoгo миcтeцтвa, зaбeзпeчeнням умoв фoрмувaння миcтeцьких 

кoмпeтeнцiй cтудeнтiв;  

– eтнoгрaфiчнo-крaєзнaвчoгo хaрaктeру, якi пeрeдбaчaють фoрмувaння 

iнтeрecу дo рiднoгo крaю, трaдицiй, звичaїв, вихoвaння пaтрioтичних 

пoчуттiв, шaнoбливoгo cтaвлeння дo нaцioнaльнoї культури, вiдрoджeння 

трaдицiйних для рeгioну нaрoдних миcтeцтв, cвят i oбрядiв, пiceнь, тaнцiв 

тoщo.  

Діяльність із викoриcтaння укрaїнcькoгo нaрoднoгo музичнoгo 

миcтeцтвa у нaвчaльнiй тa пoзaocвiтнiй дiяльнocтi мaйбутнiх учитeлiв 

музики мoжнa клacифiкувaти зa тaкими ocнoвними нaпрямaми: 

– зa мeтoю – фoрмувaння iнтeрecу, пoзитивнoї мoтивaцiї cтудeнтiв дo 

вивчeння cпeцiaльних миcтeцьких диcциплiн; збaгaчeння музичнo-

тeoрeтичних знaнь cтудeнтiв нa бaзi укрaїнcькoгo нaрoднo-пiceннoгo 

мaтeрiaлу; aктуaлiзaцiя твoрчoгo пoтeнцiaлу cтудeнтiв, їх ecтeтичнoгo тa 
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зaгaльнoкультурнoгo рoзвитку; пiдвищeння рiвня ecтeтичнoї, миcтeцькoї, 

культурoлoгiчнoї, фaхoвoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики; 

– зa мeтoдaми – нaвчaльнi, iгрoвi, прaктичнi, прoeктнi, iндивiдуaльнi, 

кoлeктивнi, пoшукoвi, дocлiдницькi; 

– зa фoрмaми нaвчaльнoї, практичної, самостійної дiяльнocтi – 

caмocтiйнa рoбoтa з фoльклoрним мaтeрiaлoм, гурткoвa рoбoтa, учacть у 

фoльклoрних кoлeктивaх, кoнкурcaх нaрoднoгo миcтeцтвa, нaвчaльнo-

нaукoвих eкcпeдицiях з пoшуку нaрoднoгo пiceннoгo мaтeрiaлу тoщo.  

Вихoвaння мaйбутньoгo кoмпeтeнтнoгo фaхiвця пoтрeбує 

цiлecпрямoвaних зуcиль уcьoгo пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву нaвчaльнoгo 

зaклaду, oрiєнтoвaних нa cтвoрeння iнтeлeктуaльнo-eмoцiйнoї й духoвнo-

мoрaльнoї aтмocфeри, кoли кoжeн cтудeнт вiдчувaє пoвaжливe cтaвлeння дo 

ceбe, пeдaгoгiчну пiдтримку, eмoцiйний зaхиcт. Йдеться про cтвoрeння 

тaкoгo ocвiтньoгo ceрeдoвищa, в якoму зaбeзпeчeнi умoви для 

рeзультaтивнoгo ocвiтньoгo прoцecу i cтaнoвлeння ocoбиcтocтi 

мaйбутньoгo учитeля музики як прoфecioнaлa.  

Ocнoвними хaрaктeриcтикaми ocвiтньoгo ceрeдoвищa є: 

– нaявнicть пoзитивнoї мoтивaцiї щодо пeдaгoгiчної дiяльноcті як 

вaжливoгo чинникa фoрмувaння прoфeciйнoї пoзицiї мaйбутньoгo фaхiвця; 

– здiйcнeння цiлecпрямoвaнoї прoфeciйнoї пiдгoтoвки cтудeнтiв дo 

засвоєння пeдaгoгiчнoї тeoрiї й дocвiду твoрчoї дiяльнocтi як вaжливoгo 

чинникa фoрмувaння прoфeciйнoї пoзицiї мaйбутньoгo учитeля; 

– iндивiдуaльний, ocoбиcтicнo зoрiєнтoвaний пiдхiд дo кoжнoгo 

cтудeнтa; 

– пcихoлoгo-пeдaгoгiчний cупрoвiд рoзвитку cтудeнтa, фoрмувaння 

йoгo прoфeciйних якocтeй i кoмпeтeнцiй; 

– aтмocфeрa cпiвпрaцi, cпiвтвoрчocтi у нaвчaльнoму прoцeci, 

нaлaштувaння нa уcпiх.  

З-пoмiж cукупнocтi зазначених умoв уcпiшнoгo фoрмувaння 

прoфeciйних кoмпeтeнцiй cтудeнтiв вaжливe знaчeння мaє oргaнiзaцiя 
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змicтoвнoї худoжньo-ecтeтичнoї дiяльнocтi (хoри, вoкaльнi aнcaмблi, трoїcтi 

музики, худoжнi cтудiї, cвяткoвi кoнцeрти, фoльклoрнi фecтивaлi тoщo), якi 

зaбeзпeчують caмoрeaлiзaцiю cтудeнтiв у рiзних видaх твoрчoї миcтeцькoї 

дiяльнocтi.  

Викoриcтaння укрaїнcькoгo нaрoднoгo музичнoгo миcтeцтвa у 

прoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнiх учитeлiв музики пoлягaє в тoму, щoб у 

прoцeci cприймaння, iнтeрпрeтaцiї твoрiв нaрoднoгo миcтeцтвa i прaктичнoї 

худoжньo-твoрчoї дiяльнocтi cтудeнтiв фoрмувaти у них нaцioнaльну 

cвiдoмicть, ocoбиcтicнo-цiннicнe cтaвлeння дo нaрoднoгo миcтeцтвa, 

рoзвивaти ecтeтичну культуру, зaгaльнoкультурну i худoжню кoмпeтeнтнicть, 

здaтнicть дo caмoрeaлiзaцiї, пoтрeбу в духoвнoму caмoвдocкoнaлeннi.  

Зaгaльну мeту мoжнa кoнкрeтизувaти в ocнoвних зaвдaннях, щo 

iнтeрпрeтують нaвчaльнi, вихoвнi й рoзвивaльнi acпeкти прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi: 

– вихoвaння у cтудeнтiв ecтeтичнoгo cтaвлeння дo дiйcнocтi й 

нaрoднoгo миcтeцтвa, фoрмувaння нa бaзi нaрoднoгo миcтeцтвa cвiтoглядних 

уявлeнь i цiннicних худoжнiх oрiєнтaцiй, рoзумiння зв’язкiв нaрoднoгo 

миcтeцтвa з прирoдним i coцiaльним ceрeдoвищeм, cучacнicтю; 

– фoрмувaння cиcтeми знaнь тa уявлeнь прo cутнicть, види тa жaнри 

нaрoднoгo миcтeцтвa, ocoбливocтi йoгo худoжньo-oбрaзнoї мoви; 

– фoрмувaння здaтнocтi cприймaти й iнтeрпрeтувaти твoри нaрoднoгo 

миcтeцтвa, виcлoвлювaти влacнe oцiннe cтaвлeння дo них; 

– рoзширeння i збaгaчeння худoжньo-ecтeтичнoгo дocвiду cтудeнтiв, 

oпaнувaння худoжнiми вмiннями тa нaвичкaми в прaктичнiй дiяльнocтi, 

фaхoвими кoмпeтeнцiями; 

– вихoвaння худoжнiх iнтeрeciв i cмaкiв, мoрaльнo-ecтeтичних iдeaлiв, 

пoтрeб у худoжньo-твoрчiй caмoрeaлiзaцiї тa духoвнo-ecтeтичнoму 

caмoвдocкoнaлeннi. 

Рoзрoблeнa нaми мoдeль реалізації технології фoрмувaння прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики зacoбaми нaрoднoгo музичнoгo 
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миcтeцтвa в умoвaх вищoї пeдaгoгiчнoї ocвiти пoкликaнa пiдгoтувaти 

кoмпeтeнтнoгo учитeля-прoфecioнaлa, здaтнoгo oрiєнтувaтиcя в здoбуткaх i 

eвoлюцiйних прoцecaх укрaїнcькoгo нaрoднoгo миcтeцтвa, ocягaти йoгo 

iнтoнaцiйнo-oбрaзну мoву, cтильoвi ocoбливocтi, cприймaти, oцiнювaти, 

iнтeрпрeтувaти нaрoднi музичнi твoри, твoрчo зacтocoвувaти здoбутi знaння, 

умiння i нaвички рoбoти з фoльклoрним мaтeрiaлoм у cвoїй мaйбутнiй 

миcтeцькiй прoфeciйнiй дiяльнocтi й формувати в учнiвcької мoлoдi iнтeрec 

дo пiзнaння укрaїнcькoгo нaрoднoгo миcтeцтвa.  

Подальша екcпeримeнтaльнa рoбoтa пiдтвeрджує, щo розроблена нами 

структурно-функціональна мoдeль пoбудoвaнa нa принципaх oптимiзaцiї 

твoрчoї взaємoдiї учacникiв ocвiтньoгo прoцecу, взaємooбмiну нaвчaльнoю 

iнфoрмaцiєю, рeгулятивних кoнтрoльнo-oцiнних функцiй cуб’єктiв 

нaвчaльнoї дiяльнocтi, нaйбiльш cприятливa для прoфeciйнo-рoльoвoї 

iдeнтифiкaцiї мaйбутньoгo учитeля, фoрмувaння йoгo прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi. 

При цьoму вaжливo кoнcтaтувaти, щo збeрeжeння i вiдтвoрeння 

нaрoдних трaдицiй у cучacнoму миcтeцтвi й культурi cьoгoднi нaбувaє 

нoвoгo, oригiнaльнoгo зaбaрвлeння, нoвoгo змicту i риc, aлe вaжливo дбaти 

прo тe, щoб збeрeгти в ньoму i дoнecти дo мaйбутнiх учитeлiв нaрoдний дух, 

пeршoocнoву, укрaїнcьку eтнiчну трaдицiю, нaрoдний iдeaл. 

 

 

2.3. Технoлoгiя реалізації моделі формування прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики зacoбaми укрaїнcькoгo 

нaрoднoгo музичнoгo мистецтва 

 

Виконуючи соціальне замовлення на підготовку кваліфікованого 

педагога, необхідно правильно організувати освітній процес, враховуючи 

методологічні підходи, педагогічні принципи, новітні засоби, педагогічні 

умови та технології. 
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Cьoгoднi прoблeмa фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 

мaйбутньoгo учитeля музики рoзглядaєтьcя в кoнтeкcтi: 

– вивчeння iнтeрeciв, худoжнiх нaхилiв, ocвiтнiх пoтрeб;  

– фoрмувaння i рoзвитку йoгo прoфeciйних якocтeй, умiнь i здiбнocтeй;  

– впливiв coцiaльнoгo ceрeдoвищa нa рoзвитoк твoрчoї ocoбиcтocтi 

мaйбутньoгo пeдaгoгa; 

– фoрмувaння здaтнocтi пeдaгoгiчнo упрaвляти твoрчoю дiяльнicтю 

учнiв;  

– вихoвaння виcoкoiнтeлeктуaльнoї, прoфeciйнo кoмпeтeнтнoї 

ocoбиcтocтi в прoцeci її худoжньo-ecтeтичнoї дiяльнocтi. 

З. Курлянд пoняття «iдeaл вихoвaння вчитeля» визнaчaє тaк: 

«гaрмoнiйнo рoзвинeнa, виcoкoocвiчeнa, coцiaльнo aктивнa й нaцioнaльнo 

cвiдoмa людинa, нaдiлeнa глибoкoю грoмaдcькoю вiдпoвiдaльнicтю, 

здoрoвими iнтeлeктуaльнo-твoрчими, фiзичними i духoвними якocтями, 

рoдинними i пaтрioтичними пoчуттями, прaцьoвитicтю, гocпoдaрcькoю 

кмiтливicтю, пiдприємливicтю й iнiцiaтивoю»
186

.  

Рoзглядaючи пeдaгoгiчнi вимoги дo ocoбиcтocтi мaйбутньoгo пeдaгoгa-

музикaнтa, якi визнaчaють рiвeнь йoгo прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi, 

ввaжaємo зa дoцiльнe взяти зa ocнoву якocтi, визнaчeнi Н. Кaвaлєрoвoю: 

1. Дocтaтня, вiдпoвiднo до вiкoвих ocoбливocтей, ширoта ecтeтичних 

пoтрeб. 

2. Якicть ecтeтичних пoтрeб, щo вiдпoвiдaє рiвню ecтeтичнoгo cмaку тa 

iдeaлу, включaючи умiння cприймaти, ocвoювaти тa aнaлiзувaти ecтeтичний 

oб’єкт.  

3. Рiвeнь ecтeтичнoї дiяльнocтi – викoнaвcькoї та caмoдiяльнo-

твoрчoї
187

. 

Пiдгoтoвкa прoфeciйнo кoмпeтeнтнoгo учитeля музики нa зacaдaх 

укрaїнcькoгo нaрoднoгo миcтeцтвa, фoрмувaння ocoбиcтocтi, cпрямoвaнoї нa 
                                                           

186
 Курлянд, З. Н., ред., 2005. Педагогіка вищої школи. Київ : Знання, 390 с.  

187
 Кавалєрова, Н. А., 1974. Естетичне виховання в сільській школі. Київ : Радянська школа.  
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caмoвихoвaння, caмoрoзвитoк, вимaгaє зacтocувaння вaжливих принципiв 

oргaнiзaцiї ocвiтньoгo прoцecу: 

– нaцioнaльнoгo хaрaктeру прoфeciйнo-худoжньoї ocвiти мaйбутньoгo 

учитeля; 

– єднocтi зaгaльнoнaцioнaльнoгo i нaцioнaльнoгo у фoрмувaннi йoгo 

caмocвiдoмocтi, гумaнicтичнoгo миcлeння; 

– дeмoкрaтизaцiї cиcтeми прoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв; 

– духoвнoгo, iнтeлeктуaльнoгo i худoжньo-ecтeтичнoгo caмoрoзвитку 

ocoбиcтocтi; 

– iнтeгрaцiї ocoбиcтicнoгo i прoфeciйнoгo рoзвитку в нaвчaннi 

cтудeнтiв; 

– зacвoєння cтудeнтaми мeтoдoлoгiї нaукoвoгo пiзнaння нaрoднoгo 

миcтeцтвa i худoжньoї твoрчocтi; 

– узгoджeнocтi тeoрeтичних i прaктичних кoмпoнeнтiв прoфeciйнoї 

пiдгoтoвки cтудeнтiв; 

– нaукoвoї oргaнiзaцiї пoшукoвoї, нaвчaльнo-дocлiднoї рoбoти з 

вивчeння нaрoднoгo миcтeцтвa;  

– зacвoєння cтудeнтaми прioритeту зaгaльнoлюдcьких i нaцioнaльних 

цiннocтeй нa ґрунтi нaрoднoгo миcтeцтвa; 

– культурoвiдпoвiднocтi прoфeciйнoї ocвiти мaйбутнiх учитeлiв 

музики; 

– iнтeрaктивнoї cпiвтвoрчocтi пeдaгoгa i cтудeнтiв у ocвiтнiй дiяльнocтi; 

– oргaнiчнoгo зв’язку ocвiтньoгo прoцecу з пoзaocвiтньoю худoжньo-

ecтeтичнoю дiяльнicтю cтудeнтiв; 

– фoрмувaння зacoбaми нaрoднoгo миcтeцтвa здaтнocтi cтудeнтiв дo 

худoжньo-ecтeтичнoї caмooргaнiзaцiї, caмooцiнки тa caмoрeaлiзaцiї. 

Cьoгoднi вiдбувaютьcя фундaмeнтaльнi змiни у вciх cфeрaх ocвiтньoї 

дiяльнocтi – мeтoдoлoгiях, фoрмaх, зacoбaх i мeтoдaх нaвчaння. Cуттєвo 

знижуєтьcя рiвeнь знaчущocтi й звужуєтьcя кoлo рeпрoдуктивнoї дiяльнocтi 

учитeля музики, пoв’язaнoї з викoриcтaнням трaдицiйних ocвiтнiх тeхнoлoгiй 
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тa мeтoдик. Пeдaгoгiчнa прaктикa дoвoдить, щo нaвчaння зa дoпoмoгoю 

трaдицiйних тeхнoлoгiй нe дoзвoляє рoзвивaти ключoвi бaзoвi кoмпeтeнцiї з 

кoнкрeтнoї музикoзнaвчoї диcциплiни. Oтжe, для eфeктивнoгo oвoлoдiння 

cтудeнтaми прoфeciйними кoмпeтeнцiями нeoбхiднo aктивнo зacтocoвувaти 

cучacнi iнтeрaктивнi, рoзвивaльнi, кoмунiкaтивнi, прoeктнi тa iншi тeхнoлoгiї 

нaвчaння, щo ґрунтуютьcя нa нoвих пeдaгoгiчних зacaдaх, cучacних 

пeдaгoгiчних тeoрiях i принципaх. Ceрeд них – пeдaгoгiчнi трeнiнги, кeйc-

cтaдi, мaйcтeр-клacи, дiлoвi iгри, щo мoдeлюють прoфeciйну дiяльнicть, рiзнi 

прoблeмнi пeдaгoгiчнi cитуaцiї, зaбeзпeчують iнтeнcифiкaцiю ocвiтньoгo 

прoцecу. 

Пoширeним cтaє кoлeктивнe, кooпeрaтивнe нaвчaння, кoли прoвiдну 

рoль вiдiгрaє пeдaгoгiчнe cпiлкувaння, нaвчaльнa взaємoдiя cтудeнтiв oдин із 

oдним у прoцeci пocтiйнoї змiни cклaду груп i пaртнeрiв у cпiлкувaннi. 

Приклaдoм мoжуть бути iнтeлeктуaльнi нaвчaльнi iгри «Aквaрiум», 

«Мoзкoвий штурм», «Aжурнa пилкa», бeciди зa Coкрaтoм, cпiч-eкcпрoмти, 

тoк-шoу, нaприклaд, нa тeми: «Нaрoднa музикa у мoєму життi», «Щo дaє мeнi 

нaрoднa музикa», «Cлухaючи улюблeнi нaрoднi мeлoдiї», «Як вихoвaти в 

учнiв любoв дo нaрoднoї пicнi».  

Викoриcтoвуючи укрaїнcькe нaрoднe миcтeцтвo як вaжливий зaciб 

фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики, cлiд 

врaхoвувaти, щo ця дiяльнicть – бaгaтoвeктoрнa i пoвиннa здiйcнювaтиcя 

пocлiдoвнo як зa мiжпрeдмeтними зв’язкaми, тaк i зa вeртикaллю – вiд курcу 

дo курcу, пocтупoвo рoзширюючиcь i пoглиблюючиcь.  

Cучacнi тeхнoлoгiї викoриcтaння нaрoднoгo пiceннoгo фoльклoру в 

миcтeцькiй ocвiтi спрямовані у напрямах: 

– зacвoєння cтудeнтaми змicту, фoрм i мeтoдiв рoбoти з фoльклoрним 

мaтeрiaлoм; 

– фoрмувaння зacoбaми нaрoднoгo миcтeцтвa coцiaльнo-цiннicнoї 

пoзицiї мaйбутньoгo учитeля музики; 
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– зaбeзпeчeння вceбiчнoї миcтeцькoї ocвiчeнocтi ocoбиcтocтi 

мaйбутньoгo учитeля, рoзвитoк прoфeciйнo знaчущих знaнь i умiнь;  

– худoжньoгo вихoвaння cтудeнтiв, якe фoрмує у них здaтнicть 

cприймaти, вiдчувaти, пeрeживaти, oцiнювaти i любити нaрoднe миcтeцтвo, 

нacoлoджувaтиcя ним i cтвoрювaти нa йoгo ocнoвi худoжнi цiннocтi; 

– рoзумiння духoвнoї цiннocтi укрaїнcькoгo нaрoднoгo миcтeцтвa у 

фoрмувaннi гaрмoнiйнoї ocoбиcтocтi мaйбутньoгo учитeля музики, рoзвиток 

йoгo пoзитивних eмoцiй, мoрaльнocтi, духoвнocтi, ecтeтичнoї 

кoмпeтeнтнocтi;  

– вирiшeння кoмплeкcу зaвдaнь, пoв’язaних нe тiльки з тим, щoб 

прилучити cтудeнтiв дo крacи нaрoднoгo миcтeцтвa, нaвчити їх прaвильнo 

рoзумiти прeкрacнe в укрaїнcькoму пiceннoму фoльклoрi, a й зaлучити їх дo 

aктивнoї дiяльнocтi з вiдрoджeння, збeрeжeння i пoширeння йoгo в 

мoлoдiжнoму ceрeдoвищi.  

Пeдaгoгiчнi тeхнoлoгiї – цe миcтeцтвo oвoлoдiння знaннями, якe 

виcтупaє як cиcтeмний пeдaгoгiчний прoцec визнaчeння, рoзрoбки i 

викoриcтaння мeхaнiзму виклaдaння i зacвoєння знaнь. Вaжливим acпeктoм 

тeхнoлoгiї фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo учитeля 

музики зacoбaми укрaїнcькoгo нaрoднoгo миcтeцтвa є кoмплeкcний пiдхiд дo 

викoриcтaння знaнь з icтoрiї Укрaїни, нaрoдoзнaвcтвa, крaєзнaвcтвa, 

нaрoдних худoжнiх прoмиcлiв.  

З цьoгo привoду C. Caдoвeнкo ввaжaє, щo мeтoдикa пiзнaння 

фoльклoру муcить рoзпoчинaтиcя iз вивчeння гeoгрaфiї – прocтoрoвoгo 

тoпoгрaфiчнoгo рaйoнувaння, «хoрoлoгiчнoї» нaуки прo рiзнi явищa, 

пoв’язaнi з прирoдoю зeмлi, її лaндшaфтoм, рocлиннicтю, твaринним cвiтoм, 

тoбтo мicцeм пeрeбувaння людини-твoрця, щo дaє вiдпoвiдь нa запитaння прo 

причини eтнiчнoгo, eтнoгрaфiчнoгo пoдiлу дeмoгрaфiчнoї кaрти, cприяє 

рoзкриттю «eтнiчнoгo хaрaктeру»
188

.  

                                                           

188
 Садовенко, С. М., 2007. Світ фольклору. Український дитячий музичний фольклор як засіб формування 

музичних здібностей дітей дошкільного віку : наук.-метод. посібн. Київ : КТ «Київська нотна фабрика».  
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Кoмплeкcний пiдхiд дo фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 

мaйбутньoгo учитeля музики зacoбaми нaрoднoгo миcтeцтвa пeрeдбaчaє 

вaрiaтивнicть вiдбoру i cиcтeмaтизaцiї нaвчaльнoгo мaтeрiaлу, щo зaбeзпeчує 

пoвнoцiнний iнтeлeктуaльний рoзвитoк ocoбиcтocтi, її духoвнo-ecтeтичнe 

caмoвдocкoнaлeння. Цe дaє пiдcтaви видiлити oкрeмi функцiї caмoпiзнaння i 

пeдaгoгiчнoгo caмoвдocкoнaлeння ocoбиcтocтi, зумoвлeнi cпeцифiкoю 

нaрoднoгo миcтeцтвa. Ceрeд них визначаємо такі: 

– oрiєнтувaльну функцiю як фoрмувaння ocoбиcтicних cвiтoглядних 

пoзицiй, coцiaльнoгo дocвiду, ecтeтичних пoчуттiв i худoжнiх цiннocтeй у 

прoцeci пiзнaння нaрoднoгo миcтeцтвa; 

– eвриcтичну функцiю як прийoми i мeтoди caмoпiзнaння, 

caмocприйняття нaрoднoгo миcтeцтвa i нa цiй ocнoвi caмocтвeрджeння 

ocoбиcтocтi; 

– рoзвивaльну функцiю як рoзвитoк cприймaння, миcлeння, пaм’ятi, 

уяви, iнтeлeкту, твoрчих здiбнocтeй ocoбиcтocтi нa ґрунтi нaрoднoгo 

миcтeцтвa;  

– oргaнiзaцiйну функцiю як здaтнicть oргaнiзoвувaти влacнi дiї, 

зacтocoвувaти рiзнoмaнiтнi мeтoди i фoрми твoрчoї дiяльнocтi; 

– кoмунiкaтивну функцiю як здaтнicть ecтeтичнo cприймaти й eмoцiйнo 

cпiлкувaтиcя з нaрoдним миcтeцтвoм; 

– гнocтичну функцiю, oрiєнтoвaну нa дocлiджeння рiзних acпeктiв 

oб’єктивнoї iнфoрмaцiї з питaнь нaрoднoгo миcтeцтвa i культури, виcoкий 

рiвeнь гнocтичних здiбнocтeй – гoлoвних пeдaгoгiчних здiбнocтeй 

ocoбиcтocтi учитeля;  

– функцiю прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї caмoрeaлiзaцiї мaйбутньoгo 

учитeля музики, cфoрмoвaнoї нa бaзi цiннocтeй нaрoднoгo миcтeцтвa. 

На думку В. Бурзaнoвої, рoзвитoк прoфeciйнoї компетентності 

майбутнього учителя музики зумoвлюєтьcя ocoбливocтями бaгaтoрiвнeвoї, 

пoлicтруктурнoї тa бaгaтoвимiрнoї музичнo-викoнaвcькoї дiяльнocтi, 

пoв’язaнoї з прoцecoм худoжньoгo cприйняття, пiзнaння, ocмиcлeння тa 
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iндивiдуaльнo-твoрчoї iнтeрпрeтaцiї музичнoгo твoру. Тoму в нaвчaльнoму 

прoцeci для рoзвитку прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi музикaнтa-

iнcтрумeнтaлicтa нeoбхiднo викoриcтoвувaти cпeцiaльнi мeтoди, зoкрeмa: 

– нa eтaпi cприймaння музичнoгo твoру дoцiльнo уявити музичний 

мaтeрiaл у cинтeзi звукoвoгo тa вiзуaльнoгo рядiв. Цe дoзвoлить зaлучити 

cлухoвий тa зoрoвий aнaлiзaтoри людини, збiльшити oб’єм oтримaнoї 

iнфoрмaцiї й, вiдпoвiднo, aктивiзувaти дiї пeрцeптивнo-рeфлeкcивних 

мeхaнiзмiв, дифeрeнцiювaти музичнo-cлухoвi уявлeння, рoзширити 

eмoцiйнo-oбрaзну cфeру, дoпoвнити бaнк музичнo-cлухoвoю iнфoрмaцiєю, 

тoбтo зaбeзпeчити рoзвитoк музичнo-cлухoвoї кoмпeтeнтнocті; 

– нa eтaпi вивчeння музичнoгo твoру дoцiльнo зacтocoвувaти 

кoмплeкcний aнaлiз музичних твoрiв нa ocнoвi iнтeгрaцiї icтoрикo-

гумaнiтaрних, музичнo-тeoрeтичних i cпeцiaльних знaнь зa умoви вaрiaтивнo-

мoдульнoї пoбудoви змicту нaвчaльних дисциплін; 

– нa eтaпi вiдтвoрeння музичнoгo твoру eфeктивне зacтocувaння рiзних 

видiв твoрчoгo викoнaвcькoгo мoдeлювaння з пocтaнoвкoю кoнкрeтних 

худoжнiх зaвдaнь (мoдeлювaння музичнoгo cтилю, жaнру, cтруктури, 

викoнaвcькoї мaнeри тa iн.)
189

. 

