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SUMMARY 
Ternavska T. Facilitating effective communication of the future social workers in the 

study process of practical disciplines. 
In the article it is indicated and theoretically proved the facilitating of effective 

communication of the future social workers in the process of studying the practical 
disciplines. While working at the article through the following methods were used: 
theoretical (analysis of the scientific and technical literature on the formation of effective 
communication to clarify the level of implementation of the problem and to determine the 
conceptual and categorical apparatus; systematization of theoretical and experimental data 
on the content, methods and forms of education – to identify areas of facilitating of effective 
communication of the future social workers in the study of practical disciplines, 
generalization and forecasting while formulating the conclusions and feasibility of use 
perceptiveness of technologies of forming effective communication in learning practical 
disciplines) and empirical (teacher observation of cognitive activity and communication skills 
of students in the study of their practical disciplines). 

It is stated that successfulness and quality of a good shaped cognitive activity is mostly 
dependent on the interaction efficiency, creating effective communication conditions. The major 
conditions that facilitate the effective communication and cognitive activity are democratic 
relations between the participants of the educational process while studying practical disciplines. 

 For successful learning of any discipline, in which the basis for an effective 
communication is created it is necessary to organize favorable conditions for training activities, 
mutual productive activity, pedagogical optimism, objective control of knowledge and effective 
learning technologies. The facilitation of skills and abilities of effective communication for future 
social workers is conducted by mastering the techniques and technologies of communication by 
participation in dialogues and discussions, playing case situations, resolving conflicts and 
contradictions in the presentation of creative projects. Most of the time it is preferable to pay 
attention for practical use and implementation of students’ knowledge, avoiding monotone 
lectures by the teacher will enhance the productivity of each class, each discipline and will be an 
important achievement for the training of future professionals. 

Key words: communication, effective communication, communicative competence, 
facilitation of cognitive activity, practical course, effective learning technology, social 
workers, social pedagogy. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЧНО-ДІаЛЬНІСНОГО КОМПОНЕНТА 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛа МУЗИКИ 

 

У статті  розглѐнуто питаннѐ щодо технологічного механізму  науково-
дослідницької культури майбутнього вчителѐ музики, що виступаю в ѐкості 
інваріантного ѐдра, представлѐю дослідницький інструментарій, технологія 
наукового пізнаннѐ, ѐкі детерміновані існуячим науковим стилем педагогічного 
товариства, сформованоя професійно-педагогічноя культуроя майбутнього 
вчителѐ-дослідника-музиканта і потребуять поюднаннѐ з емоційно-образним і 
художнім осѐгненнѐм музичного мистецтва. 
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Ключові слова: науково-дослідницька культура майбутнього вчителѐ музики, 
технологічно-діѐльнісний компонент, діюво-операційний і змістовий аспекти 
науково-дослідницької діѐльності, музично-педагогічне дослідженнѐ, етапи 
дослідженнѐ, фази дослідженнѐ: проектуваннѐ, технологічна та рефлексивна. 

 

Постановка проблеми. Ситуаціѐ, що склаласѐ у вищій музично-
педагогічній освіті, ѐка характеризуютьсѐ посиленнѐм гностично-когнітивних 
процесів, розширеннѐм дослідницького й науково-методологічного 
компонентів, вимагаю створеннѐ умов длѐ інтеграційного поюднаннѐ 
теоретичного знаннѐ і педагогічного, мистецького досвіду, методів наукового 
і художнього пізнаннѐ у професійній підготовці майбутніх учителів музики, 
умов, ѐкі ведуть до поглибленого, багатовекторного осѐгненнѐ освітньо-
педагогічних процесів і ѐвищ, їх системного вивченнѐ. 

Аналіз передового світового і вітчизнѐного педагогічного досвіду з 
проблеми дослідженнѐ, результатів вивченнѐ й діагностуваннѐ рівнѐ 
науково-дослідницької культури майбутніх учителів музики у вищій 
педагогічній школі свідчить про не сформованість ціннісно-смислового 
ставленнѐ до наукового (педагогічного, мистецтвознавчого) знаннѐ й 
наукового мисленнѐ ѐк життюво необхідного придбаннѐ і «всепланетного 
ѐвища» (В. І. Вернадський), умінь володіти дослідницькими технологіѐми і 
стратегіѐми, працявати з понѐтійно-категоріальним апаратом загальної і 
музичної педагогіки, концептуалізувати знаннѐ, відслідковувати зв’ѐзки між 
доцільно спланованими педагогічними впливами і їх результатами тощо. 

