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У статті розглянуто вплив вищої школи на розвиток мистецьких 

компетентностей майбутніх педагогів-музикантів.
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В статье исследуется влияние вьгсшей школи на развитие 
предметних компетентностей будущих педагогов-музьїкантов.
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Іп іИія агіісіе ап іп/іиепсе о/Иі§И яскооі оп іИе сіеуеіортепі о/агіі.міс 
сотреіепсе тіі.чіс іеасИег /л ітеяіі§аііп§. А /ло іИеге /л ітеяіі§аііп§ іИе 
ресиїіагіііея о / ттісаі ирЬгіщіщ о / іИе /иіт е ттіс іеасИег іп іИе $у$іет о / 
сопііпиіщ ейисаііоп оп іИе Ьаяіся о / яотсе ’л Ьаяе \\>ИИ сотійегіщ іИе ІаіеМ 
Іе§І8ІаііУе сіоситепія. ТИе песеяяііу о / сіеуеіортепі іИеогеіісаІ ап<і 
теіИосІоІо^ісаІ ргіпсіріея о / (гаіпііщ  ИщИІу сціаН/іесІ іеасИегя-ттісіат іЬаі 
сатесі іИе ргоЬІет Міісііесі іп іИія агіісіе. Тке аиіИог іИіпкя іИаІ ИщИ ясИооІ
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рготоіез іке агіізііс сотреіепсе о / зіийепіз /огтаііоп ікгоидк іп\ої\етепі о /  
іеаскегз іо іпігойисе ргоргіеіагу теікойз Ьазей оп їосаї/оїкїоге/еаіиге.

Кеу могйя: зиЬіесі ехрегіізе, тизіс іеаскег, тизісаї ейисаііоп, езікеііс 
ирЬгіпдіпд.

Постановка проблеми. У  сучасном у світі, який характеризується 
глобалізац ією , зм іною  технологій , переходом  до постіндустріального, 
інф орм аційного суспільства та  інш им и, властивим и сучасній  цивілізації 
рисам и, розвиток лю дини є головною  м етою , клю човим  показником  і 
основним  важ елем  сучасного прогресу та  має реальну цінність, оскільки 
підвищ ує якість ж иття лю дини та  ф ормує інтелектуальний і культурний 
потенціал кож ної нації.

С тановлення творчої індивідуальності ф ахівця вваж ається однією  з 
глобальних проблем , яку нам агається виріш ити вищ а ш кола. О тж е, на 
сучасном у етапі перебудови вищ ої ш коли актуалізується проблем а 
проф есійно-педагогічної п ідготовки вчителів предм етів  естетичного циклу, 
зокрем а м узики, на м узично-педагогічних та  м истецьких ф акультетах 
педагогічних університетів [2, с. 9 -1 1 ].

Д ля повноцінного засвоєння і плідного практичного використання 
системи знань, ум інь та  навичок, які отримує студент-м узикант п ід  час 
навчання у вищ ом у навчальном у закладі, м ає спиратися на принципи 
безперевності освіти, систем ності і послідовності засвоєння знань, 
м іж предм етних з в ’язків, активності та  сам остійної д іяльності, створення 
особистісно значущ их ситуацій.

М айбутній  вчитель м узики повинен не тільки  добре знати  свій 
предм ет, йом у необхідно засвоїти  певну суму ф ілософ ських, естетичних, 
соціальних, психолого-педагогічних знань і вм іти їх застосовувати  в своїй 
роботі. С оціально-культурний досвід  у  застосуванні до м узично- 
педагогічної освіти означає проф есійну ком петентність і м етодичну 
оснащ еність [2, с. 78].

Д осягти певного р івня особистісної і проф есійної спрям ованості з 
м ом енту усвідом лення себе, своїх  здібностей, м ож ливостей  в т ій  чи  інш ій 
галузі лю дської д іяльності м ож ливо за ум ови поєднання впливу зовн іш ніх 
ф акторів і системи внутріш ніх  особистісних перетворень.

Аналіз досліджень і публікацій. А наліз наукової л ітератури засвідчує 
наявність таких п ідходів до визначення поняття «компетентність»: 
здатність, здібність (Т .Є рм аков), як  досвід  (І.Бех), певний набір ум інь, 
навичок (О .Биковська), синтез психічних якостей (О .К ононко), еф ективна 
м одель дії (В .Слот).

Виклад основного матеріалу. П итання п ідвищ ення предм етної 
ком петентності м олодого вчителя розглядалися в аспектах: проф есійної 
п ідготовки та діяльності вчителя (А .А лексю к, Н .А ндрієвська, О .А праксіна,
Н .Н ичкало, О .П єхота, Т .С ущ енко та  інш і); теоретичних основ ф орм ування
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особистості вчителя в процесі проф есійної п ідготовки (Ф .Гоноболін , 
М .К ухарев, Н .К узьм іна та інш і); ф орм ування особистості вчителя 
(С .С исоєва, В .С ластьонін , О .Щ ербаков та інш і); ш ляхів удосконалення 
навчально-виховного процесу у вищ их педагогічних навчальних закладах 
(Г .П оном арьова, В .Т ю ріна та  інш і); специф іки підготовки до проф есійної 
д іяльності вчителя м узики у з в ’язку з організацією  певних видів м узичної 
д іяльності учнів (Л .А рчаж никова, М .Л ещ енко, М .М оісєєва та ін.).