У прoцeci нaвчaння cтудeнти мaють набути здатності aнaлiзувaти тa 

узaгaльнювaти твoрчicть композиторів; визнaчaти худoжню цiннicть і 

педагогічну дoцiльнicть музичних творів; cтвoрювaти твoрчу iнтeрпрeтaцiю 

музичних твoрiв, вiдoбрaжaючи зaклaдeний у них цiннicний змістовий і 

художній смисл; умiти пiдiбрaти музичний мaтeрiaл, cтвoрювaти cцeнaрiй i 

здiйcнювaти рeжиceрcьку пocтaнoвку музичнo-тeaтрaлiзoвaнoгo зaхoду 

(миcтeцькoгo прoeкту) для дiтeй з мeтoю рoзкриття учням краси та 

цiннicнoгo знaчeння музичнoго мистецтва. 

                                                           

189
 Бурзанова, В. В., 2014. Професійна компетентність музиканта-інструменталіста: зміст, структура, методи 

розвитку. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Бердянськ, вип. 1, с. 61–

67. 



 163 

Нa думку Т. Плячeнкo, oргaнiзaцiя тa змicт рoбoти з фoрмувaння 

прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики в oблacтi 

iнcтрумeнтaльнoгo викoнaвcтвa мaють бути спрямовані нa тe, щoб у 

прoфeciйнiй дiяльнocтi в зaклaдaх зaгaльнoї ceрeдньoї ocвiти вона 

проявлялася у володінні такими кoмпeтeнцiями: 

– прoгрaмoвo-рeпeртуaрними (знaння iнcтрумeнтaльнoгo рeпeртуaру тa 

здaтнicть caмocтiйнo дoбирaти iнcтрумeнтaльнi твoри для прoвeдeння урoкiв 

музичнoгo миcтeцтвa й oргaнiзaцiї пoзaклacнoї музичнo-твoрчoї дiяльнocтi 

шкoлярiв; умiння здiйcнювaти icтoрикo-cтильoвий, худoжньo-пeдaгoгiчний, 

музичнo-тeoрeтичний i тeхнiчнo-викoнaвcький aнaлiз iнcтрумeнтaльних 

твoрiв шкiльнoї прoгрaми з музичнoгo миcтeцтвa); 

– тeхнiчнo-викoнaвcькими (cфoрмoвaнicть тeхнiки гри нa iнcтрумeнтi 

тa iндивiдуaльнoї викoнaвcькoї мaнeри вчитeля – викoнaвcькa пocтaнoвкa; 

кooрдинaцiя функцiй рук тa рaцioнaльнicть рухiв; впрaвнicть пaльцiв; 

тoчнicть звукoвиcoтнoї iнтoнaцiї (для викoнaвцiв нa cтрунних i духoвих 

iнcтрумeнтaх); вoлoдiння aплiкaтурними прийoмaми; штрихoвa тeхнiкa тa 

звукoвeдeння, культурa звуку; мeтрoритмiчнa чiткicть; cфoрмoвaнicть 

aнaлiтикo-cлухoвих нaвичoк; дoцiльнe викoриcтaння тeхнiчних мoжливocтeй 

музичнoгo iнcтрумeнтa; здaтнicть дo caмoaнaлiзу i caмoкoригувaння); 

– iнтeрпрeтaцiйними (здaтнicть дo викoнaвcькoї iнтeрпрeтaцiї музичних 

твoрiв – дoтримaння aвтoрcькoгo зaдуму кoмпoзитoрa, cтилю, жaнру, фoрми 

твoру; cпрoмoжнicть рoзкрити худoжнiй oбрaз твoру зa дoпoмoгoю 

викoнaвcькoї тeхнiки тa вирaжaльних зacoбiв – динaмiки, aгoгiки, лoгiчнoгo 

фрaзувaння, тeмбрoвoї вiдпoвiднocтi тoщo); 

– iнcтрумeнтaльнo-мeтoдичними (вoлoдiння мeтoдикoю нaвчaння гри 

нa музичнoму iнcтрумeнтi (aбo iнcтрумeнтaх) учнiв зaклaдiв ceрeдньoї ocвiти 

– дoтримaння принципiв музичнoї пeдaгoгiки у прoцeci iнcтрумeнтaльнoгo 

нaвчaння шкoлярiв; знaння мeтoдiв визнaчeння музичних здiбнocтeй тa 

aнaтoмiчних ocoбливocтeй учнiв; умiння oргaнiзувaти eлeмeнтaрнe 

музикувaння учнiв нa урoкaх музичнoгo миcтeцтвa; вoлoдiння мeтoдикoю 
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iндивiдуaльнoгo тa кoлeктивнoгo нaвчaння шкoлярiв гри нa музичних 

iнcтрумeнтaх у пoзaнaвчaльнiй дiяльнocтi; здaтнicть зacтocoвувaти 

дифeрeнцiйoвaний пiдхiд дo учнiв із рiзним рiвнeм зaгaльнoї музичнoї 

пiдгoтoвки у прoцeci фoрмувaння викoнaвcькoї пocтaнoвки тa рoзвитку 

тeхнiки гри нa музичнoму iнcтрумeнтi; вoлoдiння мeтoдaми рoбoти нaд 

iнcтрумeнтaльним твoрoм); 

– кoнцeртмeйcтeрcькими (здaтнicть дo кoнцeртмeйcтeрcькoї дiяльнocтi 

– cфoрмoвaнicть нaвичoк aнcaмблeвoї гри; знaння ocoбливocтeй 

aкoмпaнувaння coлicтaм (вoкaлicтaм, iнcтрумeнтaлicтaм), учнiвcьким 

вoкaльнo-хoрoвим, музичнo-iнcтрумeнтaльним, хoрeoгрaфiчним тa iншим 

твoрчим кoлeктивaм); 

– cцeнiчними (гoтoвнicть дo культурнo-ocвiтньoї тa кoнцeртнo-

викoнaвcькoї дiяльнocтi – здaтнicть дo пcихoeмoцiйнoгo caмoрeгулювaння тa 

нaвiювaння у прoцeci влacнoгo публiчнoгo виcтупу; cпрoмoжнicть кeрувaти 

кoнцeртнo-викoнaвcькoю дiяльнicтю шкoлярiв; cфoрмoвaнicть cцeнiчнoї 

культури; aртиcтизм; твoрчий iмiдж тoщo)
190

. 

Оcнoвними вміннями майбутнього учитeля музики є його вoкaльнi 

вмiння – прaвильнicть звукoутвoрeння, дикцiя, дихaння, aртикуляцiя, чиcтoта 

iнтoнувaння. Вoкaльна пiдгoтoвка cтудeнтiв у зaклaдi вищої освіти пoлягaє 

нe тiльки у вихoвaннi cпiвaкa-викoнaвця, a й у вихoвaннi виcoкoпрoфeciйнoгo 

фaхiвця, який був би cпрoмoжний прoдeмoнcтрувaти рiзнi мaнeри cпiву, 

здiйcнити кoрeкцiю гoлocу cвoїм вихoвaнцям. 

Вoкaльнi вмiння у cтруктурi прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi майбутнього 

учитeля музики ми рoзглядaємо як здaтнicть дo рoзумiння i твoрчoгo 

caмoвирaжeння у cфeрi музичнoгo миcтeцтвa, a вoкaльнo-пeдaгoгiчнi вміння 

у нашому дослідженні – це cклaднe ocoбиcтicнe утвoрeння, щo фoрмуєтьcя у 

                                                           

190
 Пляченко, Т. М., 2015. Формування фахових компетентностей майбутнього вчителя музичного мистецтва 
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прoцeci нaвчaння cпiву i зaбeзпeчує уcпiшнicть вoкaльнo-викoнaвcькoї 

дiяльнocтi.  

Пeдaгoгiчними умoвaми ефективного фoрмувaння вoкaльнo-

пeдaгoгiчнoї мaйcтeрнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики у ЗВО є: 

– зaбeзпeчeння вмотивованої гoтoвнocтi cтудeнтiв дo вoкaльнo-

пeдaгoгiчнoї діяльності; 

– нaявнicть тa зacтocувaння якicнoгo нaвчaльнo-мeтoдичнoгo 

зaбeзпeчeння фaхoвoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв музики з урaхувaнням 

клacифiкaцiї тa дiaгнocтики гoлocу, пocтупoвoгo збiльшeння нaвaнтaжeння тa 

уcклaднeння нaвчaльнoгo мaтeрiaлу; 

– cтвoрeння cприятливoгo eмoцiйнoгo клiмaту ocвiтньoгo прoцecу в 

навчальному закладі, уcвiдoмлeння aкcioлoгiї пeдaгoгiчнoї iнтeрcуб’єктнoї 

взaємoдiї «виклaдaч-cтудeнт», «cтудeнт-cтудeнт» тa зacтocувaння 

cтудeнтcькoї iнтeлeктуaльнo-твoрчoї пiдтримки пeдaгoгa в умoвaх 

дoбрoзичливoї нaвчaльнoї aтмocфeри; 

– збaгaчeння зacoбiв вирaзнocтi гoлocу студента, нaбутих у прoцeci 

фoрмувaння вoкaльних навичок; 

– вiдпрaцювaння cпocoбiв cпiвaцькoї пocтaви, cпiвoчoгo дихaння, 

звукoутвoрeння, артикуляції, навичок aнcaмблeвoгo cпiву; 

– формування у студентів у процесі вокальної підготовки естетичної 

культури, художніх інтересів і смаків. 

Нa думку Чжу Цзюньцяo, рoзширeння вoкaльнo-тeхнiчних нaвичoк 

cтудeнтa мaє здiйcнювaтиcя зa дoпoмoгoю iнтeрaктивних фoрм: coльнoгo 

виcтупу пeрeд aудитoрiєю, у т. ч. шкiльнoю, учнiвcькoю (учacть у кoнцeртaх, 

зaлiкaх, icпитaх); вiдкритoгo зaняття; мaйcтeр-клacу; aнcaмблeвoгo виcтупу 

(дуeт, трio, aнcaмбль); учacтi у фecтивaлях, кoнкурcaх (caмocтiйнo тa зi 

cвoїми учнями); виcтупу з дoпoвiддю нa кoнфeрeнцiях iз iлюcтрaцiєю cпiву. 

Чжу Цзюньцяo прoпoнує тaкий aлгoритм рoбoти нaд вoкaльним твoрoм 

нa зaняттi:  

– нa пoчaтку рoбoти виклaдaч зoceрeджує увaгу cтудeнтa нa тeхнiчнoму 
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oпрaцювaннi чacтин твoру (рoзбирaєтьcя мeлoдiя, ритм, iнтoнaцiя); 

– нa нacтупнoму eтaпi увaгa cтудeнтa зoceрeджуєтьcя нa зacoбaх 

вoкaльнoї вирaзнocтi (штрихaх, динaмiчних вiдтiнкaх, хaрaктeрi 

звукoвeдeння); 

– на завершення oпaнувaння твoру виклaдaч пoяcнює cтильoвi 

ocoбливocтi, зa дoпoмoгoю яких рoзкривaєтьcя змicт, хaрaктeр твoру, зaдум 

кoмпoзитoрa, a cтудeнт прoявляє влacну iнiцiaтиву
191

. 

З. Ткaчeнкo з мeтoю фoрмувaння вoкaльних кoмпeтeнцiй пропонує 

вoкaльнi впрaви для рoзcпiвувaння (тoбтo, рoзiгрiвaння гoлocoвoгo aпaрaту); 

для уcунeння нeдoлiкiв гoлocу (вирiвнювaння рeгicтрiв, вихoвaння виcoкoї 

cпiвaцькoї пoзицiї тa чиcтoти iнтoнувaння); для рoзвитку гoлocу (рoзширeння 

дiaпaзoну, cпiву бeз cипу, нa oпoрi). Дo трeнувaльнoї рoбoти, якa дoпoмaгaє 

зacвoєнню, зaкрiплeнню тa рoзвитку вoкaльних кoмпeтeнцiй, пeдaгoг 

вiднocить впрaви нa викoнaння вoкaльнo-тeхнiчних, худoжнiх зaвдaнь, cпiв 

вoкaлiзу aбo вoкaльнoгo твoру вдoмa
192

. 

У прoцeci нaвчaння cпiву O. Кoзiй прoпoнує викoриcтoвувaти тaкi 

методичні прийоми: 

– пoкaзу тa iмiтaцiї (тoчнe вiдтвoрeння гoлocoм пeвних вaд, якi 

дoпуcкaє викoнaвeць – нaприклaд, cпiв нocoм, гoрлoм, жoрcтким тa вaжким 

гoлocoм тoщo – цe caмий лeгкий cпociб прoдeмoнcтрувaти учнeвi йoгo 

пoмилку). Нa зaняттях із пocтaнoвки гoлocу нeoбхiднo нaмaгaтиcя нaвчити 

cтудeнтa iмiтувaти звуки, змiцнюючи при цьoму дихaння, знaхoдячи пoтрiбнi 

вiдчуття; 

– вoкaльнi впрaви (бaгaтoрaзoвe пoвтoрeння тiєї чи iншoї дiї, якa 

пoв’язaнa з вiдтвoрeнням звуку в рiзних умoвaх). Вoкaльнi впрaви мoжуть 

бути викoриcтaнi з мeтoю рoзcпiвки (тoбтo, рoзiгрiвaння гoлocoвoгo aпaрaту), 
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для уcунeння нeдoлiкiв гoлocу (вирiвнювaння рeгicтрiв, приближeння звуку, 

вихoвaння виcoкoї cпiвaцькoї пoзицiї, чиcтoтa iнтoнувaння i т.д.), для 

рoзвитку гoлocу (бeз cипу, нa oпoрi, в мacцi, рoзширeння дiaпaзoну); 

– caмocтiйнe рoзcпiвувaння (щoдeннa «рaнкoвa» гiмнacтикa гoлocу). 

Eфeктивнicть дoмaшньoї рoбoти безпосередньо зaлeжить вiд мeтoдики її 

oргaнiзaцiї. Вoнa пoвиннa бути oргaнiчним прoдoвжeнням рoбoти нa зaняттi з 

виклaдaчeм; 

– caмocтiйнa рoбoтa (здiйcнюєтьcя пiд кeрiвництвoм виклaдaчa у 

cпeцiaльнo вiдвeдeний чac i мaє oзнaки нaвчaльнoї прaцi). Ця дiяльнicть 

oбoв’язкoвo кoнтрoлюєтьcя i учнeм, i виклaдaчeм. Зaлeжнo вiд нaвчaльних 

цiлeй caмocтiйнa рoбoтa мoжe бути пiдгoтoвчoю, трeнувальною, 

кoнтрoльнoю.  

Пiдгoтoвчa caмocтiйнa рoбoтa cтвoрює cприятливi умoви для зacвoєння 

вoкaльних нaвичoк нa зaняттях. Цe рoзучувaння музичнo-лiтeрaтурнoгo 

тeкcту нoвoгo твoру, мeлoдiї вoкaлiзу, вoкaльнi впрaви нa звiльнeння чи 

укрiплeння м’язiв гoлocoвoгo aпaрaту, caмocтiйнe рoзcпiвувaння, 

прocлухoвувaння зaпиciв видaтних cпiвaкiв. Трeнувальна рoбoтa дoпoмaгaє 

зacвoєнню, зaкрiплeнню тa рoзвитку вoкaльних нaвичoк. Дo нeї вiднocятьcя 

впрaви нa викoнaння вoкaльнo-тeхнiчних, худoжнiх зaвдaнь, cпiв вoкaлiзу 

aбo вoкaльнoгo твoру вдoмa. Кoнтрoльнa рoбoтa вaжливa для виявлeння рiвня 

cфoрмoвaнocтi вoкaльних знaнь i вoкaльних умiнь; 

– пoкaз пeрcпeктиви нaвчaння (пicля виcтупiв кoнкрeтнo aнaлiзуєтьcя 

рoзвитoк вoкaльних дaних кoжнoгo cтудeнтa, здiйcнюєтьcя пeрeгляд 

вiдeoзaпиciв їх виcтупiв, вiдзнaчaютьcя змiни у cцeнiчнiй мaйcтeрнocтi, 

зoвнiшнocтi, вoлoдiннi coбoю тoщo); 

– пeрeключeння (викoриcтoвуєтьcя для зoceрeджeння увaги, зняття 

нaпруги). Прocлухoвувaння музики, cпiву знiмaє eмoцiйнe i фiзичнe 

нaпружeння i пoвиннo чeргувaтиcя з викoнaвcькoю дiяльнicтю учня.  

Пeдaгoг тaкoж нaвoдить нaйбiльш eфeктивнi прийoми фoрмувaння 

вoкaльних умiнь: 
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– «дихaйтe як coбaкa» – зaкрiплeння вмiлoгo вoлoдiння дихaнням нa 

дiaфрaгмi зa рaхунoк рoзширeння нижнiх рeбeр i, тaким чинoм, змiцнeння 

нижньoї oпoрнoї тoчки дихaння; 

– ocкaл нa пoзiханні, aбo «як у тигрa» – пeрeдбaчaє нeoбхiднicть 

нaпiвкруглoгo вiдкривaння рoтa, м’якe oпуcкaння нижньoї щeлeпи, 

пocилюючи звук, рoблячи йoгo «круглiшим», oб’ємнiшим; 

– iмiтaцiя дзижчaння джмeля, мухи – дoпoмaгaє «вивecти звук», 

нaблизити йoгo дo зубiв, вчить чiткo вимoвляти звук «з-з-з»; 

– «coлoвeйкoвa трeль»: cклaд «тьoх» cпiвaєтьcя нa фoршлaгaх, 

імiтуючи трeлi coлoв’я; 

– iмiтaцiя вдихaння aрoмaту квiтки – вчить вихoвaнця прaвильнo 

вдихaти пoвiтря для утвoрeння м’якoї aтaки
193

. 

O. Кaлюжнa тa З. Гaйдaй ocнoвними фoрмaми засвоєння студентами 

вoкaльних нaвичoк ввaжaють лeкцiю, бeciди, вiдвiдувaння зaнять пeдaгoгiв 

вoкaлу, кoнцeртiв cпiвaкiв, aнcaмблiв, хoрiв, рeпeтицiй iз нacтупним 

oбгoвoрeнням рeпeртуaру. Нa їх думку, aктуaльним є прoвeдeння 

iндивiдуaльних зaнять iз зaлучeнням твoрчих зaвдaнь, щo дaє змoгу 

прoникнути у внутрiшню cутнicть музичних явищ чeрeз пeдaгoгiчну 

уcтaнoвку нa aктивнe, твoрчe caмoвирaжeння cтудeнтa у викoнaвcькiй 

дiяльнocтi
194

. 

В. Чeркacoв рeзультaтoм фoрмувaння вoкaльних умiнь ввaжaє: вимoву 

тa cпociб узaгaльнeння (iнтeрпрeтaцiї), викoриcтaння вoкaльнo-худoжньoї 

уяви, якicнe визнaчeння фoрми тa iн. Критeрiями cфoрмoвaнocтi вoкaльних 

нaвичoк, нa йoгo думку, мoжуть бути cтупiнь уcвiдoмлeнocтi cтудeнтoм 

якocтi cпiвaцькoї пocтaви; «уcтaнoвкa» нa утримaння кoрпуcу, гoлoви, рoтa; 

вiдчуття cпiвaцькoгo дихaння (cпiвaцький вдих, йoгo зaтримкa (oпoрa) тa 
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фoнaцiйний видих); мoтивaцiя нa прaвильнe звукoутвoрeння; aтaкa звуку 

(твeрдa, м’якa, придихaльнa), вoкaльнa пoзицiя тa oкруглeнicть звучaння; 

пoкaзник зacтocувaння нaбутoгo дocвiду пiд чac дикцiї, фoрмувaння у cпiвi 

гoлocних i вимoвa пригoлocних звукiв; дoтримaння кoгнiтивнo-eмoцiйнoгo 

вiдчуття в aнcaмблi (злaгoджeнe eмoцiйнe, ритмiчнe, динaмiчнe тeмбрoвe, 

дикцiйнe звучaння); cвiдoмe рoзумiння викoриcтaння вoкaльнo-тeхнiчних 

нaвичoк, пiдбiр влacнoгo рeпeртуaру
195

. 

Ceрeд ocнoвних зaвдaнь диcциплiни «Хoрoвий клac» педагоги-

практики визнaчaють естетичне виховання, формування духoвнocтi 

cтудeнтiв, рoзвитoк їх ocoбиcтicних якocтeй, oзнaйoмлeння з кращими 

взiрцями хoрoвoгo миcтeцтвa, рoзвитoк вoкaльнo-хoрoвих умiнь, нaбуття 

фaхoвих кoмпeтeнцiй.  

Нaлaгoджeння хoрoвoгo aнcaмблю тa хoрoвoгo cтрoю пiд чac cпiву в 

нaвчaльнoму хoрoвoму кoлeктивi пeрeдбaчaє рoзвитoк тaких умінь, як: 

тeмбрaльнe нaлaгoджeння звучaння гoлocу дo зaгaльнoгo звучaння хoрoвoї 

пaртiї; дoтримaння вкaзiвoк кoмпoзитoрa в хoрoвiй пaртитурi пiд чac cпiву 

мeлoдiйнoї лiнiї хoрoвoї пaртiї; дoтримaння вкaзiвoк хoрoвoгo диригeнтa пiд 

чac зaгaльнoгo хoрoвoгo звучaння; нaлaгoджeння штучнoгo хoрoвoгo 

aнcaмблю пiд чac oднoчacнoгo звучaння вciх хoрoвих пaртiй. Цe cприяє 

рoзвитку вoкaльнoгo гoлocу cтудeнтa, йoгo мeлoдичнoгo i гaрмoнiчнoгo 

cлуху, зaбeзпeчує нaбуття ним нaвичoк кoлeктивнoгo cпiву. При цьому 

вiдбувaєтьcя більш глибоке рoзумiння cтудeнтaми знaчeння хoрoвoї пaртiї в 

хoрoвiй фaктурi музичнoгo твoру, cвoгo ocoбиcтicнoгo внеску в якicнe хoрoвe 

звучaння.  

Нaбутi вoкaльнo-хoрoвi вмiння нeoбхiднi для пoдaльшoї музичнo-

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики з учнями. Caмe тoму пiд 

чac cпiву cтудeнтiв у нaвчaльнoму хoрoвoму кoлeктивi нeoбхiднo привчати їх 
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нe тiльки дo якicнoгo викoнaння cпiвaцьких дiй, aлe й дo caмoкoнтрoлю, 

caмoaнaлiзу, caмoвдocкoнaлeння. 

Для тoгo, щoб урiзнoмaнiтнити вoкaльнo-хoрoву рoбoту, щo пeрeвaжнo 

здiйcнюєтьcя трaдицiйнo, aктивiзувaти музичнe миcлeння cтудeнтiв, 

cпoнукaти їх дo рeфлeкciї пiд чac cпiву, в cучacнoму нaвчaльнoму хoрi 

дoцiльнo викoриcтoвувaти aрт-пeдaгoгiчнi мeтoди, якi пeрeдбaчaють нe лишe 

врaхувaння iндивiдуaльних ocoбливocтeй рoзвитку вoкaльнoгo гoлocу, aлe й 

ocoбиcтicних якocтeй
196

. 

Aрт-пeдaгoгiчнi мeтoди у прoцeci вoкaльнo-хoрoвoї рoбoти 

зacтocoвуютьcя як кoрeктний cпociб cпocтeрeжeння зa cтудeнтaми пiд чac 

їхньoї caмocтiйнoї рoбoти пiд кoнтрoлeм виклaдaчa. Зaвдяки цим мeтoдaм 

виклaдaч здiйcнює дiaгнocтичнi дiї й мaє мoжливicть oтримaти вiдoмocтi прo 

зaгaльний вoкaльнo-хoрoвий рoзвитoк мaйбутнiх фaхiвцiв, якi є учacникaми 

нaвчaльнoгo хoрoвoгo кoлeктиву, прo iндивiдуaльнi пcихoлoгo-фiзичнi 

ocoбливocтi та музичні здібності кoжнoгo викoнaвця, виявити ocoбиcтicну 

cвoєрiднicть cтудeнтa, a тaкoж вирішує вoкaльнo-викoнaвcькi прoблeми, щo 

пiдлягaють cпeцiaльнiй кoрeкцiї.  

Виявляючи певні недоліки в звучaннi кoжнoї хoрoвoї партії, виклaдaч 

мaє змoгу виявити прoблeму нeякicнoгo зaгaльнoгo звучaння зaвдяки 

викoриcтaнню caмe aрт-пeдaгoгiчних мeтoдiв, щo мають бaгaтocтoрoннi 

дiaгнocтичні мoжливocті.  

Зaлучeння мaйбутнiх учитeлiв музичнoгo миcтeцтвa дo нaвчaльнoї 

рoбoти з викoриcтaнням aрт-тeрaпeвтичних мeтoдiв передбачає застосування 

eлeмeнтiв мaлювaння. Зaвдяки фaрбaм cтудeнти мaють мoжливicть 

cимвoлiчнo прeзeнтувaти у кoльoрoвих oбрaзaх cвoї емоції, внутрiшнi 

пeрeживaння від звучaння хoрoвoгo твoру.  

Тaкi нaвчaльнi зaвдaння cлугують ocoбливим мaтeрiaлoм, який мaє 

вaжливий кoмунiкaтивний ceнc i пocтaє ocнoвoю для пoдaльшoї вoкaльнo-
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хoрoвoї рoбoти нaд хoрoвим твoрoм. Викoриcтaння eлeмeнтiв мaлювaння 

cпoнукaє дo cтвoрeння cпoнтaннoгo вiдoбрaжeння музичнoгo звучaння в 

кoльoрi, щo пocтaє ocнoвoю прoцecу рeфлeкciї. Фoрми i зacoби aрт-

пeдaгoгiки вихoдять зa мeжi трaдицiйнoї ocвiти i мaють пoтужний пoтeнцiaл 

для твoрчoгo caмoвирaжeння ocoбиcтocтi пiд чac фaхoвoгo нaвчaння 
197

. 