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ загальнонаукової та 
методологічної підготовки студентів у вищих навчальних закладах  
розглѐдались у роботах В. П. Андрущенка, Г. О. Балла, О. В. Бережнової, 
В. К. Бурѐка, С. У. Гончаренка, В. І. Загвѐзинського, І. О. Зимньої, М. О. 
Кнѐзѐн, В. В. Краювського, В. А. Кушніра, О. М. Микитяка, О. М. Новикова, 
В. М. Полонського, В. А. Семиченко, Л. О. Сущенко, О. С. Цокур та ін. 

У музичній педагогіці проблема формуваннѐ науково-дослідницької 
культури вчителѐ (окремі її аспекти) була започаткована в роботах Е. Г. 
Абдулліна, Н. А. Сегеди, О. П. Щолокової (методологічний аспект 
дослідницької діѐльності вчителѐ музики, викладача мистецьких 
дисциплін), Л. Г. Арчажнікової, О. М. Олексяк (дослідницький компонент  у 
професійній підготовці вчителѐ музики), Г. М. Падалки (методи науково-
педагогічного керівництва підготовкоя магістерської роботи), Г. Ю. Ніколаї, 
О. П. Рудницької (наукове дослідженнѐ  ѐк дидактична категоріѐ в 
мистецькій освіті), В. Ф. Орлова, О. М. Отич, Т. Й. Рейзенкінд, О. Я. 
Ростовського (досвід учителѐ музики в оволодінні дослідницькими 
технологіѐми в межах поліхудожньої і науково-пізнавальної діѐльності). 
Питаннѐ щодо дослідницьких умінь і ѐкостей майбутніх учителів музики 
висвітлявалисѐ в дисертаційних дослідженнѐх В. А. Лісового і М. І. Фалько. 
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Проте питаннѐ, що розкриваять теоретичні і методичні основи 
формуваннѐ науково-дослідницької культури майбутнього вчителѐ музики, 
зокрема її технологічно-діѐльнісний компонент, потребуять спеціальної 
наукової рефлексії. 

Мета статті – дослідити проблему формуваннѐ науково-
дослідницької культури майбутніх учителів-музикантів. Завдання – 
розкрити й дати характеристику технологічно-діѐльнісному компоненту 
означеної культури в умовах вищої педагогічної школи. 

Виклад основного матеріалу. Осмисленнѐ культурологічних, 
наукознавчих, психолого-педагогічних і мистецтвознавчих джерел із 
проблеми дослідженнѐ уможливило визначити науково-дослідницьку 
культуру майбутнього вчителѐ музики (НДК МВМ) ѐк динамічну, 
інтегровану ѐкість особистості, що виѐвлѐютьсѐ у здатності до аналітико-
синтетичної, індуктивно-дедуктивної мисленнювої діѐльності й емоційно-
образного осѐгненнѐ музичного мистецтва, втіленнѐ наукового і художньо-
естетичного, музично-педагогічного ідеалу в дослідницький пошук, 
застосуваннѐ наукових (педагогічних і мистецтвознавчих) знань у 
педагогічній діѐльності в ѐкості науково-теоретичної (поѐснявальної) та 
конструктивно-технологічної (перетворявальної) функції. Відповідно до 
логіки наших міркувань, на основі культурологічного підходу виокремлено 
структурно-компонентний склад науково-дослідницької культури 
майбутніх учителів музики: аксіологічно-оріюнтаційний, технологічно-
діѐльнісний, особистісно-когнітивний та креативний компоненти. 

Розкриваячи технологічний феномен у контексті науково-
дослідницької  культури майбутнього вчителѐ музики, ми виділѐюмо такі 
понѐттѐ, ѐк «технологіѐ» і «спосіб діѐльності», відслідковуячи їх взаюмодія. 
Характеристики технологічної взаюмодії розглѐдаятьсѐ ѐк такі, що маять 
визначне значеннѐ у процесі відтвореннѐ діѐльнісних структур, і це 
дозволѐю говорити про спосіб діѐльності, що втіляютьсѐ в конкретній 
технології і визначаютьсѐ рівнем науково-дослідницької культури 
особистості. У цьому контексті постаю питаннѐ про виділеннѐ певних 
способів реалізації й розгортаннѐ науково-дослідницької діѐльності, її 
іманентного механізму, тобто технології.  