Видатні науковці м инулого і сьогодення концентрували свою  увагу на 
усп іш ній  проф есійній  діяльності особистості в залеж ності в ід  її природних 
нахилів, зд ібностей  і вм інь (Я .К ом енський, А .Д істервег, Г .С коворода,
О .Д ухнович); оволодінні педагогічним и вм інням и та  технікою  
(І.П есталоцці, А .М акаренко); поєднанні педагогічних здібностей, 
проф есіоналізм у і педагогічній  м айстерності (К .У ш инський, С .Ш ацький,
В. С ухомлинський).

Метою статті є з ’ясування м ож ливостей  вищ ої ш коли у  напрям ку 
розвитку м истецьких ком петентностей  м айбутн іх  педагогів-м узикантів.

К атегорія ком петентності є результатом  нової економіки та нового 
п ідходу стосовно лю дських ресурсів. В иникла вона внаслідок втрати  якості 
адаптації до умов, щ о ш видко зм іню ю ться, та  не сп іввідноситься з 
традиційною  системою  понять класичної науки. П оняття «ком петентності» 
в сучасній  літературі визначається як  досконале володіння знанням и, 
справою , як  результат освіти та  виховання, як  творче застосування 
отрим аних знань у проблем них ситуаціях.

К ом петентність, у практично-орієнтованом у розум інні, це 
досвідченість як  вм ілість еф ективно виріш увати  певні практичні задачі, 
використовую чи при цьом у відповідні наукові знання. П ід  практичною  
задачею  ми розум ієм о м ету, щ о передбачає зм іну зовн іш ньої ситуації у 
в ідповідних умовах. П ракти чна задача відрізняється від  навчальної задачі 
тим, щ о м етою  практичної задачі є психологічна зм іна її су б ’єкта. По 
інш ом у, навчальна задача передбачає оволодіння суб’єктом  новим  знанням , 
новим  способом  дії і в цьом у вбачається її психологічна зм іна, оскільки  до 
її р о зв ’язання у своєм у інтелектуальном у ф онді у нього не було своїх 
способів дій. О тж е, набувш и їх  у  результаті виконання навчальної задачі, 
су б ’єкт зм інив себе психологічно, додав до свого інтелектуального фонду 
нову часточку. Таким  чином, чим  глибш і і зм істовно р ізном анітніш і знання 
отримує су б ’єкт, тим  ш ирш е коло практичних задач він  спром ож ний 
науково відповідно виріш увати  [5].

Д онедавна категорія ком петентності п о в ’язувалася здебільш ого з 
поняттям и «м айстерність», «проф есіоналізм », «проф есійна д іяльність» 
(І.Зязю н, В .С ухом линський), а нині увага приділяється тим  визначенням , 
які пропоную ть європейські країни, а саме «ком петентність» -  це здатність 
особистості р о зв ’язувати  складні поліф ункціональні завдання в р ізних 
галузях лю дської д іяльності, дає зм огу виріш увати  різном ан ітні проблем и в

221



ШНАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Педагогічні науки Випуск 133

повсякденном у, проф есійном у, соц іальном у ж итті, виконувати  завдання 
конкретного виду конструктивної д іяльності лю дини [3].

Ґрунтую чись на аналізі науково-педагогічних дж ерел, предм етна 
ком петентність вчителя трактується як  інтегративна якість, яка 
характеризується сукупністю  знань, вм інь, навичок та  особистісних 
якостей, яким и володіє м айбутній  вчитель при забезпеченні м етодичної 
ф ункції своєї проф есійної д іяльності. П редм етна ком петентність це 
м обільність знань (постійне відновлення знань для успіш ного р іш ення 
завдань в певних ум овах), гнучкість м етоду (застосування того або інш ого 
м етоду в залеж ності в ід  ум ов), критичність м ислення (творче, нестандартне 
м ислення), відповідальність за  дії [4].

О днією  з базових ком петентностей  випускників м истецького 
ф акультету педагогічного університету є м истецька компетентність. В она 
розглядається нам и як  здатність до розум іння і творчого  сам овираж ення у 
сф ері музичного, образотворчого та інш их видів м истецтва. В агом а роль у 
ф орм уванні м истецької ком петентності належ ить викладачам  вищ их 
навчальних закладів, котрі м аю ть допом огти  найбільш  повно розкрити, а 
потім  і реалізувати  таланти  та  здібності кож ного студента.