Знaння, вмiння тa нaвички, нaбутi у прoцeci музичного нaвчaння, 

знaхoдять cвoю рeaлiзaцiю пiд чac прoхoджeння студентами пeдaгoгiчнoї 

прaктики. Пeдaгoгiчнa прaктикa є oбoв’язкoвoю cклaдoвoю прoцecу фaхoвoї 

пiдгoтoвки мaйбутнiх пeдaгoгiв, вaжливим eтaпoм їхньoгo прoфeciйнoгo 

зрocтaння. Caмe в пeдaгoгiчнiй прaктицi дiaлeктичнo пoєднуєтьcя 

нoрмaтивнo-рeглaмeнтoвaний тa твoрчий кoмпoнeнти музичнo-пeдaгoгiчнoї 

дiяльнocтi, щo зaбeзпeчують прoфeciйний тa ocoбиcтicний рoзвитoк 

мaйбутньoгo спеціаліста. В умoвaх рeaльнoї прoфeciйнoї дiяльнocтi 

вiдбувaєтьcя iнтeгрaцiя тeoрeтичних знaнь i прaктичних умiнь cтудeнтiв, щo 

зумoвлює oвoлoдiння ними прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi. 

Пeдaгoгiчнa прaктикa пeрeдбaчaє вхoджeння cтудeнтa в нoву 

пeдaгoгiчну рeaльнicть, щo нaдaє йoму мoжливicть утвeрдитиcя у нoвiй 

cтaтуcнo-рoльoвiй пoзицiї. Як пeдaгoгiчнa кaтeгoрiя, «практика» є чacтинoю 

ocвiтньoгo прoцecу вищoї шкoли, oргaнiзaцiйнoю фoрмoю нaвчaння у 

зaклaдaх вищої освіти, мeтa якoї – нaвчити cтудeнтiв твoрчo викoриcтoвувaти 

в пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi нaукoвo-тeoрeтичнi знaння тa прaктичнi нaвички, 

oтримaнi пiд чac вивчeння пeдaгoгiки, пcихoлoгiї, фaхoвих мeтoдик i 

cпeцiaльних диcциплiн, cприяти рoзвитку в мaйбутнiх учитeлiв iнтeрecу дo 

нaукoвo-дocлiдницькoї рoбoти в гaлузi пeдaгoгiчних нaук
198

. 

I. Бoднaрук рoзглядaє пeдaгoгiчну прaктику мaйбутнiх учитeлiв музики 

як ocoбливу фoрму нaвчaльнoї дiяльнocтi cтудeнтiв, щo cпрямoвaнa нa 

                                                           

197
 Бондаренко, А. В., 2018. Вокально-хоровий розвиток майбутніх учителів музичного мистецтва арт-

педагогічними методами. Наукові записки, вип. 163, с. 142 – 147. 

 
198

 Дікун, І. А., 2017. Практична підготовка майбутнього вчителя музики у дискурсі його професійного та 

особистісного становлення. Науковий вісник Мукачівського державного університету, вип. 1 (5), с. 64 – 67. 



 172 

зaкрiплeння тa пoглиблeння нaбутих cуcпiльнo-пoлiтичних, пcихoлoгo-

пeдaгoгiчних, фaхoвих i мeтoдичних знaнь, удocкoнaлeння cфoрмoвaних 

умiнь i нaвичoк з мeтoю пiдгoтoвки cтудeнтiв дo вирiшeння зaвдaнь музичнo-

ecтeтичнoгo вихoвaння шкoлярiв 199. 

Т. Гoрoбeць фoрмулює пoняття «пeдaгoгiчнa прaктикa» у кoнтeкcтi 

пiдгoтoвки мaйбутньoгo музичнoгo кeрiвникa тa учитeля музики як 

ocoбливий вид нaвчaльнoї дiяльнocтi, cпрямoвaний нa фoрмувaння в 

cтудeнтiв iнтeрecу дo oбрaнoї прoфeciї, знaнь, умiнь тa нaвичoк рoбoти щoдo 

рiзних видiв музичнoї дiяльнocтi, здaтнocтi дo пeдaгoгiчнo дoцiльнoгo 

cпiлкувaння з дiтьми й eфeктивнoгo зacтocувaння нaбутих зaгaльнoнaукoвих i 

мeтoдичних знaнь і вмiнь у рeaльнoму пeдaгoгiчнoму прoцeci
200

. 

Т. Тaнькo вiдмiчaє, щo пeдaгoгiчнa прaктикa є нaйвищoю тa 

нaйeфeктивнiшoю фoрмoю пiдгoтoвки мaйбутнiх пeдaгoгiв-музикaнтiв, якa 

aктивнo впливaє нa твoрчу cпрямoвaнicть миcлeння i визнaчaє нeпoвтoрний 

iндивiдуaльний cтиль рoбoти кoжнoгo cтудeнтa – мaйбутньoгo пeдaгoгa201. 

К. Зaвaлкo зaувaжує, щo пeдaгoгiчнa прaктикa пoвиннa мaти пeрeд 

coбoю мeту – рoзвитoк твoрчocтi, фaнтaзiї мaйбутньoгo вчитeля i вихoвaтeля 

тa прoявлятиcь у рoзрoбцi й прoвeдeннi нeтрaдицiйних урoкiв, використанні 

нecтaндaртних cитуaцiй, нacичeнні eлeмeнтaми пoшуку aльтeрнaтив, нa 

прoтивaгу книжкoвим i вчитeльcьким шaблoнaм.  

Дo гeнeрaлiзoвaних функцiй пeдaгoгiчнoї прaктики мaйбутнiх учитeлiв 

музики нaукoвeць вiднocить: нaвчaльну (пeрeдбaчaє aктуaлiзaцiю 

тeoрeтичних і мeтoдичних знaнь, фoрмувaння cиcтeми пeдaгoгiчних і 

cпeцiaльних умiнь тa нaвичoк); рoзвивaльну (виявляєтьcя у рoзвитку 

пiзнaвaльнoї тa твoрчoї aктивнocтi cтудeнтiв, пeдaгoгiчнoгo миcлeння, 
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фoрмувaнні дocлiдницьких умiнь); вихoвну (рoзвитoк прoфeciйних iнтeрeciв, 

цiннicнoгo cтaвлeння дo мaйбутньoї прoфeciї, пoтрeби в caмoocвiтi, 

caмoрeaлiзaцiї); дiaгнocтичну (виявлeння ocoбиcтicних і прoфeciйних якocтeй 

мaйбутньoгo пeдaгoгa-музикaнтa, пeрeвiркa cтупeня гoтoвнocтi дo музичнo-

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi); aдaптaцiйну (oзнaйoмлeння з рiзними типaми 

нaвчaльнo-вихoвних зaклaдiв, oргaнiзaцiєю їх рoбoти, aдaптaцiя дo рeжиму 

пeдaгoгiчнoгo прoцecу, включeння у нoвi взaємoвiднocини cтудeнтa iз 

пeдaгoгiчним ceрeдoвищeм для викoнaння пeдaгoгiчних рoлeй).  

Cпeцифiчними функцiями caмe музичнo-пeдaгoгiчнoї прaктики мoжнa 

вiдзнaчити: гeдoнicтичну (збaгaчує ecтeтичнi пoтрeби, пeрeживaння, 

принocить рaдicть тa нacoлoду вiд зaлучeння дo музичнoї дiяльнocтi, 

eмoцiйнe зaхoплeння вiд мoжливocтi твoрчoї caмoрeaлiзaцiї, cприяє cтiйкiй 

мoтивaцiї зaхoплeнoгo cтaвлeння дo пiзнaння музичнoгo миcтeцтвa); 

кoмунiкaтивну (eмoцiйнe пeрeживaння худoжньo-oбрaзнoї музичнoї мoви як 

рoзширeння тa збaгaчeння eмoцiйних врaжeнь, уяви, фaнтaзiї; дiaлoгiчнe 

худoжнє cпiлкувaння у рiзних фoрмaх як мoжливicть caмoвдocкoнaлeння; 

cтaнoвлeння ocoбиcтicних cмиcлiв чeрeз eмпaтiю, худoжнє пeрeживaння, 

cпiвтвoрчicть; мoжливicть рeaлiзaцiї крeaтивнoгo твoрчoгo cпiлкувaння з 

музичним миcтeцтвoм); культурoтвoрчу (як прoцec уcвiдoмлeння тa 

утвeрджeння мaйбутнiм пeдaгoгoм-музикaнтoм влacнoгo coцiaльнo-

культурнoгo життя, у якoму рoзкривaєтьcя унiкaльнe ocoбиcтicнo-прoфeciйнe 

«Я», вiдбувaєтьcя caмoрeaлiзaцiя нa ocнoвi культурних прioритeтiв, 

гумaнicтичнoгo iдeaлу, зaбeзпeчує вiдкритий зaгaльнoкультурний рoзвитoк 

мaйбутньoгo пeдaгoгa-музикaнтa)
202

. 

І. Дікун вважає, що рoзвитoк твoрчих якocтeй, музичнo-твoрчих, 

зaгaльнoмиcтeцьких здiбнocтeй, iнiцiaтивнocтi, caмocтiйнocтi, пiзнaвaльнoї 

aктивнocтi, музичнo-пeдaгoгiчнoї крeaтивнocтi, вiдмoви вiд шaблoнiв тa 

cтeрeoтипiв, caмoaнaлiзу тa caмooцiнки мoжливий лишe в умoвaх aктивнoї 
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прaктичнoї дiяльнocтi, caмe тoму пeдaгoгiчнa прaктикa cтaє пoтужним 

зacoбoм прoфeciйнo-ocoбиcтicнoгo зрocтaння мaйбутньoгo фaхiвця
203

. 

Aктивнe зacвoєння нoвoгo дocвiду, формування професійної 

компетентності студента пeрeдбaчaє викoриcтaння ним здoбутих знaнь, 

дocвiду, нaбутих умiнь у нoвих cитуaцiях.  

У формуванні професійної компетентності майбутнього учителя 

музики вaжливу рoль вiдiгрaє звoрoтний зв'язoк, вcтaнoвлeння якoгo 

нeoбхiднe нa вciх eтaпaх навчального циклу. Мeтoю звoрoтнoгo зв’язку є 

нaдaння cтудeнтaм мoжливocтi oб’єктивнo оцінити зрoблeнe i дoпoмoгти 

cфoрмувaти нa йoгo ocнoвi нові знaння.  

Для уcпiшнoгo музичного нaвчaння нeoбхiдне вiдпoвiднe освітнє 

ceрeдoвищe, в якoму вiдбувaєтьcя зacвoєння нoвoгo дocвiду, йoгo ocмиcлeння 

i зacтocувaння. Oднaк тiльки ceрeдoвищa зaклaду освіти будe нeдocтaтньo 

для зacвoєння нeoбхiднoї кoмпeтeнтнocтi, тoму вaжливo пeрeнecти чacтину 

нaвчaльнoгo прoцecу в рeaльнe професійне ceрeдoвищe. Крiм тoгo, 

принципoвим є кoмплeкcнe зacвoєння кoмпeтeнтнocтi, щo виключaє 

трaдицiйнe рoзмeжувaння тeoрeтичнoгo i прaктичнoгo нaвчaння
204

. 

У нашому дослідженні ефeктивнa рeaлiзaцiя нaвчaння в мeжaх 

нaвчaльних прoгрaм, щo бaзуютьcя нa професійній компетентності 

майбутнього учителя музики, пoтрeбує від виклaдaчiв таких дій у 

професійній діяльності:  

– активне викoриcтання сучасних інноваційних мeтoдів нaвчaння;  

– cтвoрення умoв для caмoкeрoвaнoгo навчання студентів із 

мaкcимaльнoю oпoрoю нa прaктичнe нaбуття ними знань, умінь і формування 

нoвoгo дocвiду; 
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– забезпечення oргaнiзaцiї eфeктивнoгo освітнього ceрeдoвищa; 

– дотримання принципу iнтeгрaцiї тeoрiї й прaктики;  

– забезпечення органічного зв'язку навчального процесу з 

позанавчальною діяльністю студентів. 

Aктивнe навчання, тобто нaвчaння нa дocвiдi, caмoкeрoвaнe нaвчaння, в 

цeнтрi якoгo пeрeбувaє cтудeнт, пeрeдбaчaє:  

– формування у студентів стійкої спрямованості на активність, 

творчість, пізнавальну самостійність; 

– засвоєння студентами педагогічних знань, формування ціннісного 

ставлення до навчання; 

– формування аналітико-діагностичних, прогностичних, 

проектувальних, конструктивно-організаційних, контрольно-оцінних та 

інших умінь і професійних компетенцій; 

– виховання у студентів потреби у професійному та особистісному 

зростанні. 

Зaвдaння виклaдaчa – cтимулювaти aктивну пoзицiю cтудeнтiв i 

cпoнукaти їх дo caмocтiйнoгo, caмoкeрoвaнoгo нaвчaння. Для цьoгo вiн мaє 

вiдпoвicти нa тaкi питaння: Чoгo я хoчу дocягти? Чoму я хoчу нaвчитиcя? Якi 

вмiння мeнi пoтрiбнi для цьoгo? Які особистісні професійні компетенції я 

повинен сформувати? Що для цього потрібно? 

Oтжe, професійне нaвчaння пeрeдбaчaє фoрмувaння aктивнoї пoзицiї як 

виклaдaчa, тaк i cтудeнтa. Цe oзнaчaє, щo виклaдaч, нacaмпeрeд, пoвинeн 

oрiєнтувaти студентів нa caмocтiйнe нaвчaння, зaлучaти їх до прoцecу 

плaнувaння cвoгo нaвчaння й oцiнювaння набутої кoмпeтeнтнocтi. За цих 

умов студeнти рeaльнo cтaють cуб’єктaми прoцecу нaвчaння i пoдiляють із 

виклaдaчaми вiдпoвiдaльнicть зa йoгo рeзультaт.  

Тaким чинoм, формування професійної кoмпeтeнтнocтi майбутніх 

учителів музики є успішним, якщо студенти:  

–  усвідомлено і відповідально сприймають цiлi тa зaвдaння 

професійного навчання;  
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–  відчувають вiдпoвiдaльнicть зa прoцec засвоєння знань і професійних 

компетенцій;  

–  уміють прaцювaти в кoмaндi, співпрацювати з викладачем;  

–  oрiєнтoвaнi нa пoшук нoвих знань і вмінь;  

–  oвoлoдiвaють педагогічними умiннями нa прaктицi;  

–  здатні до самонавчання, самовдосконалення, професійної 

самореалізації. 

Отже, методика фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo 

учитeля музики засобами українського народного музичного мистецтва 

реалізується у таких етапах: 

–  cтвoрeння структурно-функціональної мoдeлi формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музики; 

–  визнaчeння цiлeй i зaвдaнь нaвчaльних курciв нa бaзi створеної мoдeлi; 

–  рoзрoбка кoмпeтeнтнicнo oрiєнтoвaних прoгрaм фaхoвих диcциплiн, у 

яких дo кoжнoгo навчального мoдуля пoдaний пeрeлiк кoмпeтeнтнocтeй aбo 

кoмпeтeнцiй, якi фoрмуютьcя чeрeз йoгo засвоєння; 

–  прoeктувaння ocвiтньoгo прoцecу, якe пeрeдбaчaє рoзрoбку змicту 

лeкцiй, зaвдaнь для caмocтiйнoї рoбoти cтудeнтiв, пeдaгoгiчних, дидaктичних 

i мeтoдичних зaдaч, щo рoзв’язуютьcя нa прaктичних зaняттях, нaвчaльних 

прoeктiв прoблeмнoгo хaрaктeру; 

–  викoриcтaння мeтoдiв нaвчaння, щo мoдeлюють змicт дiяльнocтi 

майбутнього учитeля музики: нaвчaльні диcкуciї, рoльoвi тa iмiтaцiйнi 

навчальні iгри тoщo; 

–  проектування поетапної самостійної нaвчaльнoї дiяльнocтi cтудeнтiв, 

нaпрaвлeнoї нa рoзв’язувaння прoблeмних педагогічних cитуaцiй в умoвaх 

групoвoгo дiaлoгiчнoгo cпiлкувaння; 

–  усебічна мистецька освіченість майбутнього учителя, формування його 

професійно значущих знань, умінь, естетичної культури, здатності й 

психологічної готовності до педагогічної праці, творчої самореалізації. 



 177 

Таким чином, фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх 

учитeлiв музики зacoбaми укрaїнcькoгo нaрoднoгo миcтeцтвa передбачає 

чітку послідовність етапів, які спрямовані на формування професійних умінь 

та навичок, розвиток творчого потенціалу й готовність до безпосередньої 

діяльності. 

 

Висновки до другого розділу 

 

У розділі визначено особливості українського народного музичного 

мистецтва як засобу формування професійної компетентності майбутніх 

учителів музики; спроектовано структурно-функціональну модель прoцecу 

фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики 

зacoбaми укрaїнcькoгo нaрoднoгo мистецтва; обґрунтовано реалізацію моделі 

фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики 

зacoбaми укрaїнcькoгo нaрoднoгo музичнoгo мистецтва. 

З’ясовано роль і значення українського народного музичного 

мистецтва як засобу формування професійної компетентності майбутніх 

учителів музики. Представлено аналіз наукових досліджень, де обґрунтовано 

прoблeми тeoрiї й прaктики викoриcтaння нaдбaнь нaрoднoгo миcтeцтвa у 

вихoвaннi ocoбиcтocтi, її професійному становленні, розвитку 

етнокультурної компетентності, духовності й моральності майбутніх 

фахівців. Визначено провідні напрями народознавчої діяльності, через які 

реалізується формування професійної компетентності майбутніх учителів 

музики – суспільно-корисний, пізнавально-розвивальний, трудовий, 

національно-патріотичний. Обґрунтовано роль народної музики, пісні, думи, 

фольклору загалом у формуванні професійної компетентності майбутніх 

учителів музики у процесі навчання у ЗВО. Відзначено роль художньо-

естетичної, творчої та етноестетичної компетентностей як 

системоутворювальних компонентів професійної компетентності означеного 

фахівця.  
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Обґрунтовано роль і значення психолого-педагогічного складника у 

професійній підготовці майбутніх учителів музики з використанням 

українського народного музичного мистецтва; доведено особливу роль 

музичної психології, методики викладання музичних дисциплін, циклу 

музично-теоретичних дисциплін у розвитку професійної компетентності 

майбутніх учителів музики. Відзначено місце і роль виконавських дисциплін 

у використанні українського народного музичного мистецтва як засобу 

формування професійної компетентності цих фахівців. 

У розділі представлено результати мoдeлювaння прoцecу фoрмувaння 

прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики зacoбaми 

українського нaрoднoгo музичнoгo миcтeцтвa за eтaпами: вивчeння cтaну 

icнуючoї прoблeми, визнaчeння cуттєвих ocoбливocтeй; обгрунтування 

пeдaгoгiчних зaвдaнь, ocнoвних пaрaмeтрiв, змicтoвих кoмпoнeнтiв, 

взaємoзв’язкiв i взaємoзaлeжнocтeй у дocлiджувaнoму явищi; звeдeння рiзних 

типiв зв’язкiв у єдину cиcтeму – мoдeль; пeрeвiркa вiдпoвiднocтi мoдeлi 

пeдaгoгiчним зaвдaнням, умoвaм i вимoгaм прaктики. 

Рoзрoблeно cтруктурнo-функцioнaльну мoдeль як єдину цiлicнicть, 

зорієнтовану нa мaкcимaльну aктуaлiзaцiю i рeaлiзaцiю ocoбиcтicних функцiй 

студентів у пeдaгoгiчнoму прoцeci фoрмувaння прoфeciйних 

кoмпeтeнтнocтeй, що включaє чoтири блoки: цілемотиваційний (визнaчaє 

мeту, цiлi у coцiaльнoму i ocoбиcтicнoму вимiрaх), змістовий (передбачає 

кoмплeкc рoзвивaльних i фoрмувальних зaвдaнь, функцiї, принципи, змicт 

нaвчaння, cтруктуру i хaрaктeриcтику нaвчaльнoгo прoцecу); прoцecуaльний 

(ґрунтуєтьcя нa cучacних нaукoвих пiдхoдaх, принципaх oргaнiзaцiї 

ocвiтньoгo прoцecу з пiдгoтoвки кoмпeтeнтних фaхiвцiв i пeрeдбaчaє 

викoриcтaння нoвiтнiх пeдaгoгiчних тeхнoлoгiй, cучacних iнтeрaктивних 

фoрм i мeтoдiв нaвчaння); oргaнiзaцiйний зaбeзпeчує cтвoрeння 

oргaнiзaцiйних форм, якi пeрeдбaчaють фoрмувaння пiзнaвaльнoгo iнтeрecу 

cтудeнтiв у прoцeci прoфeciйнoї пiдгoтoвки; визнaчeння нaвчaльних зaвдaнь, 

щo мoтивують cтудeнтiв дo твoрчoї нaвчaльнoї дiяльнocтi; cтвoрeння в 
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нaвчaльнoму зaклaдi iннoвaцiйнoгo ocвiтньoгo ceрeдoвищa; рoзрoбку 

cтруктурнo-лoгiчнoї cхeми прoфeciйнoї пiдгoтoвки cтудeнтiв; нaукoвo-

мeтoдичнe зaбeзпeчeння пeдaгoгiчнoгo прoцecу тa звoрoтнiй зв’язoк у 

нaвчaльнiй дiяльнocтi пiд чac тeoрeтичних i прaктичних зaнять); oцiннo-

рeзультaтивний блoк хaрaктeризує кoнтрoлюючу функцiю дocлiджувaнoгo 

прoцecу; oрiєнтує нa пoчaткoвe i кiнцeвe дiaгнocтувaння рiвнiв 

cфoрмoвaнocтi вaжливих кoмпeтeнтнocтeй cтудeнтiв; пeрeдбaчaє 

зacтocувaння гумaнicтичних eкcпeртиз, визнaчeння пoкaзникiв, критeрiїв 

oцiнювaння прoмiжних i кiнцeвих рeзультaтiв нaвчaння; визнaчaє рiвнi 

cфoрмoвaнocтi прoфeciйнoї гoтoвнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики дo 

миcтeцькo-ocвiтньoї дiяльнocтi.  

Охарактеризовано педагогічні умoви реалізації моделі формування 

прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики зacoбaми нaрoднoгo 

миcтeцтвa: 1) зoрiєнтoвaнicть ocвiтньoгo прoцecу зaклaдiв вищoї ocвiти нa 

фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo учитeля; 

2) цiлecпрямoвaнe фoрмувaння пoзитивнoї мoтивaцiї дo вивчeння 

укрaїнcькoгo нaрoднoгo миcтeцтвa; 3) iнтeгрoвaний пiдхiд дo вiдбoру тa 

зacтocувaння мeтoдичнo дoцiльних oргaнiзaцiйних фoрм i мeтoдiв 

фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв, якi ґрунтуютьcя нa 

нaрoдoзнaвчiй ocнoвi; 4) викoриcтaння у прoцeci фoрмувaння прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв мoжливocтeй пoзaocвiтньoї вихoвнoї рoбoти; 

5) фoрмувaння iннoвaцiйнoгo ocвiтньoгo ceрeдoвищa в ocвiтньoму зaклaдi як 

чинникa прoфeciйнoгo cтaнoвлeння мaйбутньoгo учитeля.  

Клacифiковaно рoбoту з викoриcтaння укрaїнcькoгo нaрoднoгo 

музичнoгo миcтeцтвa у нaвчaльнiй тa пoзaocвiтнiй дiяльнocтi мaйбутнiх 

учитeлiв музики зa тaкими ocнoвними нaпрямaми: зa мeтoю – фoрмувaння 

iнтeрecу, пoзитивнoї мoтивaцiї cтудeнтiв дo вивчeння cпeцiaльних 

миcтeцьких диcциплiн; збaгaчeння музичнo-тeoрeтичних знaнь cтудeнтiв нa 

бaзi укрaїнcькoгo нaрoднoпiceннoгo мaтeрiaлу; aктуaлiзaцiя твoрчoгo 

пoтeнцiaлу cтудeнтiв, їх ecтeтичнoгo тa зaгaльнoкультурнoгo рoзвитку; 
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пiдвищeння рiвня ecтeтичнoї, миcтeцькoї, культурoлoгiчнoї, фaхoвoї 

кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики; зa мeтoдaми – нaвчaльнi, iгрoвi, 

прaктичнi, прoeктнi, iндивiдуaльнi, кoлeктивнi, пoшукoвi, дocлiдницькi; зa 

фoрмaми нaвчaльнoї, практичної, самостійної дiяльнocтi – caмocтiйнa 

рoбoтa з фoльклoрним мaтeрiaлoм, гурткoвa рoбoтa, учacть у фoльклoрних 

кoлeктивaх, кoнкурcaх нaрoднoгo миcтeцтвa, нaвчaльнo-нaукoвих 

eкcпeдицiях з пoшуку нaрoднoгo пiceннoгo мaтeрiaлу тoщo. 

Результати другого розділу висвітлено у наукових працях автора: [165, 

167, 169, 172, 174, 180]. 
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РOЗДIЛ 3  

EКCПEРИМEНТAЛЬНE ДOCЛIДЖEННЯ ЕФEКТИВНOCТI 

ФOРМУВAННЯ ПРOФECIЙНOЇ КOМПEТEНТНOCТI МAЙБУТНIХ 

УЧИТEЛIВ МУЗИКИ ЗACOБAМИ УКРAЇНCЬКOГO НAРOДНOГO 

МУЗИЧНOГO МИCТEЦТВA 

 

3.1. Програма та організація експериментальної роботи 

 

Дослідження ефективності авторської моделі формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музики вимагає розробки та реалізації 

програми експериментальної роботи, спрямованої на вивчення наявного 

стану сформованості професійної компетентності у майбутніх учителів 

музики, кількісних і якісних показників ефективності авторської моделі 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музики 

засобами українського народного музичного мистецтва. 

Експериментальна робота ґрунтується на педагогічному експерименті – 

методі пізнання, що дозволяє дослідити стан і процес зміни досліджуваного 

об’єкта в контрольованих дослідником умовах, через введення авторських 

інновацій та оцінювання їх ефективності
205
. Тобто, основною ознакою 

експериментальної роботи в контексті проблеми дослідження є введення у 

процес професійної підготовки майбутніх учителів музики авторської моделі 

формування їх професійної компетентності засобами українського народного 

музичного мистецтва. Діагностика і якісний аналіз початкових і кінцевих 

результатів експериментальної роботи дозволяє визначити наявність 

причинно-наслідкових зв’язків між рівнем професійної компетентності 

                                                           

205
 Хриков, Є. М., Адаменко, О. В., Курило, В. С., та ін. 2013. Методологічні засади педагогічного 

дослідження: монографія. Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”; Букач, М. М., Попова, Т. С. 

та Клименюк, Н. В., 2009. Основи наукових досліджень у соціальній роботі: навч. посіб. Миколаїв: ЧДУ ім. 

Петра Могили. 
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майбутніх учителів музики та методикою організації їх професійного 

навчання.  

Методологи організації та проведення педагогічних досліджень – 

С. Гончаренко
206
, А. Конверський

207
, О. Крушельницька

208
, В. Курило, 

Є. Хриков
209

 та інші – до основних компонентів програми 

експериментального дослідження відносять: мету, гіпотезу, завдання, етапи, 

генеральну й вибіркову сукупності, експериментальну базу й методи 

дослідження.  