Діѐльнісна концепціѐ дозволѐю розглѐдати технологічно-діѐльнісний 
компонент НДК МВМ ѐк такий, що відображаю способи (методи, прийоми, 
процедури, алгоритми, схеми, норми, стандарти, логіку дослідженнѐ) 
одержаннѐ наукових знань і даю уѐвленнѐ про організація дослідницького 
процесу й виконаннѐ у визначеній послідовності дослідницьких дій, що у 
своїй сукупності (системі) створяять технологія науково-дослідницької 
діѐльності, ѐка відповідаю певній культурі та «науковому менталітету». У 
цьому аспекті розвиток науково-дослідницької культури можна трактувати 
ѐк еволяція технологічного інваріанту науково-дослідницької діѐльності, 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 6(90) 

118 

форми виѐвленнѐ ѐкого диктуятьсѐ когнітивним стилем епохи, ѐкий 
детерміную технологічний спосіб виробництва наукового знаннѐ на рівні 
методології. Науково-дослідницька діѐльність виступаю ѐк спосіб буттѐ 
науково-дослідницької системи суспільства, що демонструю ступінь 
розвиненості держави, і ѐк спосіб соціокультурного відтвореннѐ 
особистості вчителѐ, зокрема музики. 

Оскільки культура виѐвлѐютьсѐ у відповідній діѐльності, 
представлѐютьсѐ доцільним визначити технологія науково-дослідницької 
діѐльності, ѐка, на наш поглѐд, маю представлѐти своюрідний механізм її 
керуваннѐ, відображати інтегративний, багатовекторний процес її 
розгортаннѐ і впливати на ѐкісні та кількісні характеристики. В основі 
розробленої технології науково-дослідницької діѐльності маю бути 
покладена ідеѐ її цілісності й системності, основними властивостѐми ѐкої ю 
внутрішнѐ упорѐдкованість, узгодженість і взаюмодіѐ всіх її складових, 
взаюмозв’ѐзок між дослідницькими діѐми, ѐкий веде до вдосконаленнѐ 
всіюї дослідницької системи. У цьому сенсі технологія науково-
дослідницької діѐльності вчителѐ музики ѐк дослідника вважаюмо 
доцільним інтерпретувати ѐк оптимальний спосіб організації та 
керівництва музично-педагогічним дослідженнѐм. 

З оглѐду на сучасні вимоги до реалізації технології науково-
дослідницької діѐльності, ѐка вибудовуютьсѐ на основі принципу 
доповненнѐ, тобто взаюмодії та взаюмодоповненнѐ таких дихотомій, ѐк 
«репродуктивне – творче», «логічне – емоційне», необхідно говорити про 
гармонійне поюднаннѐ технологічного і творчого підходів у здійсненні 
дослідницького пошуку. Технологічність передбачаю знаннѐ способів і 
алгоритмів ціюї діѐльності, що забезпечуять її оптимальність, ефективність, 
інтенсивність. В основі творчої компоненти лежить продуктивний процес 
створеннѐ нових задумів, ідей, концепцій, їх вибудовуваннѐ у логічний рѐд 
доказів та висновків. Тому можна стверджувати, що в реальному процесі 
дослідницького пошуку не можливо відокремити норму від креативності, 
оскільки вони знаходѐтьсѐ в рухомій взаюмодії. 

Особливого значеннѐ набуваю творчий підхід у реалізації 
дослідницьких стратегій у галузі музично-педагогічної освіти, оскільки 
головноя її домінантоя ю художньо-естетична і духовно-творча. У цьому 
контексті дослідницький пошук учителѐ музики необхідно розглѐдати ѐк 
такий, що детермінований, з одного боку, науковими нормами, 
цінностѐми й методологічними оріюнтирами, з іншого боку, – вимогами і 
завданнѐми музично-педагогічної освіти, її змістом. 

