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ТВОРЧО-ВИКОНАВСЬКА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Л.В. Беземчук. 

У статті здійснюється огляд наукових праць, присвячених питанням 

професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва; подаються 

концепції сучасних вітчизняних вчених і дослідників у галузі мистецької та 

музично-педагогічної освіти, розкриваються актуальні аспекти творчо-

виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. 

Ключові слова: мистецька освіта, творчо-виконавська підготовка, 

майстерність, компетентність, майбутній учитель музичного мистецтва. 

The article reviews the scientific work devoted to the professional training of 

future teachers of music; conceptions of modern domestic scientists and researchers 

in the field of art and music-pedagogical education are presented, actual aspects of 

creative and performing training of the future teacher of music art are revealed. 

Key words: art education, creative and performing training, skill, 

competence, future teacher of the music art.  

 

Постановка проблеми. Складність, динамічність і суперечливість 

духовного континууму сучасного світу, процеси глобалізації, технологізації, 

комп’ютеризації, що охопили всі сфери цивілізаційного простору, змушують 

визнати, що сучасний етап розвитку людства вимагає, як ніколи, пильної уваги 

до кожної особистості, її значення й місця в соціально-культурному 

середовищі, розвитку ціннісно-особистісного фактору, евристично-творчого 

потенціалу, внутрішнього світу особистості. У зв’язку з цим національна 
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система освіти поставила важливі завдання, якими є підготовка свідомої 

національної інтелігенції, оновлення і збагачення інтелектуального генофонду 

нації, виховання її духовної еліти, примноження культурного потенціалу, який 

забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх фахівців; створення 

необхідних умов для вільного розвитку особистості студента, його мислення і 

духовної культури через залучення до різноманітних видів творчої діяльності; 

формування «Я» – концепції людини-творця на основі самоосвіти, 

саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення, моральної само 

завершеності. 

     Перед вищою музично-педагогічною освітою постає важливе завдання, 

пов’язане з підготовкою майбутніх фахівців, здатних до творчого 

самовираження й самореалізації, фахівців, котрі здатні засобами музичного 

мистецтва впливати на духовний розвиток підростаючого покоління, 

пробуджувати в них інтерес до художньої творчості, залучати до активної 

творчої діяльності, спрямовувати їхній духовний розвиток у творче русло. 

Мета статті. здійснити аналіз наукових праць, присвячених проблемам 

професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, 

виокремлення актуальних аспектів творчо- виконавської підготовки 

майбутнього вчителя музичного мистецтва. 

Виклад основного матеріалу. Вища педагогічна освіта як процес і 

результат поєднання навчання і професійної підготовки, передбачає оволодіння 

майбутніми фахівцями найновішими досягненнями науки, техніки і культури, 

здатність їх творчо використовувати і розвивати, володіння ґрунтовними і 

фундаментальними систематизованими знаннями, спроможністю самостійно і 

відповідально виконувати педагогічні функції, спрямовані на розвиток 

інтелектуальних і моральних якостей особистості, формування гармонійної 

індивідуальності, потреби у подальшому самовдосконаленні та безперервній 

освіті. 
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У фундаментальній праці «Педагогіка: загальна та мистецька» 

О.Рудницька визначає освіту як процес і результат формування якостей 

особистості засобами навчання і виховання відповідно до норм духовної 

культури і цінностей суспільства. Освіченість означає різнобічний розвиток 

особистості і є результатом реалізації багатоаспектного змісту освіти. 

Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, 

технології»[1] (c.1040). Головною метою на сучасному етапі розвитку теорії і 

практики мистецької освіти Г.Падалка визначає затребуваність розробки 

інноваційної проблематики, впровадження інноваційних підходів, виявлення 

найсуттєвішого, зосередження на проблемах глобальних і специфічних явищ 

мистецької освіти, що мотивується особливостями розвитку сучасної 

мистецької освіти, забезпечення високого рівня загальнонаукового, 

спеціального і професійного індивідуально-творчого розвитку студента, який 

опановує основами професії «вчитель музичного мистецтва».[7] (c.270) 

За концепцією О. Олексюк зміст музичної освіти розглядається у двох 

аспектах: як наслідок дії системи, зафіксованої державним стандартом, щодо 

певної освітньої системи; як результат освіти, якою є сама людина, її досвід як 

сукупність особистісних якостей, музичних знань, умінь і навичок, ціннісних 

орієнтацій, світогляду, творчої діяльності.[3] (c.188) Розкриваючи особливості 

музично-педагогічної освіти в контексті сучасного цивілізаційного простору, 

А. Растригіна, підкреслює основне завдання музично-педагогічної освіти, що 

полягає не тільки у підготовці професійного музиканта, а й становленні його як 

особистості, котра спроможна пізнати себе та навколишній світ, здійснювати 

професійну та особистісну самореалізацію.[6] (c.57-64) 

Розкриваючи й уточнюючи зміст «мистецької освіти», акцентуючи 

увагу на аксіологічному і компетентнісному підході, Л.Масол підкреслює, що 

мистецька освіта не лише гармонізує взаємозв'язки людини з навколишнім 

середовищем, а й стимулює художнє самопізнання, сприяє творчій 

самореалізації особистості, формує ставлення учнів до себе, свого 
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внутрішнього світу, здійснює «виховні» впливи через мистецтво, емоційні 

реакції, механізми асоціативно-образного, що залишають ніби непомітні, але 

глибокі «сліди» на соматичному й ментальному рівнях.[1] (c.432) 

Висновки. Аналіз наукових праць і досліджень з професійної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва уможливлює 

констатувати, що вища музично-педагогічна освіта має численні й грунтовні 

наукові здобутки в галузі професійної підготовки майбутніх фахівців, але в 

теорії і практиці вищої музично-педагогічної освіти проблема творчо-

виконавської підготовки майбутнього вчителя музики в усій її системності, 

цілісності й інтеграційності ще не вивчалась, хоча для її конструктивного 

розв’язання в сучасній музично-педагогічній освіті вже склалися необхідні 

передумови. Залишається поза увагою такий важливий аспект професійної 

підготовки як спрямованість на розвиток духовно - творчої особистості 

майбутнього вчителя через залучення у процес власної творчості (авторської, 

композиторсько-виконавської), що інтегрує набуті майбутніми фахівцями 

фахові компетентності (поліхудожню, музично-теоретичну, музично-

виконавську, науково-методичну, художньо- педагогічну) і відповідні їм 

компетенції, є результатом і вершиною творчо-виконавської підготовки 

фахівців, констатує високий рівень сформованості сутнісних сил особистості, її 

авторської спроможності як інтегрованої професійно значущої особистісної 

якості майбутнього вчителя музичного мистецтва. [5] (c.274) 
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