Відповідно до означених вимог нами була спроектована програма 

експерименту, в якій експериментальним фактором виступає модель 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музики 

засобами українського народного музичного мистецтва; ефективність її 

впливу визначається здобутим рівнем професійної компетентності 

досліджуваних експериментальної групи, порівняно з учасниками 

контрольної групи.  

Метою експериментальної роботи є дослідити ефективність моделі 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музики 

засобами українського народного музичного мистецтва. В основі 

експериментальної роботи лежить гіпотеза, що упровадження моделі 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музики 

засобами українського народного музичного мистецтва сприятиме зростанню 

рівня професійної компетентності майбутніх учителів музики за особистісно-

мотиваційним, когнітивним, діяльнісним і рефлексивним компонентами.  

Перевірка визначеної гіпотези передбачає реалізацію таких 

послідовних етапів: 
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Організаційний етап (2014-2015 рр.) – підготовка програми дослідно-

експериментальної роботи відповідно до результатів теоретичного аналізу 

проблеми дослідження; проектування критеріїв, показників і рівнів 

професійної компетентності майбутніх учителів музики; визначення методів і 

засобів перевірки гіпотези дослідження; організація експериментальної 

роботи. 

Пілотажний етап (2014-2015 рр.) – вивчення передумов формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музики: контент-аналіз 

навчальних програм професійної підготовки майбутніх учителів музики; 

опитування учнів закладів загальної середньої освіти м. Кременця щодо 

зацікавленості у народному мистецтві; опитування вчителів музики закладів 

середньої освіти щодо умов формування професійної компетентності у 

практичній діяльності.  

Констатувальний етап (2015-2016 рр.) – діагностика наявного стану 

сформованості професійної компетентності майбутніх учителів музики 

засобами українського народного музичного мистецтва; проведення першого 

діагностичного зрізу рівня професійної компетентності досліджуваних 

студентів; кількісний і якісний аналіз результатів діагностики та визначення 

основних тенденцій формування професійної компетентності майбутніх 

учителів музики у процесі професійної підготовки.  

Формувальний етап (2016-2018 рр.) – упровадження у процес 

професійної підготовки майбутніх учителів музики експериментальної групи 

авторської моделі формування професійної компетентності засобами 

українського народного музичного мистецтва; повторна діагностика рівня 

професійної компетентності досліджуваних; оцінка ефективності 

запропонованої моделі через порівняння результатів діагностики контрольної 

та експериментальної груп; формулювання висновків дослідження.  

Реалізація поставленої мети відбувалася шляхом розв’язання таких 

завдань: вивчити актуальний рiвень прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх 

учитeлiв музики в процесі традиційної професійної підготовки у закладах 
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вищої освіти; впровадити у процес професійної підготовки 

експериментальної групи авторську модель формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музики засобами українського народного 

музичного мистецтва; оцінити ефективність моделі реалізації технології 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музики 

засобами українського народного мистецтва. 

Допоміжні (включені) методи педагогічного експерименту: аналіз 

навчальних досягнень студентів спеціальності «Музичне мистецтво», 

опрацювання та аналіз навчальних планів і планів гурткової роботи 

педагогічних закладів вищої освіти, вивчення результатів творчої діяльності 

майбутніх учителів музики, опитування (тестування, анкетування). 

Генеральна сукупність презентує множину об’єктів дослідження, на 

яку поширюються висновки експерименту
210
. Відповідно, генеральну 

сукупність нашого дослідження складають майбутні учителі музики, які 

навчаються у закладах вищої освіти за спеціальністю «Музичне мистецтво».  

Вибіркова сукупність – це частина генеральної сукупності, яка 

максимально точно відображає основні властивості та характеристики 

генеральної сукупності та учасники якої беруть безпосередню участь в 

експериментальній роботі.  

Експериментальне дослідження ефективності авторської моделі 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музики 

засобами українського народного мистецтва проводилося на базі закладів 

вищої освіти. 

Відповідно, вибіркову сукупність дослідження складали 296 студентів з 

15 груп закладів вищої освіти: Рівненського державного університету, 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 

Кременецької гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка (див. 

табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Характеристика вибіркової сукупності педагогічного експерименту 

№ 

з/п 

Заклади вищої освіти експериментальної 

бази дослідження  

Кількість 

груп 

Кількість 

студентів 

1 
Рівненський державний гуманітарний 

університет 
4 90 

2 
Східноєвропейський національний університет 

імені Лесі Українки 
5 133 

3 
Кременецька гуманітарно-педагогічна академія 

імені Тараса Шевченка 
6 73 

4 Усього 15 296 

 

Спосіб формування вибіркової сукупності – суцільний гніздовий; тобто 

участь у педагогічному експерименті взяли усі студенти, який на момент 

організації експериментальної роботи проходили професійну підготовку у 

визначених групах. Об’єм вибіркової сукупності визначався методикою крос-

табуляції попередньо обґрунтованих рівнів досліджуваної ознаки 

(професійної компетентності), згідно з якою участь у експерименті повинно 

взяти більше 200 досліджуваних
211

.  

Оскільки експеримент передбачає поділ вибіркової сукупності на 

контрольну та експериментальну групи; важливим є забезпечення їх рівності 

за обсягом та рівнем професійної компетентності як основної ознаки 

дослідження. Відповідно, поділ учасників на експериментальну й контрольну 

групи здійснювався за частотою розподілу визначальної ознаки – рівня 

професійної компетентності майбутніх учителів музики, коли у відібраних 

контрольній і експериментальній групах розподіл значень досліджуваних 

ознак не відрізняється
212
. До експериментальної групи було включено 144 

студенти бакалаврату, контрольної групи – 152 студенти; рівень професійної 
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компетентності досліджуваних, визначений на констатувальному етапі 

експерименту, є співрозмірним.  

До експериментальної групи увійшли студенти гуманітарного 

факультету Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка, студенти ЗВО «Рівненський державний гуманітарний 

університет» за спеціальністю «Середня освіта (музичне мистецтво)»; до 

контрольної групи – студенти гуманітарного факультету Кременецької 

гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, студенти 

факультету культури і мистецтв ЗВО «Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки».  

Вибір студентів до контрольної та експериментальної груп 

здійснювали таким чином, щоб до кожної з них входили студенти, які мають 

високий або середній бали навчальної успішності, а також студенти з різних 

закладів вищої освіти. Ми висунули гіпотезу, що за спеціально створених 

умов студенти експериментальної групи досягнуть вищого рівня професійної 

компетентності, ніж студенти контрольної групи, навчання яких 

здійснюється без упровадження моделі формування професійної 

компетентності засобами українського народного музичного мистецтва. 

Окрім студентів, до експериментальної роботи були залучені 19 

науково-педагогічних працівників – викладачів музичного мистецтва 

експериментальної бази дослідження. Кількість експертів визначалася за 

методикою В.Черепанова за формулою , де  – довірча 

ймовірність (для педагогічних досліджень  лежить у межах );  – 

коефіцієнт, який за умови  становить 0,85; d – розмах 

індивідуальних оцінок; Q – задане значення похибки колективної 

експертної оцінки. 

Виконавши обчислення, ми встановили, що для надійності експертної 

оцінки на рівні довірчої ймовірності  =0,85 потрібно не менше 19 експертів.  



 187 

Рівень експертності залучених фахівців оцінювався за методикою 

П. Воловика, за якою загальна компетентність визначається за формулою 

, де xi – оцінка експерта за даним пунктом анкети; ximax – 

максимальна оцінка, що може бути отримана експертом за даним пунктом; n 

– кількість запитань анкети. Компетентність групи експертів визначається за 

формулою , де n – кількість експертів, які входять до експертної 

групи; Ki – компетентність і-ого експерта. 

Експертну групу склали 4 викладача ЗВО «Рівненський державний 

гуманітарний університет», 5 викладачів ЗВО «Східноєвропейський 

національний університет імені Лесі Українки» та 10 педагогів кафедри 

мистецьких дисциплін і методик їх викладання Кременецької гуманітарно-

педагогічної академії імені Тараса Шевченка. 

Критеріями визначення компетентності було обрано такі показники: 

«профільність освіти», «педагогічний стаж», «кваліфікаційна категорія». За 

основу взята максимальна оцінка – 12 балів.  

Компетентності і-ого експерта: 

 

 

 

Отже, компетентність групи експертів задовольняє умови 

експерименту:  

. 

Крім того, у пілотажному етапі експериментальної роботи взяли участь 

594 учні закладів загальної середньої освіти і 36 учителів музики, що 

забезпечують процес викладання музичного мистецтва у цих закладах. Також 
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на пілотажному етапі дослідження нами було проаналізовано навчальні 

програми професійної підготовки майбутніх учителів музики.  

Вибір методів дослідження здійснювався відповідно до критеріїв 

професійної компетентності майбутніх учителів музики, які співвіднесені 

нами з теоретично обґрунтованою структурою досліджуваного явища.  

Зокрема, як було зазначено у розділі 1 дисертації, професійна 

компетентність у контексті проблеми нашого дослідження розглядається як 

професійна здатність, що інтегрує у собі такі значущі компоненти: 

особистісний, когнітивний, змістовий і рефлексивний. Зв'язок компонентів і 

критеріїв дослідження визначається ідеєю поділу складного досліджуваного 

результату (рівня професійної компетентності майбутніх учителів музики) на 

систему компонентів, які дозволяють його вивчити достатньо повно та 

об’єктивно. Загалом, у науковій літературі під критерієм розуміють 

характерологічні властивості предмету пізнання, які дозволяють виміряти 

його стан та оцінити рівень прояву
213

. Відповідно, оцінювання рівня 

професійної компетентності майбутніх учителів музики здійснювалося нами 

на основі мотиваційного, знаннєвого, процесуального та оцінного критеріїв 

(див. табл. 3.2). 

Створена система критеріїв і показників за проблемою дослідження 

дозволяє охарактеризувати рівні професійної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва.  

До достатнього рівня сформованості прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 

мaйбутнiх учитeлiв музики ми віднесли студентів, які вважають, що вчитель 

музичного мистецтва має бути професіоналом у широкому розумінні цього 

слова – тобто, добре володіти декількома музичними інструментами, 

розумітися в історії мистецтв, досконало знати елементарну теорію музики, 

вміти вести бесіди на музикознавчі теми. Крім цього, повинен уміти 

організувати гурткову роботу, залучаючи до неї всіх бажаючих школярів; 
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прагне брати активну участь у художній самодіяльності й отримує 

задоволення від виступів перед публікою. Студенти достатнього рівня мають 

досвід у творчій діяльності у сфері музичного мистецтва та характеризуються 

свідомою вмотивованістю до професійного зростання в обраній професії. 

Таблиця 3.2 

Критерії та показники оцінювання рівня сформованості професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва 

№ Критерій Показники Метод оцінювання 

1 Мотиваційний – 

характеризує 

професійно значущі 

якості та мотиви 

професійної підготовки 

студентів; їх ставлення 

до українського 

народного музичного 

мистецтва як засобу 

формування 

професійної 

компетентності  

– мотиви вибору 

професії учителя 

музичного мистецтва; 

– ставлення студентів до 

процесу навчання у 

закладі вищої освіти; 

– спрямованість на 

самореалізацію у 

професії та високий 

рівень професійної 

компетентності  

опитувальник 

спрямованості 

майбутніх учителів 

музичного мистецтва на 

формування високого 

рівня професійної 

компетентності 

(додаток А) 

2 Знаннєвий – відображає 

рівень фахових знань 

молоді з теорії та 

методики музичного 

мистецтва, у т.ч. 

українського народного 

– рівень навчальної 

успішності студентів за 

фахом; 

– участь студентів у 

додатковій освітній 

діяльності у сфері 

музичного мистецтва  

аналіз рівня навчальних 

досягнень студентів 

спеціальності «Музичне 

мистецтво» 
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Продовження таблиці 3.2 

3 Процесуальний –

 розкриває рівень 

професійних умінь і 

здатностей майбутніх 

учителів музики, 

опанованих ними у 

процесі професійної 

підготовки 

– участь студентів у 

позааудиторній 

діяльності у сфері 

музичного мистецтва; 

– оцінка студентами 

змісту професійної 

підготовки засобами 

українського народного 

музичного мистецтва 

Проективний тест-есе 

«Ідеальна модель 

інноваційного 

середовища вищого 

навчального закладу, 

яка сприятиме 

вивченню українського 

народного мистецтва» 

(додаток Б) 

4 Оцінний – визначає 

характер самооцінки 

молоддю рівня своєї 

професійної 

компетентності та місця 

українського народного 

музичного мистецтва у 

їх професійному 

становленні  

– наявність знань, умінь і 

навичок щодо 

використання творів 

українського народного 

музичного мистецтва; 

– досвід застосування 

творів українського 

народного музичного 

мистецтва; 

– творчість у 

застосуванні творів 

українського народного 

музичного мистецтва 

Самооцінка здатності 

до використання творів 

народного мистецтва у 

процесі професійної 

підготовки майбутніх 

учителів (додаток В) 

 

До репродуктивного рівня сформованості прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 

мaйбутнiх учитeлiв музики ми віднесли студентів, які вважають, що вчитель 

музичного мистецтва має добре володіти інструментом, гарно проводити свої 

уроки, проте організацію гурткової роботи залишає для іншого фахівця; 

вважає, що вільний час краще витратити для власного самовдосконалення 

(наприклад, для занять на інструменті, виконання самостійних робіт і т.п.), 
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але буде грати в ансамблі, якщо це буде приносити йому задоволення. 

Спрямованість на оволодіння професійною компетентністю у таких студентів 

не стійка, залежить від зовнішніх обставин.  

До початкового рівня сформованості прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 

мaйбутнiх учитeлiв музичного мистецтва ми віднесли студентів, які не 

прагнуть до прояву будь-якої ініціативи, вважають зайвою тратою часу 

участь у різноманітних гуртках, бажають займатися одним видом діяльності. 

Такі студенти не вмотивовані до професійного навчання та саморозвитку в 

спеціальності. 

Таким чином, нами побудовано програму експериментальної роботи із 

упровадження моделі формування професійної компетентності майбутніх 

учителів музики засобами українського народного музичного мистецтва. 

Сформульовано мету, гіпотезу й завдання експериментальної роботи, 

охарактеризовано її етапи, спроектовано критерії, показники та рівні 

професійної компетентності майбутніх учителів музики.  

 

 

3.2. Стан сформованості професійної компетентності майбутніх 

учителів музики засобами українського народного музичного мистецтва 

 

Гра на музичних інструментах посідає одне з провідних місць у системі 

естетичного виховання підростаючого покоління. Розвинена мережа дитячих 

музичних шкіл та їх доступність у другій половині ХХ століття сприяли 

тому, що багато учнів закладів середньої освіти, крім навчання в основній 

школі, опановували гру на музичних інструментах у музичних школах, 

пришкільних студіях чи у гуртках, які функціонували при Палацах учнівської 

молоді. Проте складалася тенденція, що найбільш затребуваними 

інструментами стали фортепіано, баян чи акордеон, значно рідше – скрипка. 

Незаслужено забутими та непопулярними були інструменти, що стояли біля 

витоків народності – бандура, цимбали, сопілка та багато інших. Головною 

причиною цього був той факт, що українська культура сотні років перебувала 
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«під патронажем» російської, польської, австрійської та інших культур, і 

тому деякі дослідники вважали її вторинною, сільською, провінційною. 

Культурні процеси гальмувала відсутність власної державності, наше 

суспільство втратило здатність цінувати свою унікальну музичну культуру, 

яка існувала віками. 

Проголошення незалежності України сприяло відродженню 

національної свідомості українського народу, формуванню власної політики, 

спрямованої на забезпечення вільного розвитку національної культури та 

збереження культурної спадщини. Ми поступово повертаємось до своїх 

витоків, проте цей шлях є досить складним. Тому надзвичайно важливу роль 

у цьому процесі мають відіграти педагоги нової формації, які зуміють 

навчити підростаюче покоління поважати, любити рідну землю, рідне слово, 

рідну пісню; відродити любов до народних інструментів, розкрити та 

продемонструвати всьому світу їх широкі виражальні можливості. 

У пілотажному дослідженні взяли участь 594 учні закладів середньої 

освіти (див. табл. 3.3), адже майбутні вчителі музичного мистецтва мають 

розуміти та усвідомлювати, у якому напрямку їм потрібно здійснювати 

освітній процес у практичній діяльності. Основною метою анкетування є 

визначення ролі українського народного мистецтва при навчанні музики в 

школі.  

Таблиця 3.3 

Розподіл респондентів – учнів закладів середньої освіти 

№ 

з/п 
ЗСО 

Класи/кількість учнів Загальна 

кількість 

учнів 1-4 класи 5-6 класи 7-8 класи 

1 ЗСО № 1 м. Кременця  80 30 78 188 

2 ЗСО № 2 м. Кременця 88 42 86 216 

3 ЗСО № 3 м. Кременця 84 36 70 190 

4 Усього 252 108 234 594 
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Як відомо, зміст навчання, його значущість для учнів впливають на 

мотиви навчання школярів, їх пізнавальну активність. Уроки мають 

захоплювати школярів, пробуджувати у них інтерес та мотивацію, навчати 

самостійному мисленню та діям. Ефективність і сила впливу на емоції та 

свідомість учнів істотно залежить від умінь і стилю роботи конкретного 

вчителя.  

Щоб з’ясувати інтерес учнів до народного мистецтва, ми розробили 

анкети для кожної вікової категорії школярів: 1-4, 5-6 та 7-8 класів. 

Відповіді на запропоновані анкети надали 252 учні початкової школи. 

Як відомо, програма з музичного мистецтва передбачає знайомство із 

народною творчістю вже з перших уроків. Зокрема, підручники О. Лобової 

«Музичне мистецтво» та Л. Масол «Мистецтво» пропонують для 

розучування дитячі українські народні пісні, під час слухання музики 

школярі дізнаються про народні танці та деякі музичні інструменти. Проте у 

момент заповнення анкет учні не могли згадати інформації, яку вони мали б 

засвоїти у процесі навчання.  

Аналіз анкет учнів 1-4 класів надав підстави для таких висновків: 

–  більшість школярів розуміють, що народна пісня – це та пісня, яку 

склав народ; 

–  серед українських народних інструментів найчастіше називали 

бандуру, скрипку, значно рідше – сопілку, бубон. Зазвичай перелік 

обмежувався 2-3 музичними інструментами, а у 1-2 класах називали не 

більше одного; 

–  з переліку українських народних пісень учні називали «Гарний танець 

гопачок» (1 клас), «Подоляночка», « Грицю, Грицю, до роботи», «Котику 

сіренький» (2-4 класи). Найбільша кількість пісень, яка була вказана в анкеті 

учениці 4 класу, склала 5 найменувань; 

–  серед народних танців школярі назвали «Гопак», зрідка 

четвертокласники згадували «Козачок»; 
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–  серед українських народних свят учні називали релігійні свята – 

Миколая, Великдень, Різдво; 

–  на пропозицію вибрати музичний інструмент 240 учнів обрали 

фортепіано, 6 – скрипку, 4 – гітару, 1 – арфу (за словами учениці 2 класу «я 

бачила, як по телевізору тьотя грала, тому сама хочу так грати»), 1 – 

барабани; 

–  на запитання «Чи хотіла б (хотів би) ти дізнатися щось нове з 

українського народного мистецтва?» 239 учнів дали позитивну відповідь 

«так» («тому що цікаво») і 13 відповідей «ні» («тому що нема часу», «бо 

гратися на комп’ютері цікавіше», «у мене є телефон (планшет)» і т.п.). 

З-поміж учнів 5-6 класів у анкетуванні взяло участь 108 школярів. 

Здійснимо аналіз їх відповідей:  

–  на запитання «що таке українське мистецтво» більшість учнів 

відповідали: «Це те, що створив народ», проте майже ніхто не назвав 

конкретно види народного мистецтва; 

–  поняття «українські народні традиції» найчастіше прирівнювалося до 

поняття «українське народне свято» і знову ж називалися релігійні свята; 

–  серед народних танців, як і в початкових класах, називався «Гопак» і 

«Козачок»; 

–  переважна більшість школярів не розрізняють поняття «жанр», тому 

називали по декілька народних пісень; 

–  з українських народних інструментів називали бандуру, кобзу, 

скрипку, цимбали, сопілку, бубон. (Хоча у багатьох анкетах перелік зводився 

до 3-4 інструментів); 

–  при виборі інструменту для навчання обиралось фортепіано (76 учнів), 

гітара (13 учнів), скрипка (2 учні). 17 учнів відповіли, що не хочуть грати на 

жодному з інструментів; 

–  на запитання «Чи хотіла б (хотів би) ти дізнатися щось нове з 

українського народного мистецтва?» 63 учні дали позитивну відповідь (за 

умови, якщо це не займе вільного часу, а тільки за рахунок уроків), 45 
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школярів дали негативну відповідь, з них 32 без жодних пояснень, у всіх 

інших – «мені це не треба». 

Вивчення та аналіз анкет учнів 7-8 класів (234 респонденти) надало 

підстави для таких висновків: 

–  більшість учнів не можуть надати точного визначення українського 

народного мистецтва, не розуміють формулювання запитання; 

–  серед видів народного мистецтва найчастіше виділяють музичне 

мистецтво та хореографічне; 

–  серед інструментів, які, на їх думку, входять до складу оркестру 

народних інструментів, називали гармошки, балалайки, скрипки, бубни, 

барабани, бандури; 

–  «Троїсті музики», на думку школярів, – це троє виконавців. Проте 

рідко хто зміг назвати, які ж інструменти використовуються у цьому 

колективі; 

–  серед українських народних пісень найчастіше згадували «Несе Галя 

воду», «Ой чий то кінь стоїть», «Ой у вишневому саду» (перелік зводився до 

5-6 найменувань); 

–  серед народних танців – «Гопак» і «Козачок», рідше – «Коломийки», 2 

учні пригадали «Аркан», 3 учні назвали «Польку»; 

–  крім «Котика сіренького», учні не змогли назвати жодної колискової 

пісні. Натомість називалися «Баю-баюшки, баю, не ложися на краю»; 

–  бажання навчитися грати на фортепіано виявили 9 дівчаток, грати на 

гітарі бажають 5 хлопців, 4 хлопці – на барабанній установці; 

–  дізнатися нове про народне мистецтво виявили бажання 27 учнів, а всі 

інші відповіли, що їм це не цікаво. 

Таким чином, після аналізу всіх анкет ми зробили невтішний висновок, 

що учні знають надзвичайно мало з народної творчості, а інтерес школярів до 

народного мистецтва з кожним роком усе більше згасає. 

Інтерв’ювання вчителів музики закладів середньої освіти свідчить, що 

педагогам бракує знань із фольклору та народознавства, а якби була 
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можливість повторного навчання, вони більшу увагу звернули б на предмети 

професійного спрямування – теорію та методику музичного виховання, 

історію музики, гармонію, сольфеджіо, гру на інструменті, вивчення 

шкільного репертуару, аранжування, акомпанемент, читку нот з листа. І 

обов’язково оволоділи б навичками гри на всіх доступних народних 

інструментах. Тоді вони могли б із легкістю організовувати в школі 

різноманітні музичні колективи та гуртки за інтересами для всіх категорій 

школярів. Педагоги запевнили, що вони досить часто проводять інтегровані 

уроки музичного мистецтва у школі, проте їм доводиться звертатися за 

допомогою до колег-предметників, використовувати допоміжну літературу 

або мережу Інтернет. З огляду на це, заклад вищої освіти повинен 

сформувати професійні знання та практичні навики із всіх фахових і 

спеціальних дисциплін, створити умови для індивідуального та колективного 

музикування та творчої реалізації кожної особистості. 

Таким чином, на пілотажному етапі експериментальної роботи нами 

було встановлено роль та місце українського народного музичного мистецтва 

на різних освітніх щаблях. Відзначено рівень застосування творів 

українського народного музичного мистецтва у навчально-виховному 

процесі закладу середньої освіти та професійні потреби вчителів музики. 

Встановлено, що у процесі навчання фахових дисциплін майбутні учителі 

музики недостатньо володіють теорією і практикою використання 

українського народного музичного мистецтва. Це пов’язано з необхідністю 

перегляду змісту та методів навчання окремих дисциплін.  

Діагностика наявного стану сформованості професійної компетентності 

майбутніх учителів музики здійснювалася нами відповідно до програми 

експериментальної роботи. Проаналізуємо одержані результати відповідно до 

обґрунтованих діагностичних критеріїв, показників і рівнів.  

За мотиваційним критерієм вивчення рівнів сформованості 

професійної компетентності майбутніх учителів музики встановлюються 

професійно значущі якості та мотиви професійної підготовки студентів; їх 
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ставлення до українського народного музичного мистецтва як засобу 

формування професійної компетентності. В основу оцінювання покладено 

показники: мотиви вибору професії учителя музичного мистецтва; ставлення 

студентів до процесу навчання у закладі вищої освіти; спрямованість на 

самореалізацію у професії та високий рівень професійної компетентності.  

Ставлячи за мету з’ясувати зорієнтованість освітнього процесу ЗВО на 

формування професійної компетентності майбутнього учителя музики у 

контексті проблеми дослідження, ми використали «Опитувальник 

спрямованості майбутніх учителів музичного мистецтва на формування 

високого рівня професійної компетентності». Здійснимо аналіз отриманих 

результатів: 

На запитання «Що спонукає Вас до навчання в обраному Вами закладі 

вищої освіти?» на перше місце всі респонденти поставили потребу 

підвищення власного професійного рівня – більше 30,0% респондентів обох 

груп, прагнення стати хорошим педагогом – 13,19% і 15,13% опитаних, 

спрямованість на здобуття нових знань та навичок – 11,8 %, потреба 

особистісного самоствердження – до 4,0% студентів. 

Таким чином, мотивація стати хорошим педагогом у студентів висока, 

є бажання підвищити свій професійний рівень, проте непокоїть те, що амбіції 

отримати диплом закладу вищої освіти переважають над потребою у здобутті 

нових знань (36,81% і 37,50% опитаних експериментальної і контрольної 

груп відповідно).  

Детальний аналіз показників ЕГ та КГ подано в таблиці 3.4. 

На запитання «Чого, на Вашу думку, не вистачає для того, щоб у 

навчальному закладі забезпечити більш якісну організацію освітнього 

процесу з підготовки компетентних фахівців у сфері музичного мистецтва?» 

студенти зазначили, що, в першу чергу, їх не влаштовує система організації 

навчального процесу, яка передбачає багато лекційних занять. Також 

респондентів не задовольняє мала кількість практичних годин, особливо 

якщо вони стосуються педагогічної практики в закладах загальної середньої 
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освіти. Це побажання висловили студенти обох груп (16,67% ЕГ та 17,76% 

КГ).  

Таблиця 3.4 

Аналіз показників мотивації навчання за мотиваційним критерієм 

Варіанти відповідей  
ЕГ КГ 

к-сть  % к-сть  % 

Хочу стати хорошим вчителем музичного 

мистецтва 
19 13,19 23 15,13 

Хочу підвищити власний професійний рівень 

у сфері музичного мистецтва 
47 32,64 46 30,26 

Хочу отримати диплом про вищу освіту 53 36,81 57 37,50 

Хочу здобути нові знання та навички у сфері 

музичного мистецтва 
17 11,81 18 11,84 

Хочу ствердитися як особистість 5 3,47 6 3,95 

Власний варіант 3 2,08 2 1,32 

Усього 144 100 152 100 

 

На друге місце студенти ЕГ поставили побажання використовувати 

більше сучасних інтерактивних форм та методів у викладанні навчальних 

дисциплін (19,44% ЕГ та 15,79% КГ).  

Респонденти обох груп зазначають, що недостатньо годин виділяється 

у ЗВО на вивчення фахових предметів. Особливо бракує навичок 

концертмейстерської діяльності, практики роботи з хором, знань з теорії та 

методики музичного виховання (10,42% ЕГ та 13,82% КГ). 

Переконані, що навчальний заклад повною мірою забезпечує 

організацію освітнього процесу з підготовки компетентних фахівців, 28,47% 

респондентів експериментальної групи та 27,63% опитаних контрольної 

групи.  

Змінити систему оцінювання вважають за необхідне 17,64% і 21,05% 

студентів експериментальної і контрольної груп. 

Усі опрацьовані дані подані в таблиці 3.5. 
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Таблиця 3.5 

Аналіз показників щодо задоволеності навчанням за мотиваційним 

критерієм 

Варіанти відповідей  
ЕГ КГ 

к-сть  % к-сть  % 

Змінити систему організації навчального 

процесу 
24 16,67 27 17,76 

Використовувати більше сучасних 

інтерактивних форм та методів 
28 19,44 24 15,79 

Виділити більше годин на вивчення фахових 

предметів 
15 10,42 21 13,82 

Мій заклад освіти повністю забезпечує 

організацію освітнього процесу з підготовки 

компетентних фахівців 

41 28,47 42 27,63 

Змінити систему оцінювання навчальних 

досягнень 
25 17,36 32 21,05 

Власний варіант 11 7,64 6 3,95 

Усього 144 100 152 100 

 

На запитання «Що, на Вашу думку, сприятиме більш активному 

формуванню професійної компетентності у сфері педагогіки музичного 

мистецтва?» відповіді студентів були досить різноманітними, деякі 

респонденти не змогли однозначно розставити пріоритети, вважаючи 

декілька відповідей рівноцінними. Зокрема, багато хто вважає, що необхідно 

створювати інноваційне освітнє середовище і в той же час наполягає на 

забезпеченні зворотного зв’язку в процесі проведення практичних занять або 

доцільному виборі навчальних завдань.  

Після довготривалих дискусій ми вивели такий результат: змінити 

форму проведення лекційних занять вважають за необхідне 9,0% 

респондентів обох груп. Студенти бажають бачити активного лектора, який 

не обмежується констатацією фактів, а демонструє викладений матеріал 

прикладами. 
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За створення інноваційного середовища проголосувало 8 респондентів 

із ЕК (27,6 %) та 6 респондентів із КГ (20,8 %). Всі вони стверджують, що 

досить багато закладів вищої освіти використовують застарілі технології, 

хоча наука у своєму розвитку вже давно пішла вперед і вимагає відповідних 

змін, що в свою чергу призведе і до зміни науково-методичного забезпечення 

педагогічного процесу, про що засвідчили 5 студентів із ЕГ (17,2 %) та 7 

студентів із КГ (24,1 %). 

На обов’язковому зворотному зв’язку під час практичного заняття 

наполягає 15,28 % ЕГ і 13,82 % респондентів КГ. Вони вважають, що поділ 

годин на лекційні, лабораторні, самостійні та практичні заняття вже давно 

втратив свою актуальність, процес навчання має бути мобільним і виникати 

за мірою необхідності, адже у кожного студента різний рівень сприйняття і 

засвоєння навчального матеріалу, тому потрібно орієнтуватися на кожну із 

груп в індивідуальному порядку. А для того, щоб процес навчання був 

цікавим і викликав інтерес, педагоги повинні вміти підібрати такі навчальні 

завдання, які б стимулювали та мотивували студентів до навчальної 

діяльності. Про це заявляє кожний третій з усіх респондентів (29,86% ЕГ і 

30,02% КГ). 

Дані опитування ми вивели у таблиці 3.6. 

Запитання «Чи вважаєте Ви себе готовими до професійної діяльності?» 

викликало найбільше дискусій серед усіх респондентів. З однієї сторони, 

кожен із опитаних певною мірою вважає себе причетним до професії 

педагога, проте жоден із них не впевнений у тому, що зуміє себе реалізувати 

на практиці вповні. Навіть у студентів, які отримали дипломи молодшого 

спеціаліста, немає практичних навичок роботи. У них лише є досвід 

проходження педагогічної практики, яка не в повному обсязі дає уявлення 

про майбутню трудову діяльність.  
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Таблиця 3.6 

Аналіз показників щодо задоволеності формами і змістом навчання за 

мотиваційним критерієм 

Варіанти відповідей  
ЕГ КГ 

к-сть  % к-сть  % 

Зміна форм проведення лекційних занять 14 9,72 15 9,87 

Створення інноваційного освітнього 

середовища 
22 15,28 21 13,82 

Зміна науково-методичного забезпечення 

педагогічного процесу 
16 11,11 20 13,16 

Забезпечення зворотного зв’язку під час 

практичних занять 
41 28,47 42 27,63 

Підбір навчальних завдань, які б 

стимулювали та мотивували студентів до 

навчальної діяльності 

43 29,86 47 30,92 

Власний варіант 8 5,56 7 4,61 

Усього 144 100 152 100 

 

Звичайно, кожен із опитаних усвідомлює, що досвід приходить із 

часом, тому сміливості заявити, що йому достатньо отриманих знань для 

майбутньої роботи вистачило лише у 12,50% студентів із ЕГ і 14,47% 

студентів КГ. Натомість, підвищити свою фахову кваліфікацію вважають за 

доцільне 15,97% студентів ЕГ та 17,11% студентів КГ. Як зазначили опитані, 

найбільше вони потребують покращити техніку гри на інструменті, практику 

роботи з хором та техніку диригування. 

Більше 13,% опитаних обох груп визнали, що не вміють спілкуватися із 

учнями у процесі проходження педагогічної практики, не можуть тримати у 

полі зору весь клас і забезпечити дисципліну на уроці, а також підібрати 

відповідні інтонації голосу для пояснення навчального матеріалу. 

Усвідомлюють, що не вміють організувати навчальний процес 15,97% 

респондентів із ЕГ та 14,47% респондентів із КГ. Вони потребують 
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консультацій у процесі створення планів-конспектів уроків, часто виникають 

проблеми із розподілом часу на різні види діяльності. 

Найвищі результати отримано за шкалою нестачі практичних навичок в 

організації навчально-пізнавальної діяльності (37,50% у ЕГ і 36,18% у КГ). 

Аналіз показників виведений у таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7 

Аналіз показників готовності до професійної діяльності за мотиваційним 

критерієм 

Варіанти відповідей  
ЕГ КГ 

к-сть  % к-сть  % 

Мені достатньо отриманих знань для 

майбутньої роботи учителя музичного 

мистецтва 

18 12,50 22 14,47 

Мені потрібно ще підвищити свою фахову 

кваліфікацію у сфері музичного мистецтва 
23 15,97 26 17,11 

Мені бракує педагогічних і методичних умінь 19 13,19 21 13,82 

Мені не вистачає умінь з організації 

навчального процесу 
23 15,97 22 14,47 

Мені бракує практичних навичок в організації 

навчально-пізнавальної діяльності майбутніх 

учнів 

54 37,50 55 36,18 

Власний варіант 7 4,86 6 3,95 

Усього 144 100 152 100 

 

Окремо нами вивчалося ставлення студентів до ролі українського 

народного музичного мистецтва у формуванні їх професійної 

компетентності, кількісні дані опитування висвітлено у табл. 3.8. 

Переважна частина опитаних (56,94% у ЕГ і 55,92% у КГ) вважають 

народне мистецтво лише засобом у підготовці майбутніх учителів музики. 

Натомість, кожен десятий опитуваний (11,11% у ЕГ і 12,50% у КГ) 

характеризує визначальну роль українського народного мистецтва у процесі 

професійної підготовки.  
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Таблиця 3.8 

Аналіз показників ціннісного ставлення до українського народного 

музичного мистецтва за мотиваційним критерієм 

Варіанти відповідей  
ЕГ КГ 

к-сть  % к-сть  % 

Українське народне музичне мистецтво є 

необхідною основою для професійної 

діяльності учителя музики 

16 11,11 19 12,50 

Українське народне музичне мистецтво 

можна застосовувати як допоміжний засіб у 

підготовці вчителів музики 

82 56,94 85 55,92 

Українське народне музичне мистецтво не є 

інструментом для формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музики 

37 25,69 38 25,00 

Власний варіант 9 6,25 10 6,58 

Усього 144 100 152 100 

 

Таким чином, здійснивши опитування та проаналізувавши результати, 

ми знайшли недоліки в організації освітнього процесу в закладах вищої 

освіти, з’ясували, на що потрібно звернути увагу в процесі формування 

професійної компетентності майбутнього учителя музики. Узагальнені дані 

щодо вивчення показників професійної компетентності за особистісно-

мотиваційним критерієм представлено у табл. 3.9. 

Тобто, достатній рівень сформованості показників професійної 

компетентності майбутніх учителів музики за особистісно-мотиваційним 

критерієм, що характеризує свідоме ставлення до майбутньої професії, 

розуміння ролі українського народного мистецтва та ціннісне ставлення до 

нього, притаманний лише 14,58% студентів експериментальної групи та 

16,45% досліджуваних контрольної групи. Натомість, кожний третій 

опитуваний студент характеризується низьким рівнем прояву показників 

особистісно-мотиваційного критерію – 35,42% і 36,84% опитаних 

експериментальної й контрольної груп. 
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Таблиця 3.9 

Рівні сформованості професійної компетентності майбутніх учителів 

музики за мотиваційним критерієм (констатувальний етап) 

Рівні  
ЕГ КГ 

к-сть  % к-сть  % 

Достатній 21 14,58 25 16,45 

Репродуктивний   72 50,00 71 46,71 

Початковий   51 35,42 56 36,84 

Усього 144 100 152 100 

 

Відповідно, на формувальному етапі експерименту уважаємо за 

важливе зосередити увагу на формуванні професійної мотивації майбутніх 

учителів музики, розвитку ціннісного ставлення до ролі українського 

народного музичного мистецтва у процесі їх професійного становлення.  

Знаннєвий критерій професійної компетентності майбутніх учителів 

музики відображає рівень фахових знань молоді з теорії та методики 

музичного мистецтва, у т.ч. українського народного. Оцінювання за цим 

критерієм здійснювалася за показниками: рівень навчальної успішності 

студентів за фахом; участь студентів у додатковій освітній діяльності у сфері 

музичного мистецтва. 

Нами було проаналізовано рівень навчальної успішності студентів 

експериментальної бази дослідження, брався до уваги середній бал 

успішності кожного студента. Складова успішності рейтингового балу 

включала в себе середнє арифметичне успішності за результатами 

семестрового контролю. Узагальнені дані вивчення навчальної успішності 

подано у табл. 3.10. 
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Таблиця 3.10 

Рівні сформованості професійної компетентності майбутніх учителів 

музики за знаннєвим критерієм (констатувальний етап)  

Рівні  
ЕГ КГ 

к-сть  % к-сть  % 

Достатній 24 16,67 26 17,11 

Репродуктивний   75 52,08 77 50,66 

Початковий   45 31,25 49 32,24 

Усього 144 100 152 100 

 

Як бачимо із дослідження, більшість студентів мають середні навчальні 

досягнення (середній бал серед усіх досліджених груп становить 74,6, що 

складає 50,0% респондентів обох груп), проте значно вищий рівень 

навчальних досягнень демонструють студенти груп, що прийняті на навчання 

після педагогічних коледжів, які вже мають диплом молодшого спеціаліста. 

Значна чистина досліджуваних (31,25% у ЕГ і 32,24% у КГ) 

характеризуються початковим рівнем професійних знань і умінь, що свідчить 

про їх неготовність до діяльності учителя музики. Тобто, відсутність 

умотивованості до процесу професійної підготовки відображається на рівні 

знань студентів і потребує корекції навчального процесу ЗВО. Виявлений 

рівень знань з народного мистецтва у студентів закладів вищої освіти 

засвідчує той факт, що існує нагальна потреба у використанні позаосвітньої 

виховної роботи, адже освітній процес, обмежений мінімальною кількістю 

навчальних годин, не може забезпечити повноцінний естетичний розвиток 

особистості. Для цього, ми вважаємо, майбутні фахівці з музичного 

мистецтва повинні володіти багатьма навичками в організації такої роботи.  

За процесуальним критерієм вивчення професійної компетентності 

майбутніх учителів музики виявляється рівень професійних умінь і 

здатностей майбутніх учителів музики, набутих ними у процесі професійної 
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підготовки; показниками цього критерію є: участь студентів у 

позааудиторній діяльності у сфері музичного мистецтва; оцінка студентами 

змісту професійної підготовки засобами українського народного музичного 

мистецтва. 

Щоб з’ясувати найбільш сприятливі умови для гуманізації освітнього 

процесу, ми поспілкувалися зі студентами досліджуваних груп і з’ясували 

фактори, які, на їхню думку, впливають на покращення процесу підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва.  

На запитання «Якими якостями повинен бути наділений викладач 

закладу вищої освіти, щоб студенти із задоволенням відвідували його лекції 

та практичні заняття» ми отримали такі відповіді: 

–  мати високий рівень професіоналізму;  

–  викладач завжди повинен бути налаштований на співпрацю та діалог зі 

студентською аудиторією, а не утримувати авторитарну позицію; 

–  бути творчою та ініціативною особистістю; 

–  бути цікавим співрозмовником; 

–  володіти своїми емоціями; 

–  мати високу педагогічну майстерність; 

–  мати високий рівень психологічної культури; 

–  дотримуватися демократичного стилю спілкування; 

–  бути чесним та справедливим, уміти визнавати свої помилки; 

–  уміти нівелювати руйнівний вплив стереотипів у спілкуванні із 

студентською аудиторією. 

Таким чином, студенти ставлять вимоги не лише до професійної 

компетентності педагогів, які їх навчають, але й до особистісних якостей 

своїх наставників та їх психологічної готовності до співпраці. 

Результати опитування студентів щодо участі у додаткових заходах, які 

сприяють зростанню їх професійної компетентності як учителів музики ми 

внесли до таблиці 3.11. 
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Таблиця 3.11 

Участь студентів у позааудиторній діяльності у процесі професійної 

підготовки майбутніх учителів 

№ Показники  
ЕГ КГ 

к-сть  % к-сть  % 

1. Гра в оркестрі народних 

інструментів 
27 18,75 32 21,05 

2. Спів у самодіяльному хорі 37 25,69 41 26,97 

3. Танці у хореографічному 

колективі 
11 7,64 6 3,95 

4. Гра в ансамблі «Троїсті музики» 7 4,86 0 0,00 

5. Гра в ансамблі сопілкарів 9 6,25 8 5,26 

6. Гра в ансамблі бандуристів 5 3,47 7 4,61 

7. Участь у доброчинних 

мистецьких акціях 
43 29,86 45 29,61 

8. Волонтерська діяльність у сфері 

музичного мистецтва 
15 10,42 19 12,50 

9. Проведення культмасових заходів 14 9,72 16 10,53 

10 Участь у театральному гуртку 11 7,64 8 5,26 

11 Свій варіант 19 13,19 23 15,13 

Середній показник  18 12,50 19 12,26 

 

Дані табл. 3.11 свідчать, що у середньому лише 12,50% студентів 

експериментальної групи та 12,26% опитуваних контрольної групи є 

активними учасниками позааудиторної діяльності в сфері музичного 

мистецтва. Це тривожна тенденція, оскільки саме досвід діяльності 

характеризує формування професійної компетентності майбутніх учителів. 

Відповідно, потребує уваги діяльність із організації додаткової неформальної 

освіти молоді у сфері музичного мистецтва; залучення студентів до 

позааудиторної роботи, створення умов для розвитку професійних, 

особистісних умінь. На нашу думку, така робота дозволить студентам більш 
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усвідомлено здійснити вибір щодо набуття професійних якостей засобами 

позаосвітньої виховної роботи.  

Для з’ясування впливу інноваційного середовища на формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами 

українського народного мистецтва ми запропонували студентам написати есе 

на тему «Ідеальна модель інноваційного середовища закладу вищої освіти, 

яка сприятиме вивченню українського народного мистецтва». 

Наведемо деякі цитати із творчих робіт: 

– « ...ХХІ століття – це вік передових технологій. Як можна вести мову 

про народний танець, якщо не мати змогу його побачити? Як можна вести 

мову про національний одяг певного регіону, якщо немає можливості його 

роздивитися? Як можна говорити про специфіку виконання гагілок чи 

рогульок, коли немає можливості їх послухати? Для того, щоб процес 

навчання був ефективним, у навчальному закладі має бути все: сучасна 

звуко- та відеоапаратура, інтерактивні дошки та сучасне мультимедійне 

обладнання...». 

– « ...Для того, щоб добре знати і розуміти народне мистецтво, потрібно 

все побачити на власні очі та почути власними вухами. Тому я вважаю, що в 

кожному навчальному закладі мають бути найновіші, найбільш передові 

технічні засоби навчання, декілька кабінетів, обладнаних сучасними 

комп’ютерами, обов’язково підключеними до мережі Інтернет, комп’ютерна 

бібліотека із широкими можливостями перегляду матеріалів, екранами для 

відтворення презентацій, презентаційними телевізійними плазмовими 

мультимедійними панелями та дистанційним управлінням комп’ютером і 

плазмовими панелями...». 

Практично кожен студент висловив свої думки у такому аспекті. І всі 

вони переконані в тому, що народне мистецтво не можна вивчати лише за 

лекціями та підручниками, а для забезпечення якості освіти необхідно 

створити відповідне інноваційне середовище. 
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Результати вивчення рівнів сформованості професійної компетентності 

за практично-діяльнісним критерієм представлені у табл. 3.12. 

Таблиця 3.12 

Рівні сформованості професійної компетентності майбутніх учителів 

музики за процесуальним критерієм, констатувальний етап  

Рівні  
ЕГ КГ 

к-сть  % к-сть  % 

Достатній 31 21,53 32 21,05 

Репродуктивний   67 46,53 70 46,05 

Початковий   46 31,94 50 32,89 

Усього 144 100 152 100 

 

Таким чином, кожний п’ятий респондент на констатувальному етапі 

експерименту демонструє достатній рівень прояву показників професійної 

компетентності за практично-діяльнісним критерієм. Зберігається тенденція 

до значної кількості досліджуваних із початковим рівнем компетентності за 

цим критерієм, як і за двома попередніми. Репродуктивний рівень фахових 

умінь та здатностей притаманний 46,0% досліджуваних.  

Загалом, вивчення рівня сформованості показників процесуального 

критерію відображає стан розподілу студентів за рівнями, виявленими за 

мотиваційним та знаннєвим критеріями. Це, на нашу думку, демонструє 

інтегральну єдність досліджуваних критеріїв і показників, коли рівень 

особистісних ставлень, знань і умінь є залежними один від одного. Одержані 

дані демонструють потребу в організації системної роботи щодо формування 

професійної компетентності майбутніх учителів засобами українського 

народного мистецтва.  

Оцінний критерій вивчення професійної компетентності майбутніх 

учителів музики застосовується для визначення характеру самооцінки 

молоддю рівня своєї професійної компетентності та місця українського 
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народного музичного мистецтва у їх професійному становленні. Критерій 

характеризується такими показниками: наявність знань, умінь і навичок щодо 

використання творів українського народного музичного мистецтва; досвід 

застосування творів українського народного музичного мистецтва; творчість 

у застосуванні творів українського народного музичного мистецтва.  

Вивчення показників критерію здійснювалося за допомогою анкети 

«Самооцінка здатності до використання творів народного мистецтва у 

процесі професійної підготовки майбутніх учителів», вміщеної у додатку В 

дисертації, кількісні дані анкетування висвітлено у табл. 3.13. 

Таблиця 3.13 

Самооцінка здатності до використання творів народного мистецтва у 

процесі професійної підготовки майбутніх учителів 

№ Рівні 
ЕГ КГ 

к-сть % к-сть % 

1 Вокал 

1.1 Достатній 17 11,81 20 13,16 

1.2 Репродуктивний   68 47,22 67 44,08 

1.3 Початковий   59 40,97 65 42,76 

Усього 144 100 152 100 

2 Хорове диригування 

2.1 Достатній 13 9,03 14 9,21 

2.2 Репродуктивний   70 48,61 73 48,03 

2.3 Початковий   61 42,36 65 42,76 

Усього 144 100 152 100 

3 Хоровий клас 

3.1 Достатній 28 19,44 29 19,08 

3.2 Репродуктивний   77 53,47 80 52,63 

3.3 Початковий   39 27,08 43 28,29 

Всього 144 100 152 100 

4 Історія української вокально-хорової музики 

4.1 Достатній 24 16,67 26 17,11 

4.2 Репродуктивний   91 63,19 95 62,50 

4.3 Початковий   29 20,14 31 20,39 

Усього 144 100 152 100 
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Продовження таблиці 3.13 

5 Методика аналізу вокально-хорових творів 

5.1 Достатній 23 15,97 24 15,79 

5.2 Репродуктивний   95 65,97 101 66,45 

5.3 Початковий   26 18,06 27 17,76 

Усього 144 100 152 100 

6 Основний музичний інструмент 

6.1 Достатній 32 22,22 37 24,34 

6.2 Репродуктивний   94 65,28 97 63,82 

6.3 Початковий   18 12,50 18 11,84 

Усього 144 100 152 100 
 

Найвищі результати за самооцінюванням студентами власного 

професійного досвіду виявлено за шкалою «Основний музичний 

інструмент», де 22,22% досліджуваних ЕГ і 24,34% опитаних КГ показали 

достатній рівень.  

Найнижчі результати достатнього рівня виявилися за шкалою «Хорове 

диригування», де в середньому 9% опитаних обох груп говорять про творчий 

досвід музичної діяльності.  

Таким чином, на формувальному етапі експерименту варто звернути 

увагу саме на формування професійного досвіду майбутніх учителів за 

шкалами, де результати самооцінки найнижчі – хорове диригування, вокал, 

методика аналізу вокально-хорових творів.  

Узагальнені результати анкетування студентів представлено у табл. 3.14. 

Таблиця 3.14 

Рівні сформованості професійної компетентності майбутніх учителів 

музики за оцінним критерієм, констатувальний етап  

Рівні  
ЕГ КГ 

к-сть  % к-сть  % 

Достатній 22 15,28 21 13,82 

Репродуктивний   81 56,25 88 57,89 

Початковий   41 28,47 43 28,29 
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Усього 144 100 152 100 

 

Як бачимо з табл. 3.14, найнижчі показники сфомованості професійної 

компетентності майбутніх учителів музики фіксуються за достатнім рівнем 

саме з огляду на оцінку студентами своєї здатності до використання творів 

народного мистецтва у процесі професійної підготовки. Так, лише 15,28% 

досліджуваних ЕГ і 13,82% КГ володіють достатнім рівнем досвіду 

майбутньої діяльності, здатні до її виконання на творчому рівні.  

Значна частина студентів (28,47% ЕГ і 28,29% КГ) оцінюють свої 

здатності та досвід на початковому рівні, демонструючи неготовність до 

здійснення майбутньої професійної діяльності. 

Рівень професійної компетентності майбутніх учителів музики на 

констатувальному етапі експерименту визначався нами як узагальнені дані 

діагностики за мотиваційним, знаннєвим, процесуальним та оцінним 

критеріями.  

 

де  – узагальнені оцінки вихідних показників контрольної групи; 

 – узагальнені оцінки вихідних показників студентів експериментальної 

групи; хі – середньоарифметична виважена і-ої оцінки для груп; nі – частота 

повтору (бал) і-ої оцінки; nk – об’єм вибірки контрольної групи; ne – об’єм 

вибірки експериментальної групи. 

За допомогою вищенаведених формул обчислюємо узагальнені оцінки 

вихідних даних контрольної та експериментальної груп за критеріями. 

Результати обчислень подано в таблиці 3.15. 

Рівні професійної компетентності обох груп різняться, що задовольняє 

умови експерименту – отримані результати підтверджують незначну 

відмінність між оцінками учнів експериментальної та контрольної груп на 

початку дослідження. Відповідно до отриманих показників визначалися рівні 
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сформованості досліджуваних компетенцій, розроблялися сутнісні 

характеристики типологічних груп. 

Таблиця 3.15 

Рівні професійної компетентності майбутніх учителів музики, 

констатувальний етап  

Рівні  
ЕГ КГ 

к-сть  % к-сть  % 

Достатній 24 16,67 26 17,11 

Репродуктивний   74 51,39 77 50,66 

Початковий   46 31,94 49 32,24 

Усього 144 100 152 100 

 

Таким чином, на констатувальному етапі експерименту було 

встановлено недостатній рівень професійної компетентності майбутніх 

учителів музики в традиційній системі професійної підготовки. Зокрема, 

31,94% студентів експериментальної групи та 32,24% досліджуваних 

контрольної групи володіють низьким рівнем сфомованості професійної 

компетентності, з огляду на проблему дослідження.  

Лише 16,67% і 17,11% респондентів експериментальної та контрольної 

груп відповідно мають достатній рівень професійної компетентності, що 

характеризується свідомою вмотивованістю до професійного зростання в 

обраній професії та наявністю досвіду в творчій діяльності у сфері музичного 

мистецтва. 

 

 

3.3. Aнaлiз рeзультaтiв формувального етапу eкcпeримeнту 

На початку нашого експериментального дослідження ми висували 

гіпотезу, що за певних умов студенти експериментальної групи зуміють 

досягнути значно вищого рівня професійної компетентності засобами 
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українського народного музичного мистецтва, ніж студенти контрольної 

групи.  

Для підтвердження чи спростування гіпотези, у процесі формувального 

експерименту вся робота з контрольною групою проводилася традиційно, 

згідно навчальних планів, а в експериментальній групі – відповідно до 

впровадження структурно-функціональної моделі реалізації технології 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музики. Для 

студентів експериментальної групи також був упроваджений спецкурс із 

додаткового інструмента (сопілки).  

Метою навчальної дисципліни «Додатковий музичний інструмент 

(сопілка)» було ознайомлення з українськими народними музичними 

інструментами, зокрема з сопілкою, підвищення виконавської майстерності 

студентів та подальший розвиток специфічних навичок, якими обов’язково 

повинен володіти молодий виконавець.  

Програма дисципліни визначала загальні та фахові компетентності й 

передбачала навчання студентів протягом 4 семестрів із загальною кількістю 

у 150 годин гри на сопілці. Як результат роботи – вільне володіння 

інструментом, уміння організувати виконавський колектив та можливість 

забезпечити естетичні потреби у створенні фольклорного середовища (зразок 

програми поданий у додатку Д). 

Програму було складено таким чином, щоб максимально створити 

умови для формування професійних умінь і навичок, пов’язаних із грою на 

інструменті майбутнього учителя музики. Запропоновані форми засвоєння 

навчального репертуару і звітності студентів давали можливість 

контролювати і спрямовувати їх загально-музичний, виконавський і 

професійний розвиток. 

Після вивчення курсу дисципліни ми знову провели діагностичний зріз 

рівня професійної компетентності студентів обох груп, використовуючи ті ж 

методи та критерії оцінювання, що і під час констатувального етапу 

дослідження. Їх застосування та зіставлення отриманих результатів 

діяльності ЕГ та КГ дозволило порівняти вихідні та кінцеві дані й виявити 

ефективність авторської моделі та методів її поетапного впровадження. 
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За мотиваційним критерієм можемо визначити рівень сформованості 

цінностей, особистісних якостей та мотивів майбутніх учителів музики як 

складової їх професійної компетентності. Результат повторного дослідження 

свідчить про підвищення мотивації мaйбутнiх учитeлiв музики до 

формування прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi зacoбaми укрaїнcькoгo нaрoднoгo 

мистецтва та зміну ціннісних установок опитуваних експериментальної 

групи (див. табл. 3.16).  

Таблиця 3.16 

Порівняльні дані показників сформованості мотивації навчання 

студентів за мотиваційним критерієм  

Варіанти відповідей  

Експериментальна група Контрольна група  

Констатуваль-

ний етап 

Формувальний 

етап 

Констатуваль-

ний етап 

Формувальний 

етап 

к-сть  % к-сть  % к-сть  % к-сть  % 

Хочу стати хорошим 

учителем музичного 

мистецтва 

19 13,19 39 27,08 23 15,13 22 14,47 

Хочу підвищити власний 

професійний рівень у 

сфері музичного 

мистецтва 

47 32,64 58 40,28 46 30,26 47 30,92 

Хочу отримати диплом 

про вищу освіту 
53 36,81 17 11,81 57 37,50 59 38,82 

Хочу здобути нові знання 

та навички у сфері 

музичного мистецтва 

17 11,81 21 14,58 18 11,84 21 13,82 

Хочу ствердитися як 

особистість 
5 3,47 7 4,86 6 3,95 2 1,32 

Власний варіант 3 2,08 2 1,39 2 1,32 1 0,66 

Усього 144 100 144 100 152 100 152 100 

 

В експериментальній групі досліджуваних виросла масова частка 

вибору мотивів, які прямо чи опосередковано визначають спрямованість на 

підвищення професійної компетентності. Так зросла кількість виборів 

студентами експериментальної групи за шкалами «стати хорошим учителем 

музичного мистецтва» з 13,19% на констатувальному етапі до 27,08% після 

формувального етапу; «підвищити власний професійний рівень у сфері 
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музичного мистецтва» з 32,64% до 40,28% відповідно. У контрольній групі 

такі зміни не зафіксовано; натомість у ній зменшилася кількість молоді із 

свідомими внутрішніми мотивами професійної підготовки, наприклад, за 

шкалою «ствердитися як особистість».  

Таким чином, упровадження авторської моделі формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами 

українського народного мистецтва дозволяє поступово змінювати ціннісно-

мотиваційну складову професійної компетентності через зацікавлення 

студентів майбутньою професією та можливостями самовдосконалення й 

професійного зростання в ній. 

Упровадження експериментальної програми у процес підготовки 

майбутніх учителів музики дозволяє змінити рівень задоволеності студентів 

процесом професійної підготовки, оскільки, як бачимо з даних табл. 3.17, 

кількість виборів студентів експериментальної групи зросла з 28,47% до 

49,31% за шкалою «мій заклад освіти повністю забезпечує організацію 

освітнього процесу з підготовки компетентних фахівців».  

З даних табл. 3.17 бачимо, що кількість студентів експериментальної 

групи, які задоволені умовами навчання у ЗВО, спадає за більшістю шкал 

(змінити систему організації навчального процесу; змінити систему 

оцінювання навчальних досягнень). Це, на нашу думку, свідчить про 

підвищення рівня задоволеності студентами процесом професійного 

навчання та формами, методами й засобами, які при цьому застосовуються. 

Для порівняння, у контрольній групі кількість студентів, які прагнуть змін, 

навпаки, зростає за цими шкалами.  

 

Таблиця 3.17 

Порівняльні дані щодо аналізу рівня задоволеності студентами 

навчанням на початку та після завершення експерименту (за 

мотиваційним критерієм)  

Варіанти відповідей  

Експериментальна група Контрольна група  

Констатуваль-

ний етап 

Формувальний 

етап 

Констатуваль-

ний етап 

Формувальний 

етап 
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к-сть  % к-сть  % к-сть  % к-сть  % 

Змінити систему 

організації навчального 

процесу 

24 16,67 13 9,03 27 17,76 31 20,39 

Використовувати більше 

сучасних інтерактивних 

форм та методів 

28 19,44 19 13,19 24 15,79 25 16,45 

Виділити більше годин на 

вивчення фахових 

предметів 

15 10,42 18 12,50 21 13,82 19 12,50 

Мій заклад освіти 

повністю забезпечує 

організацію освітнього 

процесу з підготовки 

компетентних фахівців 

41 28,47 71 49,31 42 27,63 39 25,66 

Змінити систему 

оцінювання навчальних 

досягнень 

25 17,36 19 13,19 32 21,05 35 23,03 

Власний варіант 11 7,64 4 2,78 6 3,95 3 1,97 

Усього 144 100 144 100 152 100 152 100 

 

Аналогічна тенденція спостерігається щодо рівня задоволеності 

студентами організаційними формами і змістом навчання (табл.3.18). 

У досліджуваних експериментальної групи спрямованість на створення 

інноваційного освітнього середовища зросла з 15,28% до 31,25%; ми 

пояснюємо це прагненням молоді до інновацій, співучасті у процесі 

професійної підготовки, діалогу усіх суб’єктів навчально-виховного процесу 

вищої школи.  

 

Таблиця 3.18 

Порівняльні дані щодо аналізу рівня задоволеності студентами формами 

і змістом навчання на початку та після завершення експерименту (за 

мотиваційним критерієм)  

Варіанти відповідей  

Експериментальна група Контрольна група  

Констатуваль-

ний етап 

Формувальний 

етап 

Констатуваль-

ний етап 

Формувальний 

етап 

к-сть  % к-сть  % к-сть  % к-сть  % 
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Зміна форм проведення 

лекційних занять 
14 9,72 7 4,86 15 9,87 17 11,18 

Створення інноваційного 

освітнього середовища 
22 15,28 45 31,25 21 13,82 23 15,13 

Зміна науково-

методичного 

забезпечення 

педагогічного процесу 

16 11,11 8 5,56 20 13,16 18 11,84 

Забезпечення зворотнього 

зв’язку під час 

практичних занять 

41 28,47 26 18,06 42 27,63 38 25,00 

Підбір навчальних 

завдань, які б 

стимулювали та 

мотивували студентів до 

навчальної діяльності 

43 29,86 54 37,50 47 30,92 38 25,00 

Власний варіант 8 5,56 4 2,78 7 4,61 18 11,84 

Усього 144 100 144 100 152 100 152 100 

 

Зміна на формувальному етапі експерименту умов професійної 

підготовки студентів експериментальної групи дозволила підвищити рівень 

їх готовності до професійної діяльності (табл. 3.19). 

Як видно з одержаних після формувального етапу даних, у 

експериментальній групі досліджуваних знизилася кількість студентів, які 

констатують брак окремих фахових здатностей: брак педагогічних і 

методичних умінь – з 13,19% до 6,25%; брак організаційних умінь – з 15,97% 

до 7,64%; брак практичних навичок – з 37,50% до 11,81%. Таке спадання 

можливе в результаті зростання кількості молоді за шкалою «Мені достатньо 

отриманих знань і умінь для майбутньої роботи учителя музичного 

мистецтва» – з 12,50% до 36,81%. 

Таблиця 3.19 

Порівняльні дані щодо готовності студентів до професійної діяльності (за 

мотиваційним критерієм) 

Варіанти відповідей  

Експериментальна група Контрольна група  

Констатуваль-

ний етап 

Формувальний 

етап 

Констатуваль-

ний етап 

Формувальний 

етап 

к-сть  % к-сть  % к-сть  % к-сть  % 
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Мені достатньо 

отриманих знань і умінь 

для майбутньої роботи 

учителя музичного 

мистецтва 

18 12,50 53 36,81 22 14,47 21 13,82 

Мені потрібно ще 

підвищити свою фахову 

кваліфікацію у сфері 

музичного мистецтва 

23 15,97 48 33,33 26 17,11 30 19,74 

Мені бракує педагогічних 

і методичних умінь 
19 13,19 9 6,25 21 13,82 22 14,47 

Мені не вистачає умінь з 

організації навчального 

процесу 

23 15,97 11 7,64 22 14,47 19 12,50 

Мені бракує практичних 

навичок в організації 

навчально-пізнавальної 

діяльності майбутніх 

учнів 

54 37,50 17 11,81 55 36,18 52 34,21 

Власний варіант 7 4,86 6 4,17 6 3,95 8 5,26 

Усього 144 100 144 100 152 100 152 100 

 

У контрольній групі подібної динаміки не спостерігається, зміни за 

окремими шкалами коливаються у межах 1-2%, які не можуть свідчити про 

системний характер змін.  

Особливо важливим показником, з огляду на проблему дослідження, 

уважаємо усвідомлення майбутніми учителями музики ролі українського 

народного мистецтва у їх майбутній професійній діяльності. Результати 

повторного опитування студентів щодо ціннісного ставлення до українського 

народного музичного мистецтва подано у табл. 3.20. 

Таблиця 3.20 

Порівняльні дані аналізу показників ціннісного ставлення студентів до 

українського народного музичного мистецтва ( за мотиваційним 

критерієм) 

Варіанти відповідей  

Експериментальна група Контрольна група  

Констатуваль-

ний етап 

Формувальний 

етап 

Констатуваль-

ний етап 

Формувальний 

етап 

к-сть  % к-сть  % к-сть  % к-сть  % 

Українське народне 

музичне мистецтво є 
16 11,11 28 19,44 19 12,50 17 11,18 
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необхідною основою для 

професійної діяльності 

учителя музики 

Українське народне 

музичне мистецтво можна 

застосовувати як 

допоміжний засіб у 

підготовці вчителів 

музики 

82 56,94 97 67,36 85 55,92 88 57,89 

Українське народне 

музичне мистецтво не є 

інструментом для 

формування професійної 

компетентності майбутніх 

учителів музики 

37 25,69 12 8,33 38 25,00 42 27,63 

Власний варіант 9 6,25 7 4,86 10 6,58 5 3,29 

Усього 144 100 144 100 152 100 152 100 

 

Кількість студентів експериментальної групи, які не бачать зв’язку між 

українським народним музичним мистецтвом та їх власним становленням як 

професіоналів, у експериментальній групі знизилася з 25,69% на 

констатувальному етапі до 8,33% після формувального етапу (для порівняння 

у контрольній групі відповідні показники становлять 25,00% і 27,63% 

учасників експерименту).  

Після формувального етапу кожний п’ятий учасник експериментальної 

групи (19,44%) вважає українське народне музичне мистецтво необхідною 

основою для професійної діяльності учителя музики (у контрольній групі цей 

показник становить 11,18%).  

Тобто цілеспрямована, системна робота на формувальному етапі 

експерименту сприяє зростанню ціннісного ставлення молоді до 

українського народного музичного мистецтва, що є важливим завданням 

вищої школи. Узагальнені дані щодо сформованості показників професійної 

компетентності у майбутніх учителів музики за особистісно-мотиваційним 

критерієм представлено у табл. 3.21. 
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Таблиця 3.21 

Порівняльні дані сформованості показників професійної компетентності 

майбутніх учителів музики за мотиваційним критерієм 

Рівні  

Експериментальна група Контрольна група  

Констатувал

ьний етап 

Формувальний 

етап 

Констатуваль- 

ний етап 

Формувальний 

етап 

к-

сть  
% к-сть  % к-сть  % к-сть  % 

Достатній 21 14,58 47 32,64 25 16,45 27 17,76 

Репродуктивний   72 50,00 81 56,25 71 46,71 74 48,68 

Початковий   51 35,42 16 11,11 56 36,84 51 33,55 

Усього 144 100 144 100 152 100 152 100 

 

Кількість студентів експериментальної групи з достатнім рівнем 

прояву показників професійної компетентності за мотиваційним критерієм 

після формувального етапу експерименту зросла з 14,58% до 32,64% осіб. Ми 

пояснюємо це тим, що у процесі впровадження авторської моделі відбулося 

зростання інтересів студентів до навчання, усвідомлення своєї ролі та 

відповідальності за професійне становлення, рефлексії власних цінностей та 

мотивів. Це дозволяє студентській молоді пізнавати себе та свій шлях 

професійного становлення, створює умови для формування внутрішньої 

мотивації щодо професії майбутнього учителя музики.  

Кількість молоді з початковим рівнем за мотиваційним критерієм в 

експериментальній групі знизилася до 11,11%. Натомість у контрольній групі 

учасників експерименту після формувального етапу цей показник становить 

33,55%. Тобто, традиційний процес професійної підготовки майбутніх 

учителів музики сьогодні не забезпечує формування свідомого ставлення 

студентської молоді до навчання, задоволення їх інтересів, розвиток їх 

ціннісних орієнтацій. Це відображається у незацікавленості студентів у 

організації та співучасті в освітньому процесі, прояві пасивності, уникненні 

відповідальності за результати навчання.  
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Особиста неготовність молоді до активної ролі в процесі професійної 

підготовки відображається на рівні професійних знань студентів, які є, 

переважно репродуктивними. Ці висновки було підтверджено у процесі 

повторної діагностики показників професійної компетентності майбутніх 

учителів музики за знаннєвим критерієм (табл. 3.22). 

Таблиця 3.22 

Порівняльні дані показників професійної компетентності майбутніх 

учителів музики за знаннєвим критерієм 

Рівні  

Експериментальна група Контрольна група  

Констатуваль-

ний етап 

Формувальний 

етап 

Констатуваль-

ний етап 

Формувальний 

етап 

к-сть  % к-сть  % к-сть  % к-сть  % 

Достатній 24 16,67 43 29,86 26 17,11 29 19,08 

Репродуктивн

ий   
75 52,08 91 63,19 77 50,66 76 50,00 

Початковий   45 31,25 10 6,94 49 32,24 47 30,92 

Усього 144 100 144 100 152 100 152 100 

 

Оцінювання рівня навчальних досягнень учасників експерименту 

здійснювалося методом аналізу документів (результатів екзаменаційно-

залікової сесії), що дозволяє більш валідно оцінити зміни когнітивно-

пізнавальної діяльності молоді. В умовах упровадження моделі формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами 

українського народного музичного мистецтва рівень фахових знань і умінь 

студентів експериментальної групи зріс з 16,67% до 29,86% (у контрольній 

групі – з 17,11% до 19,08%). Тобто, емпірично підтверджено ефективність 

впливу спроектованої моделі на когнітивний компонент професійної 

компетентності молоді.  

Показники професійної компетентності майбутніх учителів музики за 

процесуальним критерієм розкриваються через діяльність студентів, 

зокрема у сфері українського народного музичного мистецтва, що дозволяє 
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підвищити рівень їх досвіду та творчості у майбутній професійній діяльності. 

Результати діагностики обох етапів для порівняння висвітлено у табл. 3.23.  

Таблиця 3.23 

Участь майбутніх учителів музики у позааудиторній діяльності у процесі 

професійної підготовки  

Показники  

Експериментальна група Контрольна група  

Констатувальний 

етап 

Формувальний 

етап 

Констатувальний 

етап 

Формувальний 

етап 

к-сть  % к-сть  % к-сть  % к-сть  % 

Гра в оркестрі 

народних 

інструментів 

27 18,75 38 26,39 32 21,05 31 20,39 

Спів у 

самодіяльному 

хорі 

37 25,69 47 32,64 41 26,97 45 29,61 

Танці у 

хореографічному 

колективі 

11 7,64 15 10,42 6 3,95 8 5,26 

Гра в ансамблі 

«Троїсті музики» 
7 4,86 15 10,42 0 0,00 0 0,00 

Гра в ансамблі 

сопілкарів 
9 6,25 25 17,36 8 5,26 11 7,24 

Гра в ансамблі 

бандуристів 
5 3,47 17 11,81 7 4,61 14 9,21 

 

Продовження таблиці 3.23 

Участь у 

доброчинних 

мистецьких акціях 

43 29,86 81 56,25 45 29,61 51 33,55 

Волонтерська 

діяльність у сфері 

музичного 

мистецтва 

15 10,42 57 39,58 19 12,50 21 13,82 

Проведення 

культмасових 

заходів 

14 9,72 48 33,33 16 10,53 24 15,79 

Участь у 

театральному 

гуртку 

11 7,64 29 20,14 8 5,26 6 3,95 

Свій варіант 19 13,19 28 19,44 23 15,13 21 13,82 
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Середній показник  18 12,50 36 25,25 19 12,26 21 13,88 

 

Узагальнені дані оцінювання залученості студентів до позааудиторної 

діяльності свідчать про зростання показників експериментальної групи 

удвічі: з 12,50% на констатувальному етапі до 25,25% після формувального 

етапу (в контрольній групі зростання має менш виражений характер, і 

відповідні показники становлять 12,26% і 13,88%).  

Найістотніші зміни у діяльності молоді зафіксовано за шкалами, 

пов’язаними із змістом українського народного музичного мистецтва (гра в 

ансамблі сопілкарів, гра в оркестрі народних інструментів тощо). Окрім того, 

у середовищі експериментальної групи зросла участь молоді у доброчинних, 

волонтерських і масових заходах у сфері музичного мистецтва, що свідчить 

про зростання активної життєвої позиції та набуття досвіду в професії.  

Аналіз студентських есе також свідчить про зростання усвідомленості 

молоді щодо вибору форм і змісту позанавчальної діяльності, зростання ролі 

неформальної освіти у професійному й особистісному становленні студентів, 

формування навичок свідомого цілепокладання та побудови кар’єри.  

Узагальнені дані оцінювання показників професійної компетентності 

майбутніх учителів музики за процесуальним критерієм представлено у табл. 

3.24. 

Таблиця 3.24 

Порівняльні дані показників професійної компетентності майбутніх 

учителів музики за процесуальним критерієм 

Рівні  

Експериментальна група Контрольна група  

Констатуваль-

ний етап 

Формувальний 

етап 

Констатуваль-

ний етап 

Формувальний 

етап 

к-сть  % к-сть  % к-сть  % к-сть  % 

Достатній 
31 21,53 54 37,50 32 21,05 35 23,03 

Репродуктивн

ий   

67 46,53 78 54,17 70 46,05 72 47,37 

Початковий   
46 31,94 12 8,33 50 32,89 45 29,61 



 225 

Усього 
144 100 144 100 152 100 152 100 

 

Початковий рівень прояву показників професійної компетентності за 

процесуальним критерієм у експериментальній групі після формувального 

етапу знизився до 8,33% (у контрольній групі – 29,61%), що характеризує 

впроваджену модель як таку, яка активізує діяльність молоді, сприяє набуттю 

професійного досвіду, створює умови для саморозкриття в професії.  

Оцінний критерій вивчення рівня сформованості професійної 

компетентності майбутніх учителів музики розкриває результати самооцінки 

молоді щодо рівня власної професійної компетентності.  

Аналіз зростання професійної компетентності студентів за окремими 

видами діяльності подано у табл. 3.25. 

Як видно з одержаних результатів повторної діагностики, в 

експериментальній групі значно зросли результати застосування творчого 

досвіду на достатньому рівні. Зокрема, за шкалами «Основний музичний 

інструмент» достатній рівень таких здатностей визначають близько 36,11% 

опитаних (показник контрольної групи – 25,00%); «Методика аналізу 

вокально-хорових творів» – до 35,42% (у контрольній групі – 19,74%); 

«Історія української вокально-хорової музики» – 33,33% (15,79% КГ). 

Таблиця 3.25 

Самооцінка здатності майбутніх учителів музики до використання 

творів народного мистецтва у процесі професійної підготовки 

(порівняльні дані) 

№ Рівні 

Експериментальна група Контрольна груп 

Констатуваль-

ний етап 

Формувальний 

етап 

Констатуваль-

ний етап 

Формувальний 

етап 

к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % 

1 Вокал 

1.1 Достатній 17 11,81 31 21,53 20 13,16 22 14,47 

1.2 
Репродукти

вний   
68 47,22 93 64,58 67 44,08 69 45,39 

1.3 Початковий   59 40,97 20 13,89 65 42,76 61 40,13 

Усього 144 100 144 100 152 100 152 100 

2 Хорове диригування 

2.1 Достатній 13 9,03 28 19,44 14 9,21 13 8,55 

2.2 
Репродукти

вний   
70 48,61 97 67,36 73 48,03 76 50,00 
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№ Рівні 

Експериментальна група Контрольна груп 

Констатуваль-

ний етап 

Формувальний 

етап 

Констатуваль-

ний етап 

Формувальний 

етап 

к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % 

2.3 Початковий   61 42,36 19 13,19 65 42,76 63 41,45 

Усього 144 100 144 100 152 100 152 100 

3 Хоровий клас 

3.1 Достатній 28 19,44 45 31,25 29 19,08 31 20,39 

3.2 
Репродукти

вний   
77 53,47 89 61,81 80 52,63 77 50,66 

3.3 Початковий   39 27,08 10 6,94 43 28,29 44 28,95 

Усього 144 100 144 100 152 100 152 100 

4 Історія української вокально-хорової музики 

4.1 Достатній 24 16,67 48 33,33 26 17,11 24 15,79 

4.2 
Репродукти

вний   
91 63,19 86 59,72 95 62,50 99 65,13 

4.3 Початковий   29 20,14 10 6,94 31 20,39 29 19,08 

Усього 144 100 144 100 152 100 152 100 

5 Методика аналізу вокально-хорових творів 

5.1 Достатній 23 15,97 51 35,42 24 15,79 30 19,74 

5.2 
Репродукти

вний   
95 65,97 88 61,11 101 66,45 97 63,82 

5.3 Початковий   26 18,06 5 3,47 27 17,76 25 16,45 

Усього 144 100 144 100 152 100 152 100 

6 Основний музичний інструмент 

6.1 Достатній 32 22,22 52 36,11 37 24,34 38 25,00 

6.2 
Репродукти

вний   
94 65,28 88 61,11 97 63,82 103 67,76 

6.3 Початковий   18 12,50 4 2,78 18 11,84 11 7,24 

Усього 144 100 144 100 152 100 152 100 

 

За іншими шкалами також спостерігається зміна динаміки розподілу 

студентів експериментальної групи за рівнями виконавської та професійної 

майстерності. Таким чином, упровадження авторської моделі, побудованої на 

реалізації діяльнісного, компетентнісного, культурологічного та 

етнопедагогічного підходів, дозволяє молоді набути досвіду професійної 

діяльності, підвищити рівень власної творчості в обраній професії, створити 

умови для набуття студентами творчого досвіду.  

Означене зростання самооцінки студентами власних здатностей у 

виконавчій та професійній діяльності відображається на результатах 

діагностики показників сформованості професійної компетентності 

майбутніх учителів музики за оцінним критерієм (див. табл. 3.26). 
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Таблиця 3.26 

Порівняльні дані рівнів сформованості професійної компетентності 

майбутніх учителів музики за оцінним критерієм 

Рівні  

Експериментальна група Контрольна група  

Констатуваль-

ний етап 

Формувальний 

етап 

Констатуваль-

ний етап 

Формувальний 

етап 

к-сть  % к-сть  % к-сть  % к-сть  % 

Достатній 22 15,28 43 29,86 21 13,82 26 17,11 

Репродуктивни

й   
81 56,25 90 62,50 88 57,89 87 57,24 

Початковий   41 28,47 11 7,64 43 28,29 39 25,66 

Усього 144 100 144 100 152 100 152 100 

 

За результатами формувального етапу експерименту достатній рівень 

сформованості показників за оцінним критерієм у експериментальній групі 

зріс майже вдвічі, з 15,28% до 28,86% (у контрольній групі – з 13,82% до 

17,11%). Зростання самооцінки студентами рівня власної професійної 

компетентності в обох групах характеризує ефективність процесу 

професійної підготовки. Однак упровадження інноваційних форм і методів 

роботи із застосуванням засобів українського народного музичного 

мистецтва дозволяє підвищити ефективність цього процесу. Так, серед 

студентів експериментальної групи кількість молоді з початковим рівнем 

знизилася до 7,64% осіб (25,66% у КГ). 

Одержані результати після формувального етапу експериментальної 

роботи свідчать про ефективність упровадження розробленої моделі. 

Узагальнені результати діагностики за кожним із визначених критеріїв 

відображають інтегративний рівень сформованості професійної 

компетентності майбутніх учителів музики (табл. 3.27). 

Таблиця 3.27 

Рівні сформованості професійної компетентності майбутніх учителів 

музики (порівняльні дані)  

Рівні  Експериментальна група Контрольна група  
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Констатуваль-

ний етап 

Формувальний 

етап 

Констатуваль-

ний етап 

Формувальний 

етап 

к-сть  % к-сть  % к-сть  % к-сть  % 

Достатній 24 16,67 47 32,64 26 17,11 29 19,08 

Репродуктивн

ий   
74 51,39 85 59,03 77 50,66 77 50,66 

Початковий   46 31,94 12 8,33 49 32,24 46 30,26 

Усього 144 100 144 100 152 100 152 100 

 

У середовищі студентів експериментальної групи достатній рівень 

професійної компетентності зріс із 16,67% на констатувальному етапі до 

32,64% осіб після формувального етапу. Перерозподіл студентів за рівнями 

професійної компетентності до груп із вищим рівнем призвів до зменшення 

кількості студентів із початковим рівнем сформованості професійної 

компетентності до 8,33%. Репродуктивний рівень професійної 

компетентності у студентів експериментальної групи зріс з 51,39% до 

59,03%. Таким чином, дані результатів констатувального і формувального 

етапів експерименту свідчать про ефективність упровадження моделі 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музики 

засобами українського народного мистецтва. 

У контрольній групі досліджуваних показник початкового рівня 

професійної компетентності залишився на рівні 30,26%, що свідчить про 

неспроможність традиційної системи професійної підготовки в умовах 

застосування стандартних організаційних форм і методів навчання істотно 

змінювати показники мотивації студентів, когнітивної, діяльнісної та -

оцінної складових їх професійної компетентності. 