В ивчення стану проблем и в практиці роботи  вищ их навчальних 
закладів (К іровоградського держ авного педагогічного університету імені 
В олодим ира В инниченка, Інституту м истецтв К иївського  національного 
педагогічного університету імені М ихайла Д рагом анова), виявлення ролі 
викладачів у  ф орм уванні базових ком петентностей  студентів проводилося 
ш ляхом  анкетування. П едагогам  ми пропонували ряд  питань: «Яким чином  
В и впливаєте на розви ток виконавської м айстерності студентів?», «Щ о 
сприяє розвитку худож ньо-естетичних см аків студентів?», «Щ о допом агає 
В ам  розкрити таланти  та  здібності кож ного студента?», «Які м етоди 
п ізнавально-практичної д іяльності В и  використовуєте для культурного 
сам овираж ення особистості?», «Д айте загальну оцінку сф орм ованості 
мистецьких ком петентностей  студентів».

А наліз анкетування свідчить, що основні завдання, які п еред  собою  
ставлять викладачі вищ их навчальних закладів полягаю ть у  форм уванні 
таких складових м истецьких ком петентностей  м айбутніх педагогів- 
музикантів:

•  практичної, щ о сприяє оволодінню  виконавським и навичками, 
ф орм уванню  м узичних, ритм ічних, вокальних та  акторських 
здібностей , м узично-естетичного смаку;

•  творчої, щ о забезпечує розвиток виконавської м айстерності, 
виріш ення творчих завдань, потреби особистості у  творчій  
сам ореалізації;

•  соціальної, щ о передбачає наслідування національних традицій  в 
українській  вокально-хоровій  та  інструм ентальній  спадщ ині; 
навичок проф есійного та  соціального партнерства.
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О питування педагогів вищ их навчальних закладів та  аналіз одерж аних 
результатів  вказую ть на необхідність:

•  м одернізації системи науково-м етодичної роботи  на основі 
інноваційних технологій  та  передового педагогічного досвіду;

•  залучення педагогів-практиків  до дослідно-експерим ентальної 
роботи;

•  впровадж ення м етодики обм іну досвідом  в практику вищ их 
навчальних закладів.

П едагогічна проф есія  ставить дуж е високі вимоги до сучасного 
педагога-м узиканта, д іяльність якого спрям ована на привертання уваги 
учнів та  вихованців до м истецтва взагалі та  м узики зокрема; ф орм ування 
інтересу до м узичного м истецтва, класичної та  сучасної музики; 
пробудж ення баж ання займ атися м узикою ; м отивація учнів та  вихованців 
на п ідвищ ення р івня своїх знань у сф ері м узичного м истецтва; розвиток 
вокальних даних та  виконавської м айстерності, спонукання до сам остійної 
роботи; вироблення спеціальних вм інь, спрям ованих на оволодіння 
м узичним  інструм ентом  чи  робота над вдосконаленням  виконавської 
майстерності.

Ф ормуванню  м іж предм етних естетичних і предм етних м истецьких 
ком петентностей  м айбутніх  педагогів-м узикантів, н а  наш у думку, 
сприятим е урізном ан ітнення програм  вокальних та  інструм ентальних 
ансам блів заняттям и з акторської м айстерності, худож нього слова, ім ідж у 
виконавця, зі сценічного руху та  танцю вальних і акробатичних елементів. 
О рганізовані таким  чином  заняття будуть сприяти ф орм уванню  м истецьких 
ком петентностей  студентів , щ о дозволить їм  повноцінно реалізувати  себе в 
сучасних ум овах, а в м айбутньом у успіш но виконувати  і виріш увати  коло 
проф есійних і ж иттєвих завдань.

Н а наш у дум ку, ф орм уванню  м истецьких ком петентностей  студентів 
м истецьких ф акультетів вищ их навчальних закладів сприятим е залучення 
викладачів до запровадж ення авторських м етодик (м етодичних посібників 
з додаткам и у вигляді накопиченого нотного м атеріалу та репертуарних 
списків) з урахуванням  ф ольклорних, етнічних особливостей  певного 
регіону (програм и ф ольклорних ансам блів та  оркестрів  народних 
інструм ентів), з урахуванням  останніх тенденцій  сучасного музичного 
м истецтва (програм и ансам блів сучасної естрадної п існі, вокально- 
інструм ентальних ансамблів).

Висновки. Таким чином , актуальність дослідж уваної проблем и, 
необхідність її ґрунтовного наукового осм ислення, а також  суперечності 
м іж  соціальним  запитом  на високий рівень п ідготовки кваліф ікованих 
фахівців та  м ож ливостям и вищ ої ш коли у напрям ку розвитку м истецьких 
ком петентностей  педагогів-м узикантів  зум овлю ю ть необхідність 
розроблення теоретико-м етодичних засад  підготовки висоскваліф ікованих 
педагогів-м узикантів.
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