Длѐ вчителѐ-дослідника-музиканта володіннѐ технологіюя науково-
дослідницької діѐльності можливе за умов застосуваннѐ механізмів 
наукової творчості на рівні теоретичного обґрунтуваннѐ наукової проблеми 
і педагогічної, художньої творчості на рівні проектуваннѐ й розробки 
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авторських педагогічних технологій, організаційно-методичних умов їх 
застосуваннѐ і впровадженнѐ в музично-педагогічну практику. Таке творче 
ѐдро науково-дослідницької діѐльності маю виѐвленнѐ в розробленій 
концепції дослідженнѐ, ѐкій підпорѐдковуятьсѐ всі дії і розміркуваннѐ 
вчителѐ музики ѐк дослідника. 

Як свідчить аналіз наукових джерел *1, 6+, у вивченні понѐттѐ 
«технологіѐ» сформувалосѐ два напрѐми: перший – передбачаю визначеннѐ 
дій та операцій, основних процедур, методики й алгоритмів діѐльності; 
другий – фіксую організація діѐльності, її етапи і логіку вибудовуваннѐ. 

Отже, ґрунтуячись на цих позиціѐх, зробимо висновок, що технологіѐ 
науково-дослідницької діѐльності вклячаю два взаюмопов’ѐзаних аспекти: 
подрібненнѐ за діѐми та операціѐми (діюво-операційний аспект) і 
подрібненнѐ поетапне, тобто логіка дослідженнѐ, змістове наповненнѐ 
кожного етапу (змістовий  аспект). 

Як відомо, у структурі діѐльності домінувальна роль належить діѐм, ѐкі 
розглѐдаятьсѐ ѐк процес, що підпорѐдкований досѐгнення певного 
результату, ѐкий існую у формі мети. Окрім свого інтенціонального аспекту 
(що маю бути досѐгнуто), діѐ маю і свій операційний аспект (ѐк, ѐким способом 
це може бути отримано), ѐкий визначаютьсѐ не самоя метоя, а об’юктивно-
предметними умовами її досѐгненнѐ. Оскільки способи здійсненнѐ дії, тобто 
операції, ю результатом перетвореннѐ дії, то діѐльність реалізуютьсѐ через дії. 
При цьому діѐ маю відповідати меті, а операції – умовам.  

Длѐ обґрунтуваннѐ авторської позиції щодо технологічного механізму 
науково-дослідницької культури майбутнього вчителѐ музики ми 
звертаюмосѐ до теоретичних положень О. М. Леонтьева, С. Л. Рубінштейна 
про зв’ѐзок зовнішніх та внутрішніх (розумових) дій [4]. Важливо акцентувати 
увагу на розглѐді дослідницьких дій крізь призму внутрішніх процесів, а саме 
процесів свідомості. Здійсненнѐ науково-дослідницької діѐльності, ѐк і будь-
ѐкий інший вид діѐльності, характеризуютьсѐ усвідомленістя й 
цілеспрѐмованістя і припускаю активне застосуваннѐ таких розумових дій 
(операцій), ѐк аналіз, синтез, порівнѐннѐ, абстрагуваннѐ, узагальненнѐ, 
поѐсненнѐ, моделяваннѐ, програмуваннѐ тощо. Однак реальними 
одиницѐми діѐльності ю не дії самі по собі, а й різноманітні «цілісні 
діѐльності», що визначаю підхід до науково-дослідницької діѐльності ѐк до «… 
цілісності, а не просто сукупності дій» (О. М. Леонтьюв). 

Отже, діюво-операційний аспект технології науково-дослідницької 
діѐльності вчителѐ, зокрема музики, виѐвлѐютьсѐ у формуванні його 
дослідницьких умінь, ѐкі свідчать про ступінь оволодіннѐ досвідом 
науково-дослідницької діѐльності, що детермінований об’юктивними й 
суб’юктивними (внутрішніми) факторами. Дослідницькі дії та операції 
підпорѐдковані структурі педагогічного дослідженнѐ і визначаять міру 
інтеграції та персоналізації особистості вчителѐ музики в науково-
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дослідницькій діѐльності. У музичній педагогіці проблемі формуваннѐ 
дослідницьких умінь студентів – майбутніх учителів були присвѐчені 
роботи А. Г. Болгарського, О. В. Єременко, В. А. Лісового, Г. Ю. Ніколаї, 
О. М. Олексяк, Г. М. Падалки, О. П. Рудницької, М. І. Фалько та ін. 