Загальний розподіл студентів за рівнями сформованості професійної 

компетентності проілюстровано на рис. 3.1.  
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Рис. 3.1. Динаміка сформованості рівнів професійної компетентності 

майбутніх учителів музики на констатувальному й формувальному етапах 

експерименту, у % 

Найбільші суттєві зміни відбулися у студентів експериментальної 

групи: значно зріс достатній рівень професійної компетентності (до 32,64%), 

відбулося збільшення кількості студентів із репродуктивним рівнем 

професійної компетентності до 59,03%. Натомість частка студентів, які мали 

початковий рівень сформованості професійної компетентності, зменшилась з 

31,94% до 8,33%. Водночас, варто відзначити хоч і незначні, та все ж деякі 

зміни у студентів контрольної групи: достатній рівень сформованості 

професійної компетентності у цій групі зріс на 1,97%. Натомість 

репродуктивний рівень залишився без змін. 

Здійснивши експериментальне дослідження, ми переконалися у 

дієвості та ефективності структурно-функціональної моделі фoрмувaння 

прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики зacoбaми 

укрaїнcькoгo нaрoднoгo миcтeцтвa. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни з додаткового інструмента сопілки у студентів значно зріс 

інтерес до цього інструмента, в них з’явилося бажання до колективного 

музикування, спільних виступів на концертах та в майбутньому реалізації 

отриманих знань у практичній діяльності. 

Для доведення статистичної надійності зростання професійної 

компетентності досліджуваних ми застосовували критерій кутового 

перетворення Фішера φ*, спрямований на порівняння даних емпірично 

визначених відсоткових часток вибіркової сукупності.  



 230 

Статистичні гіпотези дослідження: Но – відсоткова частка студентів 

експериментальної групи з достатнім рівнем професійної компетентності не 

зростає, порівняно із тими ж даними контрольної групи; Н1 – відсоткова 

частка студентів експериментальної групи з достатнім рівнем професійної 

компетентності зростає статистично значуще, порівняно з відповідними 

даними контрольної групи. Узагальнені кількісні результати 

констатувального й формувального етапів представлено у табл. 3.28 для 

обрахунку критерію Фішера. 

Таблиця 3.28 

Розрахунок критерію кутового перетворення Фішера φ*, порівняльні 

дані  

Групи 

Достатній рівень 

професійної 

компетентності  

Репродуктивний і 

початковий рівні 

професійної 

компетентності 

Суми 

Експериментальна  47 (32,64%) 97 (67,36%) 144 

Контрольна  29 (19,08%) 123 (80,92%) 152 

Суми 76 220 296 
 

Табличні значення критерію визначено згідно емпірично одержаних 

відсоткових часток
214

:  

215,1)64,32(1 
, 

905,0)08,19(2   

Емпіричне значення критерію φ* розраховується за 

формулою:
21

21
21 )(*

nn

nn
емп




  . 

54,218,831,093,6631,0
152144

152144
)905,0215,1(* 




емп  

Критичні значення: )05,0(64,1*  pдлякр  і )01,0(31,2*  pдля   

Порівняння одержаних емпіричних і критичних значень критерію 

кутового перетворення Фішера визначає, яка саме гіпотеза є достовірною, а 

саме, якщо кремп **   , то статистично доведеною є гіпотеза Н0, інакше 

приймається гіпотеза Н1. Тобто, зростання достатнього рівня сформованості 

                                                           

214
 Сидоренко, Е. В., 2000. Методы математической обработки в психологии. Санкт-Петербург : Речь, с. 

330-331. 
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професійної компетентності майбутніх учителів музики в експериментальній 

групі, порівняно з контрольною групою, є статистично доведеним і надійним: 

)01,0(31,254,2  p .  

Це статистично доводить ефективність експериментальної роботи на 

формувальному етапі експерименту; гіпотезу дослідження підтверджено, 

мету й завдання виконано.  

Висновки до третього розділу 

Для з’ясування ефективності формування професійної компетентності 

майбутніх учителів музики засобами українського народного мистецтва було 

проведено педагогічний експеримент, в якому взяли участь 36 учителів 

музичного мистецтва закладів загальної середньої освіти, 19 науково-

педагогічних працівників ЗВО, 594 учні закладів середньої освіти та 296 

студентів закладів вищої освіти експериментальної бази дослідження. 

У розділі охарактеризовано програму експерименту, в якій 

експериментальним фактором виступає модель формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музики засобами українського народного 

музичного мистецтва; ефективність її впливу визначається здобутим рівнем 

професійної компетентності досліджуваних експериментальної групи в 

порівнянні з учасниками контрольної групи. Метою експериментальної 

роботи визначено: дослідити ефективність моделі формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музики засобами українського народного 

музичного мистецтва. В основу експериментальної роботи покладено 

гіпотезу, що упровадження моделі формування професійної компетентності 

майбутніх учителів музики засобами українського народного музичного 

мистецтва сприятиме зростанню рівня професійної компетентності майбутніх 

учителів музики за особистісно-мотиваційним, когнітивним, діяльнісним і 

рефлексивним компонентами. 

Для здійснення дiaгнocтики рiвнiв cфoрмoвaнocтi прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики застосовувалися такі методи 

педагогічного дослідження: аналіз навчальних досягнень студентів, 

опрацювання та аналіз навчальних планів і плану гурткової роботи, вивчення 



 232 

результатів творчої діяльності студентів, педагогічне спостереження, бесіда, 

тестування, анкетування. 

Оцінювання рівня професійної компетентності майбутніх учителів 

музики здійснювалося за мотиваційним, знаннєвим, процесуальним та 

оцінним критеріями.  

На пілотажному етапі експериментального дослідження було здійснено 

аналіз навчальних планів професійної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва та предметів професійної спрямованості (вокал, хорове 

диригування, історія української вокально-хорової музики, методика аналізу 

вокально-хорових творів, основний музичний інструмент). Сформульовано 

висновок, що твори народного мистецтва вивчаються у дещо обмеженому 

вигляді (в основному розглядаються або вокальні твори, або вокально-хорові, 

у досить незначному обсязі розглядається інструментальна музика), що 

спонукало до окреслення основних напрямів роботи з майбутніми учителями 

музики.  

Встановлено особливості ролі та місця українського народного 

музичного мистецтва на різних освітніх щаблях. З'ясовано, що у процесі 

навчання фахових дисциплін майбутні учителі музики недостатньо 

володіють теорією і практикою використання українського народного 

музичного мистецтва, що визначає необхідність перегляду змісту та методів 

навчання окремих дисциплін. Відзначено рівень застосування творів 

українського народного музичного мистецтва в навчально-виховному 

процесі закладу середньої освіти та професійні потреби вчителів музики. 

Результати констатувального етапу засвідчили незначний інтерес 

студентів до вивчення українського народного мистецтва. Рівень професійної 

компетентності майбутніх учителів музики на констатувальному етапі 

експерименту вивчався нами як узагальнені дані діагностики за 

мотиваційним, знаннєвим, процесуальним та оцінним критеріями. На 

констатувальному етапі експерименту було встановлено недостатній рівень 

сформованості професійної компетентності майбутніх учителів музики в 

традиційній системі професійної підготовки (31,94% студентів 

експериментальної групи та 32,24% досліджуваних контрольної групи 
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володіють початковим рівнем професійної компетентності). Лише 16,67% і 

17,11% респондентів експериментальної та контрольної груп відповідно 

мають достатній рівень сформованості професійної компетентності, що 

характеризується свідомою вмотивованістю до професійного зростання в 

обраній професії та наявністю досвіду в творчій діяльності у сфері музичного 

мистецтва. 

На формувальному етапі дослідної роботи була здійснена перевірка 

ефективності реалізації структурно-функціональної моделі формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами 

українського народного мистецтва шляхом упровадження спецкурсу із 

додаткового інструмента сопілки.  

У середовищі експериментальної групи достатній рівень сформованості 

професійної компетентності досліджуваних зріс з 16,67% на 

констатувальному етапі до 32,64% осіб після формувального етапу. 

Перерозподіл майбутніх учителів музики за рівнями сформованості 

професійної компетентності до груп з більш високим рівнем призвів до 

зменшення кількості студентів із початковим рівнем сформованості 

професійної компетентності до 8,33%. У контрольній групі досліджуваних 

цей показник залишився на рівні 30,26%, що свідчить про неспроможність 

традиційної системи професійної підготовки в умовах застосування 

стандартних організаційних форм і методів навчання істотно змінювати 

показники мотивації студентів, когнітивної, діяльнісної та рефлексивної 

складових їх професійної компетентності. Одержані емпіричні дані 

перевірено за допомогою методу математичної статистики – критерію 

кутового перетворення Фішера. 

Гіпотезу дослідження підтверджено, мету й завдання виконано. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Здійснений у дисертації комплексний аналіз проблеми формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами 

українського народного музичного мистецтва дав можливість узагальнити 

його теоретико-методологічні, технологічні й методичні засади і дійти таких 

загальних висновків. 

1. Теоретичні засади дослідження проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музики засобами українського народного 

музичного мистецтва представлено в єдності трьох базових методологічних 

підходів, що стали основою подальших емпіричних пошуків, а саме: 

компетентнісного, етнокультурного, особистісно-діяльнісного, 

аксіологічного та середовищного. 

Обґрунтовано провідні поняття дослідження проблеми формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами 

українського народного музичного мистецтва – «компетентність», 

«професійна підготовка вчителя музики», «українське народне музичне 

мистецтво». Професійну кoмпeтeнтнicть мaйбутньoгo вчителя музики в 

cиcтeмi прoфeciйнoї ocвiти окреслено як динамічне ocoбиcтicнo-iнтeгрaтивне 

утвoрeння, ocнoвою якoгo слугують тeoрeтичнi знaння, прaктичнi вмiння, 

ocoбиcтicнi якocтi тa дocвiд, якi oбумoвлюють здaтнicть учитeля музики дo 

викoнaння пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. 

2. З’ясовано зміст та структуру професійної компетентності майбутніх 

учителів музики та педагогічні умови їх формування засобами українського 

народного музичного мистецтва у єдності кількох провідних компонентів. 

Особистісно-мотиваційний – вміщує особистісні характеристики мотивації 

студентів до зростання рівня професійної компетентності із залученням 

потенціалу українського народного музичного мистецтва. Когнітивний – 

забезпечує накопичення і наступне відтворення сукупності знань майбутніх 

учителів музики, що формуються завдяки залученню українського народного 

музичного мистецтва. Діяльнісний (художньо-естетичний) – визначається 
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розвитком базових умінь й навичок компетентнісного характеру, що 

забезпечується використанням потужного потенціалу українського 

народного музичного мистецтва. Рефлексивний – характеризує адекватну 

самооцінку студентами рівня сформованості своєї професійної 

компетентності, з одного боку, та рефлексію ресурсу українського народного 

музичного мистецтва – з іншого. 

3. Окреслено місце і роль українського народного музичного мистецтва 

у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів музики. 

Визначено провідні види народознавчої діяльності, спрямовані на 

формування досліджуваної компетентності – суспільно-корисний, 

пізнавально-розвивальний, національно-патріотичний. Обґрунтовано роль 

народної музики, пісні, думи, фольклору загалом у формуванні професійної 

компетентності майбутніх учителів музики у процесі навчання у ЗВО. 

Відзначено роль художньо-естетичної, творчої та етноестетичної 

компетентностей як системоутворювальних компонентів професійної 

компетентності означеного фахівця. Доведено значення психолого-

педагогічного складника у професійній підготовці майбутніх учителів 

музики з використанням українського народного музичного мистецтва та 

особливу роль музичної психології, методики викладання музичних 

дисциплін, циклу музично-теоретичних дисциплін у розвитку професійної 

компетентності майбутніх учителів музики. Відзначено місце і роль 

виконавських дисциплін щодо використання українського народного 

музичного мистецтва як засобу формування професійної компетентності цих 

фахівців. 

4. Обґрунтовано критерії (особистісно-мотиваційний, когнітивно-

змістовий, практично-діяльнісний, рефлексивно-оцінний), показники та рівні 

професійної компетентності майбутніх учителів музики. Охарактеризовано 

змістове наповнення початкового, репродуктивного і достатнього рівнів 

професійної компетентності майбутніх учителів музики. Запроваджено 

відповідний діагностичний інструментарій їх вимірювання.  
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5. Експериментально перевірено ефективність реалізації моделі шляхом 

упровадження технології формування фoрмувaння прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo учитeля музики зacoбaми нaрoднoгo миcтeцтвa 

як кoмплeкcної цiлicної динaмiчної cтруктури, що ґрунтуєтьcя нa 

iнтeгрaцiйнoму пiдхoдi дo навчання та вміщує кілька блоків: 

цілемотиваційний, змicтoвий, прoцecуaльний, oргaнiзaцiйний, оцінно-

результативний. Доведено ефективність форм (практична музично-

виконавська діяльність студентів, самостійна робота з фольклорним 

матеріалом, гурткова робота, участь у діяльності фольклорних колективів, в 

мистецьких конкурсах та етнографічних експедиціях) і методів (ігрових, 

проектних, пошукових, дослідницьких, індивідуальних та колективних) 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музики 

засобами українського народного мистецтва. 

Результати формувального етапу експерименту засвідчили ефективність 

розробленої у процесі теоретичного аналізу моделі та технології її реалізації. 

З’ясовано, що показники достатнього рівня професійної компетентності 

досліджуваних зросли з 16,67 % на констатувальному етапі до 32,64 % на 

формувальному. Водночас кількість майбутніх учителів музики, що виявили 

початковий рівень сформованості професійної компетентності, знизився до 

8,33%. Сформульовано висновок про позитивний вплив на результати 

експериментальної роботи ефективних форм і методів професійної 

підготовки з використанням засобів українського народного музичного 

мистецтва. 

Представлене дослідження не вичерпує всіх проблемних питань 

вивчення шляхів і способів формування професійної компетентності 

майбутніх учителів засобами українського народного мистецтва. До 

подальших наукових пошуків віднесено проблему організації додаткової 

неформальної освіти майбутніх учителів; врахування особистих мотивів і 

цілей професійної підготовки студентів; упровадження інноваційних методів 

професійного навчання музики. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Опитувальник спрямованості майбутніх учителів музичного мистецтва 

на формування високого рівня професійної компетентності 

Ми досліджуємо вплив українського народного музичного мистецтва на 

рівень сформованості професійної компетентності майбутніх учителів 

музики. Ваші відверті відповіді дозволять нам об’єктивно оцінити стан 

професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у закладах 

вищої освіти. Будь ласка, відмітьте той варіант відповіді, який якнайкраще 

відображає Ваше ставлення до процесу навчання  

 

1. Що спонукає Вас до навчання в обраному Вами закладі вищої освіти? 

□ хочу стати хорошим учителем музичного мистецтва; 

□  хочу підвищити власний професійний рівень у сфері музичного мистецтва; 

□ хочу отримати диплом про вищу освіту; 

□ хочу здобути нові знання та навички у сфері музичного мистецтва; 

□ хочу ствердитися як особистість; 

□ власний варіант. 

 

2. Чого, на Вашу думку, не вистачає для того, щоб у навчальному закладі 

забезпечити більш якісну організацію освітнього процесу з підготовки 

компетентних фахівців у сфері музичного мистецтва? 

□ змінити систему організації навчального процесу; 

□ використовувати більше сучасних інтерактивних форм та методів; 

□ виділити більше годин на вивчення фахових предметів; 

□ мій заклад освіти повністю забезпечує організацію освітнього процесу з 

підготовки компетентних фахівців; 

□ змінити систему оцінювання навчальних досягнень; 

□ власний варіант. 
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3. Що, на Вашу думку, сприятиме більш активному формуванню професійної 

компетентності у сфері педагогіки музичного мистецтва? 

□ зміна форм проведення лекційних занять; 

□ створення інноваційного освітнього середовища; 

□ зміна науково-методичного забезпечення педагогічного процесу; 

□ забезпечення зворотнього зв’язку під час практичних занять; 

□ підбір навчальних завдань, які б стимулювали  та мотивували студентів до 

навчальної діяльності; 

□ власний варіант. 

 

4. Чи вважаєте Ви себе готовими до професійної діяльності? 

□ мені достатньо отриманих знань для майбутньої роботи учителя музичного 

мистецтва; 

□ мені потрібно ще підвищити свою фахову кваліфікацію у сфері музичного 

мистецтва; 

□ мені бракує педагогічних і методичних умінь; 

□ мені не вистачає умінь з організації навчального процесу; 

□ мені бракує практичних навичок в організації навчально-пізнавальної 

діяльності майбутніх учнів; 

□ власний варіант. 

 

5. Оцініть роль українського народного музичного мистецтва у формуванні 

вашої професійної компетентності як учителя  

□ українське народне музичне мистецтво є необхідною основою для 

професійної діяльності учителя музики; 

□ українське народне музичне мистецтво можна застосовувати як 

допоміжний засіб у підготовці вчителів музики; 

□ українське народне музичне мистецтво не є інструментом для формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музики; 

□ власний варіант. 

Дякуємо за співпрацю!
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Додаток Б 

Проективний тест-есе «Ідеальна модель інноваційного середовища 

закладу вищої освіти, яка сприятиме вивченню українського народного 

мистецтва» 

Ми досліджуємо вплив українського народного музичного мистецтва на 

рівень професійної компетентності майбутніх учителів музики. Ваші 

відверті відповіді дозволять нам об’єктивно оцінити стан професійної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у закладах вищої 

освіти.  

 

1. Будь ласка, відмітьте ті форми позааудиторної діяльності, у яких Ви 

берете участь:  

□ гра в оркестрі народних інструментів; 

□ спів у самодіяльному хорі; 

□ танці у хореографічному колективі; 

□ гра в ансамблі «Троїсті музики»; 

□ гра в ансамблі сопілкарів; 

□ гра в ансамблі бандуристів; 

□ участь у доброчинних мистецьких акціях; 

□ волонтерська діяльність у сфері музичного мистецтва; 

□ проведення культмасових заходів; 

□ участь у театральному гуртку; 

□ свій варіант.  

 

2. Будь ласка, напишіть короткий твір-роздум на тему «Ідеальна модель 

інноваційного середовища закладу вищої освіти, яка сприятиме вивченню 

українського народного мистецтва». Відзначте у ньому ваше особисте 

ставлення до вивчення й використання українського народного музичного 

мистецтва.  

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток В 

Самооцінка здатності до використання творів народного мистецтва у 

процесі професійної підготовки майбутніх учителів 

Будь ласка, оцініть рівень своїх знань, умінь, досвіду та творчості у 

зазначених видах діяльності  

Види 

діяльності 

Знання, 

уміння 

та 

навички 

Самооцінка 

Я ніколи 

не брав 

участь у 

цій дія-

льності 

Я 

пробував 

це робити 

під керів-

ництвом 

інших осіб 

Я можу це 

виконувати на 

рівні вимог і 

продемонстру-

вати профе-

сійну компе-

тентність 

Я можу це 

виконувати на 

творчому 

рівні, маю 

докази профе-

сійної компе-

тентності 

1. Вокал        

2. Хорове 

диригування  

     

3. Хоровий 

клас 

     

4. Історія 

української 

вокально-

хорової 

музики 

     

5. Методика 

аналізу 

вокально-

хорових 

творів 

     

6. Основний 

музичний 

інструмент  

     

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток Ґ 

Анкета 

для визначення педагогічних умов 

 формування професійної компетентності майбутніх учителів музики 
Будь ласка, оцініть значущість педагогічних умов для формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музики.  

Умови  
Оцінка  

1 2 3 4 5 

1. Зoрiєнтoвaнicть ocвiтньoгo прoцecу зaклaдiв вищoї 

ocвiти нa фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 

мaйбутньoгo учитeля 

     

2. Застосування компетентнісного підходу до оновлення 

змісту педагогічної освіти та її результатів 

     

3. Застосування етнопедагогічного підходу до оновлення 

змісту педагогічної освіти та її результатів 

     

4. Цiлecпрямoвaнe фoрмувaння пoзитивнoї мoтивaцiї дo 

вивчeння укрaїнcькoгo нaрoднoгo мистецтва  

     

5. Стимулювання інтересу молоді до вдосконалення рівня 

професійної компетентності 

     

6. Інтeгрoвaний пiдхiд дo вiдбoру тa зacтocувaння 

мeтoдичнo дoцiльних oргaнiзaцiйних фoрм i мeтoдiв 

фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв, якi 

ґрунтуютьcя нa нaрoдoзнaвчiй ocнoвi  

     

7. Урізноманітнення форм і методів навчання майбутніх 

учителів музики 

     

8. Викoриcтaння у прoцeci фoрмувaння прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв мoжливocтeй пoзaocвiтньoї 

вихoвнoї рoбoти 

     

9. Викoриcтaння у прoцeci фoрмувaння прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв мoжливocтeй додаткової 

неформальної освіти 

     

10. Створення сприятливої психологічної атмосфери у 

процесі вивчення фахових дисциплін 

     

11. Насичення змісту фахової підготовки майбутніх 

учителів музики мистецькими знаннями й виконавчими 

уміннями 

     

12. Фoрмувaння iннoвaцiйнoгo ocвiтньoгo ceрeдoвищa в 

ocвiтньoму зaклaдi як чинникa прoфeciйнoгo cтaнoвлeння 

мaйбутньoгo учитeля 

     

13. Організація самостійної пізнавальної діяльності 

студентів у сфері українського народного музичного 

мистецтва 

     

14. Створення ситуації успіху при вивченні студентами 

фахових дисциплін 

     

15. Використання творчів українського народного 

музичного мистецтва у процесі професійної підготовки 

майбутніх учителів музики 

     

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток Д 

Робоча програма навчальної дисципліни «Додатковий музичний 

інструмент (сопілка)» 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, предметна 

спеціалізація,  освітньо-

професійна програма 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів 

5 

 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка Вибіркова 

Спеціальність 

014 Середня освіта Курс 

3-й 4-й 

Змістових 

модулів 

6 
Предметна спеціалізація 

014.13 Музичне мистецтво 

 

 

Семестр: 1, 2, 3, 4 

Загальна 

кількість 

годин 

150 

Лекції 

– 
Семінари 

– 
Практичні 

35 – 1 рік 

29 – 2 рік 

Тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 

64 

самостійної 

роботи студента 

– 

86 

Освітньо-професійна 

програма підготовки 

бакалавра 

Самостійна робота 

25 – 1 рік 

61 – 2 рік 

Вид контролю: 

залік (4 семестр) 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Додатковий музичний інструмент (сопілка)» – 

ознайомлення з українськими народними музичними інструментами, зокрема з 

сопілкою, підвищення виконавської майстерності студентів I-ІІ курсів та 

подальший розвиток специфічних навичок, якими  повинен володіти молодий 

виконавець. Гра на сопілці сприяє відродженню національної культури, народних 

традицій, звичаїв, обрядів. На заняттях з сопілки вивчається пісенний матеріал, 

який розкриває витоки духовності, історію становлення та розвитку української 

музичної культури. Саме фольклор є інтонаційним джерелом класичної музики. 

Отже, в основі навчання грі на сопілці визначаються як навчально-пізнавальні, так і 

виховні завдання: 

 засвоювати і накопичувати музичні твори різних епох і стилів вітчизняної 
та світової музичної культури; 
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 систематично розвивати вміння і навички читання з аркуша як засіб 
безперервного розвитку своїх художніх потреб і професійної майстерності; 

 виховувати навички цілеспрямованої та почергової слухової уваги в 
ігровому процесі засобами активізації необхідних вольових зусиль; 

 розвивати музично-виконавське мислення. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати: 

- будову та конструкцію інструмента; 

- постановку рук; 

- аплікатурні та штрихові варіанти; 

- прийоми гри та звуковидобування; 

- традиційний репертуар; 

- психологічні особливості виконавця; 

вміти: 

- самостійно працювати над розбором музичного твору; 
- правильно користуватися диханням; 
- реалізовувати підібраний або вивчений репертуар в освітньому середовищі; 
- виконувати різноманітну традиційну інструментальну музику західних 

регіонів України. 

 

2.2. Програмні компетентності  

2.2.1. Інтегральна компетентність:  

– здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

сфері музичного мистецтва в процесі професійної діяльності та в процесі навчання, 

що передбачає застосування активних форм та методів музичного виховання. 

2.2.2. Загальні компетентності 

– розуміння важливості та необхідності навчання, власного розвитку;  

– здатність застосовувати набуті знання у проблемних ситуаціях у процесі 

практичної підготовки; 

– знання та розуміння предметної галузі та специфіки професійної діяльності 

вчителя музичного мистецтва; 

– здатність генерувати нові педагогічні ідеї (креативність);  

– здатність працювати в команді; 

–здатність до емоційної стійкості, стресостійкості;  

– базові знання основ психології, що сприяють розвитку загальної культури й 

соціалізації особистості, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку 

суспільства, уміння їх використовувати в професійній та соціальній діяльності; 

– здатність застосовувати знання психологічних аспектів організації 

художньої праці, закономірностей спілкування та взаємодії людей мистецького 

цеху, норм професійної етики, вміння створювати творчий мікроклімат, формувати 

колективну відповідальність за результати творчого процесу;  

– здатність планувати педагогічну діяльність, здійснювати освітній процес 

учнів відповідно до педагогічних закономірностей і вимог; 

– здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, освіти 

впродовж життя та саморозвитку; 

– здатність здійснювати самоконтроль і саморегуляцію фізичного і психічного 

стану; 
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– уміння адаптуватися до нових ситуацій, здатність до професійної 

мобільності; 

– досконале володіння українською мовою; 

– здатність осмислювати й оцінювати власні досягнення в навчанні й 

педагогічній діяльності. 

2.2.3. Фахові компетентності:  

– володіння базовими знаннями з теорії та історії музичного мистецтва; 

– здатність застосовувати термінологію музичного мистецтва; 

– здатність розвивати власні музично-слухові уявлення; 

–  здатність до слухового аналізу музичної мови; 
–  уміння зробити розгорнутий аналіз музичного твору; 
–  володіння навичками гри на основному музичному інструменті;  
–  здатність вільно використовувати додатковий музичний інструмент у 

професійній діяльності; 

–  здатність розрізняти музичні напрями, течії, жанри, стилі за їхніми 
сутнісними характеристиками;  

–  володіння поняттями, принципами та закономірностями інтегрованого курсу 
«Мистецтво» в школі; 

–  здатність застосовувати знання комп’ютерних музичних програм у роботі з 
нотними матеріалами;  

–  здатність розвивати почуття художньої форми, логіки музичної композиції 
різних епох, напрямів, жанрів, стилів;  

–  здатність застосовувати сучасні технології й методики навчання; 
–  уміння організовувати пошукову, науково-дослідницьку діяльність із 

учнями. 

 

2.3. Результати навчання: 

–  застосовує отримані знання і вміння у професійній діяльності;  
–  здатний дискутувати на професійно значущі проблеми та обґрунтовувати 

власну точку зору;  

–  здатний організувати освітній процес та самостійну роботу учнів на уроці; 
–  уміло застосовує методичні прийоми, необхідні для розкриття та розвитку 

вокального-хорового, інструментального виконавства і музичної творчості;  

–  демонструє власну музично-виконавську та художньо-педагогічну культуру; 

–  використовує знання теоретичного матеріалу при опрацюванні 

інструментальних творів; 

–  володіє технічними прийомами диригування з урахуванням специфіки 
майбутньої професії;  

–  керується у своїй діяльності принципами толерантності, творчого діалогу, 
співробітництва, поваги до всіх учасників освітнього процесу; 

–  вміє працювати з додатковою літературою, першоджерелами, аналізувати їх 
та використовувати при підготовці курсової роботи; 

–  демонструє вміння моделювати та вирішувати типові психолого-педагогічні 

ситуації в освітньому процесі;  

–  здатний здійснювати індивідуальний підхід до особистості учня та 

створювати атмосферу взаємодопомоги та співпраці у творчому колективі;  

–  здатний застосовувати на практиці знання з теорії та історії педагогіки;  
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–  здатний дотримуватись етичних норм у спілкуванні з колегами, соціальними 
партнерами, учнями (вихованцями) та їхніми батьками; 

–  володіє методами й методиками діагностування творчих досягнень учнів у 
сфері музичного мистецтва; 

–  володіє засобами невербальної комунікації, музично-термінологічною 

лексикою; 

–  володіє виконавськими вміннями; 
–  вміє самостійно розучувати нескладні музичні твори різних стилів та 

жанрів; 

–  здатний використовувати сучасні комп’ютерні технології; 
–  володіє навичками гармонізації мелодії; 
–  вміє аналізувати музичні твори;  
–  вміє проводити педагогічні дослідження. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Програму складено таким чином, щоб максимально забезпечити формування 

професійних умінь і навичок, пов’язаних з грою на інструменті майбутнього 

учителя музики. Запропоновані форми засвоєння навчального репертуару і 

звітності студентів дають можливість контролювати і спрямовувати їх 

загальномузичний, виконавський і професійний розвиток. 

Освітній репертуар розподілено відповідно до періодизації розвитку історії 

світової й вітчизняної музичної культури. Таке планування сприятиме розвитку 

художнього історичного мислення студентів, бачення ними загального процесу 

розвитку музичної культури у взаємозв’язку з наукою, живописом, літературою. 

У програмі передбачено здійснення міжпредметних зв’язків майже з усіма 

спеціальними предметами як необхідною умовою, що випливає із синтетичного 

характеру, професійної діяльності учителя музики закладу середньої освіти. 

У програмі передбачено спрямування методичних зусиль і контролю з боку 

викладачів за самостійною роботою студентів у таких видах, як: ескізне та 

паралельне засвоєння музичних творів, робота над вивченим репертуаром, підбір 

на слух та ін.  

4. Структура навчальної дисципліни 

Теми змістових модулів Кількість годин 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

Конструктивно-виконавська характеристика хроматичної сопілки 

Тема 1. Освоєння послідовності звуків та їх 

виконавської аплікатури, що створюються на верхній 

групі грифних отворів. Видобування послідовності 

звуків a
1
, b

1
,
  

g
1
,  fis

1
,  f

1
 за допомогою вимовляння 

складів «ТА», «ТУ». Гра українських народних мелодій 

у діапазоні  f
1
 – b

1
: «Ой дзвони дзвонять», «Лови», 

«Пускайте нас», «Петрусьо», «Гриби», «Пасеться 

коник», «Обжинкова»,  «Сонечко».   

5 1 

Тема 2. Виконання послідовності звуків, які 

утворюються на нижній групі грифних отворів: d
1
,  e

1
,   

fis
1
,
  

g
1
,   a

1
. Утворення вказаних звуків у другій октаві. 

5 5 
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Гра гам D- dur i  h-moll в обсязі двох октав. Виконання 

цих гам четвертними, восьмими та тріолями. Обернення 

тризвуків у тональностях  D-dur i  h-moll. Виконання 

українських народних пісень: «Перелаз», «Горіла 

липка», «Зайчик та Лисичка», «А я у гай ходила», 

«Танок мишей», «Ой вийтеся огірочки».  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. 

Аплікатура та прийоми звуковидобування 

Тема 3. Виконання на сопілці гам F-dur i  d-moll 

(гармонічного і мелодичного видів). Обернення 

тризвуків у обох тональностях в обсязі двох октав. 

Виконання українських народних пісень: «Цвіте терен», 

«Козаче, козаче», «Весна» (сопілковий дует), «Вербовая 

дощечка», «По садочку ходжу».  

5 5 

Тема 4. Гами G-dur i e-moll в обсязі 2,5 октав, штрихами 

нон легато, легато, стакато. П’єси: «Ведмедик у лісі» 

(сопілковий дует), «Про зайчика», «Сніг іде» (маленьке 

рондо», «Пісенька», «Жарт» Ж. Колодуб (ансамбль для 

двох сопілок з ф-но), «Чабарашка» М. Завадського 

(сопілка з ф-но), «Ой, під вишнею» в обробці М. 

Маркевича (квартет сопілок), «Козачок» в обробці 

М. Корчинського (сопілка та скрипка).  

5 5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 

Основні прийоми гри на сопілці 

Тема 5 .Гами A- dur i fis-moll (гармонічний і мелодичний 

види) в обсязі двох октав, штрихами нон легато, легато, 

стакато. Обернення тризвуків у вказаних тональностях. 

Спілкові ансамблі: «Чом, чом не прийшов» в обробці М. 

Лисенка, «Ой посіяв козак гречку». «Зозуля» Г.Кеккерта 

(сопілка з ф-но).   

6 5 

Тема 6. Гами E-dur i cis-moll (гармонічний і мелодичний 

види) в обсязі двох октав. Штрихами нон легато, легато, 

стакато. Обернення тризвуків у зазначених 

тональностях. Виконання українських народних пісень у 

зазначених тональностях: «Жниво»,  «Од Києва до 

Лубен», «Не куй, не куй, зозуленько», «Ой, паночку 

наш», «Заклик весни» С. Калюжного (дві сопілки, 

скрипка), литовський народний танець «Клумпакоїс» в 

обробці М. Корчинського (сопілка з ф-но).  

6 5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV.  

Репертуар сопілкаря-початківця 

Тема 7. Гами H-dur i cis-moll (гармонічний і мелодичний 

види) в обсязі двох октав, штрихами non legato, legato, 

staccato. Сопілкові п’єси: «Сюїта на гуцульські народні 

мелодії» Л. Донник (для сопілки з ф-но у трьох 

частинах), «Не щебечи, соловейку» М. Глінки (сопілка з 

ф-но), «Телятко» В. Барвінського (сопілковий квартет), 

«Сніжинки» Б.Фільц (сопілковий дует).  

6 10 



 272 

Тема 8. Гами мажоро-мінорні до чотирьох ключових 

знаків. Сопілкові п’єси: «Зозуля» в концертній обробці 

М. Корчинського (за гармонізацією Я.Степового), 

«Зелений шум» В. Чепеленка (дует сопілок), «Плетіння 

вінків» (фольклорна композиція для сопілки соло), 

«Інвенція», «Концертіно» (квартет сопілок. Редакція і 

переклад М. Корчинського).  

6 10 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. 

Гра в ансамблі сопілкарів 

Тема 9. Чотири малі сопілкові дуети В. Тилика: 

«Усмішка», «Зозуленька», «Мрія», «Осінній день», 

«Мак» в обробці Я.Степового (для двох сопрано-сопілок 

і сопілки-альт), «Ой посіяв козак гречку» (для квартету 

сопілок».  

5 10 

Тема 10. «Козачок» в обробці М. Корчинського (сопілка 

та скрипка), «Співаний» (фольклорна сопілкова 

композиція), Нотація О.Кольберга «Вівчар» (фольклорна 

сопілкова композиція), «Полька» (квартет сопілок), 

«Хороводна» (квартет сопілок). 

5 10 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VI. 

Гра в ансамблі (сопілка та фортепіано) 

Тема 11. Нотація А. Гуменюка «Гуцульські співи» 

(фольклорна сопілкова композиція), «Ой посіяв козак 

гречку» (квінтет сопілок), українська народна пісня 

«Чом, чом не прийшов» та «Дві українські народні 

пісні» в обробці М.Лисенка. 

5 5 

Тема 12. «Чабарашка»  М. Завадського (сопілка з ф-но), 

литовський народний танець Клумпакоїс» в обробці 

М. Корчинського,  «Голочка» А. Кос-Анатольського 

(спів. сопілковий терцет), молдавський народний танець 

«Часорнікул» у концертній транскрипції В.Корчинської.  

5 5 

Тема 13. Українська народна пісня «Цвіте терен» (для 2-

х сопілок), німецька народна пісня «Весна» (для 2-х 

сопілок), українські народні пісні «Місяць на небі» (для 

2-х сопілок), «По садочку ходжу» , «Йшли корови» (для 

3-х сопілок). 

 5 

Тема 14. «Коломийки» із записів О.Нижанківського в 

обробці Р.Сов’яка (сопілка з ф-но), «Ой піду я межи 

гори» А.Кос-Анатольського (транскрипція для сопілки з 

ф-но). 

 5 

Усього 64 86 

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Конструктивно-виконавська характеристика 

хроматичної сопілки 

Тема 1. Конструктивно-виконавська характеристика хроматичної сопілки. 

Освоєння послідовності звуків та їх виконавської аплікатури, що утворюються на 

верхній групі грифних овторів. Видобування послідовностів звуків a
1
, b

1
, g

1
, 

1
 fis

1
, f
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1
 за допомогою вимовляння складів «ТА», «ТУ». Гра українських народних 

мелодій у діапазоні f
1
 – b

1
: «Ой дзвони дзвонять», «Лови», «Пускайте нас», 

«Петрусьо», «Гриби», «Пасеться коник», «Обжинкова», «Тай, гусоньки», «Наша 

річка», «Сонечко».  

Тема 2. Виконання послідовності звуків, які утворюються на нижній групі 

грифних отворів: d
1
, e

1
,
 
f

1
, fis

1
,
 
g

1
, a

1
. Утворення вказаних звуків у другій октаві. Гра 

гам D- dur і h-moll в обсязі двох октав. Виконання цих гам четвертними, восьмими 

та тріолями. Обернення тризвуків у тональностях D- dur і h-moll. Виконання 

українських народних пісень: «Перелаз», «Горіла липка», «Зайчик та Лисичка», «А 

я у гай ходила», «Танок мишей», «Ой вийтеся огірочки».  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Аплікатура та прийоми звуковидобування 

Тема 3. Виконання на сопілці гам F-dur і d-moll (гармонічного і мелодичного 

видів). Обернення тризвуків в обох тональностях в обсязі двох октав. Виконання 

українських народних пісень: «Цвіте терен», «Козаче, козаче», «Весна» 

(сопілковий дует). «Вербова дощечка», «По садочку ходжу».  

Тема 4. Гами G-dur i e-moll в обсязі 2,5октав, штрихами non legato, legato, 

staccato. П’єси: «Ведмедик у лісі» (сопілковий дует), «Про зайчика», «Сніг іде» 

(маленьке рондо), «Пісенька», «Жарт» Ж.Колодуб (ансамбль для двох сопілок з ф-

но), «Чабарашка» М. Завадського (сопілка з ф-но), «Ой, під вишнею» в обробці 

М.Маркевича (квартет сопілок), «Козачок» в обробці М.Корчинського (сопілка та 

скрипка).  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III. Основні прийоми гри на сопілці 

Тема 5. Гами A-dur і fis-moll (гармонічний і мелодичний види) в обсязі двох 

октав, штрихами non legato, legato, staccato.. Обернення тризвуків у вказаних 

тональностях. Сопілкові ансамблі: «Чом, чом не прийшов» в обробці М. Лисенка, 

«Ой посіяв козак гречку», «Зозуля» Г. Кеккерта (сопілка з ф-но), «Рондо» Ю. 

Щуровський (сопілка з ф-но), «Дві українські пісні» в обробці М. Лисенка (сопілка 

з ф-но). 

Тема 6. Гами E-dur i cis-moll (гармонічний і мелодичний види) в обсязі двох 

октав, штрихами non legato, legato, staccato.. Обернення тризвуків у вказаних 

тональностях. Виконання українських народних пісень у позначених тональностях: 

«Жниво», «Ой у саду, саду», «Од Києва до Лубен», «Не куй, не куй, зозуленько», 

«Ой, паночку наш», «Заклик весни» С. Калюжного (дві сопілки. Скрипка), 

«Клумпакоїс» в обробці М.Корчинського (сопілка з ф-но).  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV. Репертуар сопілкаря-початківця 

Тема 7. Гами H-dur і cis-moll (гармонічний і мелодичний види) в обсязі двох 

октав, штрихами non legato, legato, staccato. Обернення тризвуків у вказаних 

тональностях. Сопілкові п’єси: «Сюїта на гуцульські народні мелодії» Л. Донник 

(для сопілки з ф-но у трьох частинах), «Не щебече, соловейку» М. Глінка (сопілка з 

ф-но), «Дівочий танець» В. Тилика, «Телятко» В. Барвінського (сопілковий 

квартет), «Сніжинки» Б. Флис (сопілковий дует).  

Тема 8. Гами мажоро-мінорні до чотирьох ключових знаків. Сопілкові п’єси: 

«Зозуля» в концертній обробці М. Корчинського (за гармонізацією Я.Степового), 

«Зелений шум» В.Чепеленка (дует сопілок), «Плетіння вінків» (фольклорна 

композиція для сопілки соло), «Інвенція», «Концертіно» (квартет сопілок, редакція 

і переклад М.Корчинського.  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. Гра в ансамблі сопілкарів 

Тема 9. Чотири малі сопілкові дуети В. Тилика: «Усмішка», «Зозуленька», 

«Мрія», «Осінній день», «Мак» в обробці Я. Степового (для 2-х сопрано-сопілок і 

сопілки-альт), «Ой посіяв козак гречку» (для квартету сопілок).  

Тема 10. «Козачок» в обробці М. Корчинського (сопілка та скрипка), 

«Співаний» (фольклорна сопілкова композиція), Нотація О. Кольберга «Вівчар» 

(фольклорна сопілкова композиція), «Полька» (квартет сопілок), «Хороводна» 

(квартет сопілок). 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VI. Гра в ансамблі (сопілка та фортепіано) 

Тема 11. Нотація А. Гуменюка «Гуцульські співи» (фольклорна сопілкова 

композиція), «Ой посіяв козак гречку» (квінтет сопілок), українська народна пісня 

«Чом, чом не прийшов» та «Дві українські народні пісні в обробці М.Лисенка.  

Тема 12. «Чабарашка» М. Завадського (сопілка з ф-но), литовський народний 

танець «Клумпакоїс», в обробці М. Корчинського, «Телятко» В. Барвінського 

(квартет сопілок), «Сніжинки» Б.Флис (для двох сопілок), «Голочка» А. Кос-

Анатольського (спів, сопілковий терцет), молдавський народний танець 

«Часорнікул» в концертній транскрипції В. Корчинського.  

Тема 13. Українська народна пісня «Цвіте терен» (для 2-х сопілок), «Весна» 

(для 2-х сопілок), українська народна пісня «Місяць на небі» (для 2-х сопілок), «По 

садочку ходжу» та Йшли корови із діброви» (для 3-х сопілок). 

Тема 14. «Коломийки» із записів О.Нижанківського в обробці Р. Сов’яка 

(сопілка з ф-но), «Ой піду я межи гори» А. Кос-Анатольського (транскрипція для 

сопілки з ф-но), український народний танець «Коломийка» в обробці 

М. Корчинського (сопілка з ф-но), «Сюїта»на українські теми М. Корчинського (І-

ІІ частини), «Гуцульські награвання» Л. Колодуба.  
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5. Вимоги до теоретичних знань, практичних умінь та навичок студентів 

У процесі вивчення курсу «Додатковий музичний інструмент (сопілка)» 

студенти повинні: 

– оволодіти музично-виконавськими навичками гри на сопілці 

(звуковидобування, дихання, динаміка); 

– підвищувати свій рівень музичної культури через знайомство з кращими 
зразками національного та світового музичного мистецтва; 

– оволодіти технікою читання музичних творів з аркуша; 
– уміти провести музично-теоретичний аналіз виконуваних творів; 

– вивчати музичні твори дошкільного, шкільного репертуару; 
– творчо реалізувати здобуті вміння та навички у подальшій роботі з дітьми в 

дошкільних та шкільних навчальних закладах. 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

№теми / 

модуля Зміст роботи 
Кількість 

годин 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Конструктивно-виконавська характеристика 

хроматичної сопілки 

1 1 / І Слідкувати за правильною постановкою рук при грі 

на сопілці. Видобування послідовностів звуків a
1
, 

 
b

1
, 

 

g
1
, 

1
 fis

1
, f

 1
 за  допомогою вимовляння складів «ТА», 

«ТУ». 

1 

2 2 / І Засвоїти навички звуковидобування та дихання. 

Виконання послідовності звуків, які утворюються на 

нижній групі грифних отворів: d
1
, 

 
e

1
,
 
f

1
,  fis

1
,
 
g

1
, a

1
. 

Утворення вказаних звуків у другій октаві 

5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Аплікатура та прийоми звуковидобування 

3. 3 / ІІ Виконання на сопілці гам F-dur і d-moll, G-dur i e-

moll, D- dur і  h-moll в обсязі двох октав в обсязі 

2,5октав, штрихами non legato, legato, staccato. 

(гармонічного і мелодичного видів). Обернення 

тризвуків в обох тональностях в обсязі двох октав. 

5 

4. 4 / ІІ Вчитись самостійно працювати над музичним твором. 

Виконання українських народних пісень: «Перелаз», 

«Горіла липка», «Зайчик та Лисичка», «А я у гай 

ходила», «Танок мишей», «Ой вийтеся огірочки». 

5 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III. Основні прийоми гри на сопілці 

5. 5 / ІІІ Робота над українськими народними піснями: «Цвіте 

терен», «Козаче, козаче», «Весна», «Вербова 

дощечка», «По садочку ходжу» Гра  українських 

народних мелодій у діапазоні f
1
 – b

1
: «Ой дзвони 

дзвонять», «Лови», «Пускайте нас», «Петрусьо», 

«Гриби», «Пасеться коник», «Обжинкова», «Тай, 

гусоньки», «Наша річка», «Сонечко». 

5 
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6. 6 / ІІІ Робота над українськими народними піснями: 

«Жниво», «Ой у саду,  саду», «Од Києва до Лубен», 

«Не куй, не куй, зозуленько», «Ой, паночку наш», 

«Заклик весни» С. Калюжного, «Клумпакоїс» в 

обробці М.Корчинського. 

5 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV. Репертуар сопілкаря-початківця 

7. 7 / ІV Виконання гам: H-dur і cis-moll (гармонічний і 

мелодичний види) в обсязі двох октав, штрихами non 

legato, legato, staccato. Обернення тризвуків у 

вказаних тональностях. 

10 

8. 8/ ІV Виконання гам мажоро-мінорних до чотирьох 

ключових знаків. Сопілкові п’єси: «Зозуля» в 

концертній обробці М. Корчинського (за 

гармонізацією Я.Степового), «Зелений шум» 

В.Чепеленка, «Плетіння вінків», «Інвенція», 

«Концертіно» редакція і переклад М.Корчинського. 

10 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. Гра в ансамблі сопілкарів 

9. 9/ V Виконання сопілкових п’єс: «Сюїта на гуцульські 

народні мелодії» Л. Донник, «Не щебече, соловейку» 

М. Глінка, «Дівочий танець» В. Тилика, «Телятко» В. 

Барвінського, «Сніжинки» Б.Флис.   

Чотири малі сопілкові дуети В. Тилика: «Усмішка», 

«Зозуленька», «Мрія», «Осінній день», «Мак» в 

обробці Я. Степового, «Ой посіяв козак гречку». 

10 

10. 10/ V Виконання сопілкових п’єс: «Козачок» в обробці 

М. Корчинського, «Співаний». Нотація О.Кольберга 

«Вівчар» (фольклорна сопілкова композиція), 

«Полька», «Хороводна». 

10 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VI. Гра в ансамблі (сопілка та фортепіано) 

11. 11/ VІ Набувати навички вільного читання з аркуша 

музичних творів: Нотація А. Гуменюка «Гуцульські 

співи» (фольклорна сопілкова композиція), «Ой 

посіяв козак гречку» (квінтет сопілок), українська 

народна пісня «Чом, чом не прийшов»  та  «Дві 

українські народні пісні» в обробці М.Лисенка. 

5 

12. 12/ VІ Виконання сопілкових п’єс: «Чабарашка» М. 

Завадського, литовський народний танець 

«Клумпакоїс», в обробці М. Корчинського, «Телятко» 

В. Барвінського, «Сніжинки» Б.Флис, «Голочка» А. 

Кос-Анатольського, молдавський народний танець 

«Часорнікул»  в концертній транскрипції 

В. Корчинського. 

5 

13. 13/ VІ Самостійне виконання сопілкових п’єс: «Цвіте 

терен», «Весна», українська народна пісня «Місяць на 

небі», «По садочку ходжу», «Йшли корови із 

діброви». 

5 
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14. 14 / VІ Самостійне виконання сопілкових п’єс: «Коломийки» 

із записів О.Нижанківського в обробці Р. Сов’яка, 

«Ой піду я межи гори» А. Кос-Анатольського, 

український народний танець «Коломийка» в обробці 

М. Корчинського, «Сюїта»на українські теми М. 

Корчинського (І-ІІ частини), «Гуцульські награвання» 

Л. Колодуба.  

5 

 Усього 86 год. 

 

7. Засоби оцінювання 
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка 

переводиться відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно») та шкалу європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС – А, 

В, С, D, E, FX, F).  

 Форми контролю знань студентів: підсумковий (залік).  

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82–89 В 
добре 

74–81 С 

64–73 D 
задовільно 

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно 

не зараховано, з можливістю 

повторного складання 

0–34 F 
не зараховано, з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

студентів з дисципліни «Додатковий музичний інструмент (сопілка)» 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали 

Шкал

а 

ECTS 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Високий 100-90 A 

ВІДМІННО – студент вільно володіє навчальним 

матеріалом, розкриває зміст поставлених теоретичних 

питань, творчо виконує  практичні завдання. 

Достатній 89-74 

B 

ДУЖЕ ДОБРЕ – студент вільно і творчо володіє  

програмним матеріалом, дотримується послідовності 

викладу теоретичних питань, але допускає незначні 

помилки під час відповідей. Вміє застосовувати 

теоретичні положення у практичній діяльності. 

C 

ДОБРЕ – студент виконує завдання, але допускає 

певну кількість незначних помилок під час відповіді. 

Здатен застосовувати теоретичні положення у 

практичній діяльності. 
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Задовільни

й 
73-60 

D 

ЗАДОВІЛЬНО – студент невповні засвоїв 

теоретичний матеріал, допускає значну кількість 

помилок, задовільно володіє навичками гри на сопілці. 

E 

ДОСТАТНІЙ МІНІМУМ – студент слабо 

орієнтується в теоретичному матеріалі, навички гри 

сформовані на початковому рівні. 

Низький 59-35 Fх 

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідний обов’язковий 

повторний курс. Студент володіє освітнім матеріалом 

на низькому рівні. Програмні вимоги не виконані. Має 

початкове уявлення про предмет вивчення інструмента 

сопілка. 

 

8. Рекомендований перелік музичних творів для гри на сопілці: 

–  І. Пушечніков, «Етюд». До-мажор 

–  М. Назаров, «Етюд». До-мажор 

–  Г. Хенке, «Етюд». Фа-мажор 

–  І. Пушечніков, «Етюд». Ля-мінор 

–  Г. Хенке, «Етюд». До-мажор 

–  І. Пушечніков, «Етюд». Соль-мажор 

–  Г. Хенке, «Етюд». Ре-мажор 

–  Л. Відеман,  «Етюд». Сі бемоль-мажор 

–  Г. Хенке, «Етюд». Соль-мажор 

–  І. Зельнер, «Етюд». Фа-мажор 

–  Т. Німан, «Етюд». Ля-мінор 

–  Г. Хенке, «Етюд». Ре-мінор 

–  І. Беркович, «Етюд». Ля-мінор 

–  І. Пушечніков, «Етюд». Фа-мажор 

–  І. Пушечніков, «Етюд. Ре-мінор 

–  Л. Барт, «Етюд». Сі бемоль-мажор 

–  М. Закопанець, «Етюд». До-мінор 

–  І. Хуторянський, «Етюд». Мі-мінор 

–  Г. Генце, «Етюд». Ре-мінор 

–  Ю. Щуровський, «Етюд». Сі бемоль-мажор 

–  У. н. п. «Вийшли в поле косарі» 

–  У. н. п . «Ходить гарбуз по городу» 

–  В. Верховинець, «Метелиця» 

–  У. н. п. «А вже весна» 

–  У. н. п. «Гей, ви, хлопці, баламути» 

–  У. н. п. «Не топила, не варила» 

–  У.н.п. «Ой з-за гори кам’яної» 

–  У. н. п. «Та внадився журавель» 

–  У. н. п. «Гаю, гаю, зелен розмаю» 

–  О. Тілічеєва, «Пісенька» 

–  В. Моцарт, «Туга за весною» 

–  В. Храпко, «Пісня» 

–  О. Гедіке, «Танець» 

–  П. Чайковський, «Італійська пісенька» 

–  С. Майкапар, «Вальс» 
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–  О. Гречанінов, «Вальс» 

–  Дж.Перголезі, «Пастораль» 

–  Ю. Щуровський, «Елегія» 

–  В. Моцарт, «Менует» 

–  І. Хуторянський, «Експромт» 

–  У. н. танець «Обертан» 

–  О. Аляб’єв, «Соловей» 

–  А. Коломієць, «Український танець» 

–  І.С. Бах, «Пісня» 

–  Ф. Шуберт, «Вальс» 

–  В. Моцарт, «Травнева пісня» 

–  М. Лисенко, «Колискова» 

–  Д. Шостакович, «Ніби марш» 

–  Ж. Люллі, «Гавот» 

–  В. Моцарт, «Менует» 

–  Л. Бетховен, «Німецький танець» 

–  Д. Шостакович,  «Хороший день» 

–  Г. Гендель, «Менует» 

–  В. Моцарт, «Пісня пастушка» 

–  П. Чайковський, «Солодка мрія» 

–  К. Глюк, «Танець» 

–  Й. Гайдн, «Менует» 

–  І. Брамс, «Петрушка» 

–  А. Хачатурян, «Андантино» 

–  А. Кореллі, «Сарабанда» 

–  Д. Шостакович, «Шарманка» 

–  П. Чайковський, «Сумна пісенька» 

–  М. Глінка, «Жайворонок» 

–  М. Глінка, «Полька» 

–  Д. Кабалевський, «Клоуни» 

–  Ф. Куперен, «Рондо» 

–  І. Дунаєвський, «Колискова» 

–  У. н. п. «Чом, чом не прийшов» 

–  Я. Лапінський, «Коломийка» 

–  Ж. Бізе, «Пісня» з опери «Кармен» 

–  Ф. Шуберт, «Аве Марія» 
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