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ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ІНТЕГРОВАНОГО 

НАВЧАННЯ УЧНІВ 
 
Анотація. У тезах висвітлено необхідність забезпечення 

спеціальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 
інтегрованого навчання учнів. Результатом такої підготовки визначено 
готовність майбутніх фахівців до інтегрованого навчання учнів. 
Ураховуючи логіку процесу професійної підготовки студентів, 
обґрунтовано педагогічну технологію досліджуваного феномену. 
Представлено розроблену педагогічну технологію підготовки майбутніх 
учителів музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів. 

Ключові слова: майбутній учитель музичного мистецтва, 
підготовка, готовність, інтегроване навчання, технологія. 

Annotation. In theses highlighted the necessity of special training of 
future musical art teachers for integrated teaching. The result of such training 
is defined as the readiness of the future specialists for integrated teaching. 
Taking into account the logic of the process of professional training of 
students, the author grounded pedagogical technology of the phenomenon 
under investigation. The developed pedagogical technology of preparation 
of future musical art teachers for integrated teaching is presented. 

Key words: future musical art teacher, training, readiness, integrated 
teaching, technology. 

Сучасні освітні тенденції обумовлені входженням вітчизняної 
освіти до європейського освітнього простору, яке відбувається в межах 
загального процесу євроінтеграції України. У цьому контексті особливої 
актуальності набуває підвищення рівня професійної підготовки 
майбутніх учителів, у тому числі майбутніх учителів музичного 
мистецтва, відповідно до європейських освітніх стандартів. Якість 
професійної підготовки визначається не лише сукупністю набутих 
майбутнім фахівцем знань, але й його здатністю до їх застосування в 
професійній діяльності, мобільністю, системністю та прикладними 
властивостями цих знань. Зазначене окреслює необхідність пошуку 
перспективних шляхів підвищення якості професійної підготовки 
майбутніх учителів музичного мистецтва відповідно до потреб сучасної 
школи. 
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Характеризуючи професійну діяльність учителя музичного 
мистецтва, слід зазначити, що ця діяльність пов’язана не лише з 
трансляцією знань, але й із залученням школярів до чуттєвого 
осягнення дійсності, до особистісно-емоційного переживання явищ 
навколишнього світу. Чуттєві форми пізнання дійсності через мистецтво 
виступають головним педагогічним засобом впливу на особистість на 
уроках музичного мистецтва. Проте особливість викладання 
мистецьких дисциплін в сучасній загальноосвітній школі полягає в його 
інтегрованому характері, оскільки освітня галузь «Мистецтво» 
передбачає системне опанування різних видів мистецтв та 
різнопланову художньо-творчу діяльність. Інтегроване навчання 
мистецтвам забезпечує здійснення комплексного впливу на особистість 
через осягнення їхніх взаємозв’язків, усвідомлення можливості 
відображення дійсності мовою різних видів мистецтв. 

Інтегроване навчання школярів предметів мистецького циклу 
дозволяє активізувати їхню пізнавальну діяльність, підвищити інтерес 
до навчального матеріалу, актуалізувати наявні знання із суміжних 
дисциплін. 

Незважаючи на те, що дидактичний потенціал вказаних предметів 
підвищується в разі інтеграції їх змісту, результати показують, що в 
шкільній практиці цьому питанню приділяється замало уваги, що 
негативно позначається на якості навчання школярів. З’ясовано, що 
однією з головних причин такого становища є непідготовленість значної 
частини вчителів до здійснення інтегрованого навчання. Отже, 
важливою умовою реалізації інтегрованого підходу до навчання учнів 
предметів мистецького циклу є забезпечення відповідної професійної 
підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. 

Зміст підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 
інтегрованого навчання учнів передбачає оволодіння загальними і 
спеціальними професійними знаннями й навичками, а також сукупністю 
професійно-особистісних якостей. 

Слід зазначити, що поняття «інтеграція» тісно пов’язане з 
поняттям «міжпредметні зв’язки», адже введення в педагогічний 
тезаурус терміна «інтеграція» відбулося на базі розробленої теорії 
міжпредметних зв’язків, і значення їх принципово не відрізнялось: 
міжпредметні зв’язки – взаємна узгодженність змісту освіти в межах 
традиційних навчальних предметів і факультативів; інтеграція – 
об’єднання змісту освіти в межах інтегрованих курсів. 

З огляду на вищезазначене, «міжпредметні зв’язки» є 
педагогічною категорією для означення синтезувальних, інтегративних 
відношень між об’єктами, явищами та процесами реальної дійсності, що 
знаходить своє відображення у змісті, формах та методах освітнього 
процесу. Виходячи з цього, можна дійти висновку, що провідними 
функціями міжпредметних зв’язків є об’єднувальна та інтегрувальна. З 
огляду на це, міжпредметні зв’язки розглядаємо як провідний спосіб 
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підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інтегрованого 
навчання учнів. 

Проблему взаємозв’язку між навчальними предметами 
розглядаємо як фактор інтенсифікації й оптимізації освітнього процесу, 
адже врахування міжпредметних зв’язків відкриває широкі можливості 
для реалізації в програмах інтегрованого навчання майбутніх фахівців. 
Ця реалізація може бути зведена до впровадження в навчальних 
програмах з різних навчальних курсів окремих одиниць навчального 
матеріалу – фактів, понять, законів тощо, які тією чи іншою мірою 
вивчаються в різних навчальних дисциплінах. 

Встановлено, що результатом підготовки майбутніх учителів 
музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів є відповідна 
готовність, яку ми розглядаємо як стійке інтегративне особистісне 
утворення, що містить професійні мотиви, цілі, загальнонаукові та 
професійні знання й уміння, особистісні якості майбутнього педагога, що 
забезпечують ефективне навчання учнів предметів мистецького циклу. 

Ураховуючи логіку процесу професійної підготовки студентів, 
обґрунтовано педагогічну технологію досліджуваного феномену, 
концептуальну основу якої складають системний, інтегрований, 
компетентнісний, особистісно-діяльнісний підходи. 

Розроблено педагогічну технологію підготовки майбутніх учителів 
музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів, що включає такі 
етапи: 

1) організаційно-моделювальний, який передбачає поглиблення 
професійної компетентності викладачів щодо підготовки студентів до 
інтегрованого навчання учнів; розробку стратегій роботи зі студентами і 
відбір навчально-методичного інструментарію (форм, методів, засобів) 
забезпечення відповідної підготовки; 

2) професійно-мотиваційний, спрямований на формування 
професійно-навчальної мотивації майбутніх фахівців, усвідомлення 
ними значущості підготовки до здійснення інтегрованого навчання учнів; 

3) когнітивно-процесуальний, на якому студенти оволодівають 
знаннями і вміннями, необхідними для успішного здійснення 
інтегрованого навчання учнів; 

4) досвідно-праксіологічний, який передбачає набуття майбутніми 
вчителями під час педагогічних практик досвіду інтегрованого навчання 
учнів; 

5) рефлексивно-корегувальний, на якому здійснюється корекція 
змісту, форм і методів відповідної підготовки майбутніх учителів 
музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів на основі оцінки 
викладачами й самооцінки студентами результативності запровадженої 
технології. 

 
 
 