З метоя розкриттѐ змістового аспекту технології науково-
дослідницької діѐльності вважаюмо доцільним звернутисѐ до понѐттѐ 
«педагогічне дослідженнѐ», ѐке розглѐдаютьсѐ вченими (С. У. Гончаренко, 
В. І. Загвѐзинський, В. В. Краювський, В. М. Полонський, М. М. Скаткін та ін.) 
ѐк процес і результат науково-пізнавальної діѐльності, спрѐмованої на 
одержаннѐ нових знань про закономірності освіти, її структуру та 
механізми, зміст, принципи й технології.  

Підсумовуячи результати аналізу, висунемо таке визначеннѐ понѐттѐ 
«музично-педагогічне дослідженнѐ»: це процес і результат отриманнѐ й 
продукуваннѐ нових (суб’юктивних і об’юктивних) знань, ѐкий 
забезпечуютьсѐ сукупністя методів наукового, художнього пізнаннѐ і 
спрѐмований на розв’ѐзаннѐ теоретичних і практичних завдань у галузі 
музично-педагогічної освіти з метоя підвищеннѐ її ефективності; спосіб 
збагаченнѐ соціокультурного і професійно-особистісного досвіду вчителѐ 
музики ѐк дослідника. Реалізаціѐ музично-педагогічного дослідженнѐ 
здійсняютьсѐ в русі загальних вимог до науково-педагогічних досліджень. 

Музично-педагогічне дослідженнѐ передбачаю володіннѐ технологіюя 
науково-дослідницької діѐльності ѐк своюрідної виконавчої системи, певними 
науковими методами в поюднанні з художніми способами осмисленнѐ 
музично-педагогічної дійсності, розробку необхідних новітніх педагогічних і 
мистецьких методів, методик, технологій ѐк засобів розв’ѐзаннѐ науково-
педагогічних проблем, що досліджуятьсѐ. Об’юкт музично-педагогічного 
дослідженнѐ лежить у площині мистецької, музично-педагогічної освіти, 
творчо-естетичного і поліхудожнього вихованнѐ й передбачаю висвітленнѐ 
історичних, методологічних, теоретичних, методичних, праксеологічних 
аспектів дослідженнѐ. 

Характерноя ознакоя музично-педагогічного дослідженнѐ стаю його 
інтегративність і міждисциплінарність, ѐкі уможливляять процеси 
синтезуваннѐ на рівні знань, а також педагогічних технологій. Інтегративна 
сутність змістових характеристик дослідницьких музично-педагогічних 
стратегій виѐвлѐютьсѐ у глибокому проникненні в сутність музично-освітніх, 
мистецьких ѐвищ і пошуку загальних закономірностей, широкому застосу-
ванні універсальних методів і засобів наукового дослідженнѐ в юдності. 
Принцип інтеграції в музично-освітньому процесі ѐк провідного в 
педагогічному цілепокладанні, визначенні змісту поліхудожньої освіти і 
вихованнѐ, забезпечую напрѐм на міжпредметний зв’ѐзок у розробці 
інтегрованих курсів, цілісне осѐгненнѐ мистецької дійсності засобами 
проведеннѐ аналогій і паралелей між різними видами мистецтва, виѐвленнѐ 
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взаюмодії функцій музичного мистецтва і педагогічних умов їх реалізації з 
метоя формуваннѐ поглибленого художнього світовідчуттѐ і 
світовідношеннѐ. 

Мисленнюва діѐльність майбутнього вчителѐ музики ѐк дослідника 
опосередковуютьсѐ ѐк зовнішніми (соціокультурними, педагогічними, 
мистецькими), так і внутрішніми (методологічноя свідомістя, науковим 
світоглѐдом, науково-художнім світорозуміннѐм) факторами. Особливістя 
мисленнювої діѐльності вчителѐ-дослідника-музиканта стаю поюднаннѐ 
різних способів наукового пізнаннѐ ѐк реалізації наукових методів, 
оволодіннѐ понѐттюво-категоріальним апаратом музичної педагогіки ѐк 
наукового фундаменту педагогічних моделей (стратегій) і способів 
художнього пізнаннѐ, що звернені до пошуку художніх образів та 
виѐвлѐятьсѐ в конкретно-чуттювій, естетично визначеній формі.  

Змістовий аспект технології науково-дослідницької діѐльності, 
питаннѐ щодо логіки, етапів наукового дослідженнