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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ВНЗ
Особливості розвитку професійної компетентності майбутніх вчителів
музичного мистецтва у ВНЗ. Визначити ефективність розвитку професійної
компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у ВНЗ.
Ключові слова. Професійна компетентність вчителів музичного
мистецтва.
Features of the development of the professional competence of the future
teachers of the music art in universities. Determine the effectiveness of the future
professional development of the music teachers in higher education.
Keywords.Professional confidence of the music art teachers.
Постановка проблема. Проблема розвитку професійної компетентності
майбутнього вчителя музичного мистецтва, що охоплює здатність особистості
набувати в закладах мистецької освіти знання та вміння, формувати особистісні
якості та цінності й зумовлені ними ціннісні орієнтації, потрібні для
професійної діяльності відповідно до суспільних вимог. Рівень розвитку
професійної компетентності вчителя музичного мистецтва відображає міру
його підготовленості до музично-освітньої роботи в школі, виступає
передумовою ефективності педагогічної діяльності, своєрідною ланкою
вдосконалення здобутого інтелектуального та практичного досвіду, пошуку
ефективних способів підвищення педагогічної майстерності.
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Аналіз основних досліджень і публікацій. У науковій літературі із
проблеми дослідження освітню компетентність осмислено здебільшого у
працях із педагогічної діяльності (І. Бех, І. Зязюн, А. Маркова, О. Овчарук,
Ю. Пелех, О. Пєхота, С. Сисоєва й інші); частково в роботах, присвячених
питанням професійної підготовки майбутнього вчителя музики. Предметом
розгляду були сутність педагогічної діяльності вчителя музики (Е. Абдулін, В.
Орлов, О. Олексюк, А. Козир, Г. Падалка, О. Ростовський, О. Рудницька, О
Щолокова й інші), засвоєння музично-педагогічних знань.
Мета

статті.

Проаналізувати

особливості

розвитку

професійної

компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва.
Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Професійна
компетентність – це сукупність взаємопов’язаних якостей особистості, що
передбачає наявність досконалих теоретичних знань і практичних навичок,
уміння застосовувати їх у процесі професійної діяльності, здатність творчо та
нестандартно вирішувати проблеми, бути відповідальним за наслідки своєї
роботи, а також постійне прагнення до професійного зростання шляхом
активного саморозвитку, самовдосконалення та самоосвіти.[3]
Сучасна система розвитку професійної компетентності майбутнього
вчителя музичного мистецтва спрямована передусім на індивідуальний
розвиток, розкриття музичних здібностей і реалізацію творчого потенціалу
особистості.
З огляду на усталене в педагогічній науці трактування сутності та
структури

професійної

компетентності

майбутніх

учителів

музичного

мистецтва констатовано, що вона охоплює мотиваційно-ціннісний, когнітивнопізнавальний і діяльнісно-креативний компоненти.
Розвитку професійних компетентностей майбутнього вчителя музики, на
практиці має три етапи: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-пізнавальний і
діяльнісно-творчий.[1,c.7]
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На мотиваційно-ціннісному етапі систематизуються знання, уміння,
досвід ціннісного ставлення до явищ музичного мистецтва; під час вивчення
методики музичного виховання особливу увагу приділяється засвоєнню
загальних основ музичного навчання і виховання школярів, які розкривали
особливості музично-педагогічної діяльності. На цьому етапі сформуються такі
компетентності: здатність до розуміння предметної галузі та професійної
діяльності; здатність до розуміння суспільної значущості обраної професії;
здатність до професійного самовдосконалення; здатність до міжособистісної
взаємодії тощо.
Когнітивно-пізнавальний – формується у студентів пізнавального
компонента професійних компетентностей відповідно до його критерію та
показників. Мета – спонукати майбутніх учителів до засвоєння знань зі
спеціальних дисциплін як умови формування музично-педагогічного тезауруса,
а також до самостійного пошуку необхідної навчальної інформації під час
опрацювання наукових джерел, прослуховування вокально-хорових творів.
Діяльнісно-творчий

етап

характеризується

–набуттям

практичного

досвіду майбутніх учителів музичного мистецтва, а також реалізацією набутого
досвіду виконавської та педагогічної майстерності студентів. Така мета
детермінує творчий підхід до музично-педагогічної діяльності студентів у
процесі спілкування та залучення форм і методів активного навчання:
моделювання педагогічних ситуацій, індивідуальний практикум, вирішення
педагогічних завдань, підготовка музичних бесід, вікторин, організація лекційконцертів, спільне обговорення занять.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. У ході аналізу
філософської, психолого-педагогічної та музикознавчої літератури доведено
актуальність упровадження професійних компетентностей майбутнього вчителя
музичного мистецтва у сферу професійної освіти. Узагальнення наукових ідей
переконує в доцільності розвитку під час підготовці майбутніх фахівців
професійних компетентностей, які забезпечують можливість удосконалення
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особистісних якостей завдяки використанню сучасних технологій, сукупності
прийомів і методів, як відзначаються спрямованістю на розширення спектра
ціннісних потреб, формування світогляду та практичного досвіду внаслідок
прилучення особистості до широкого кола художніх і наукових цінностей.
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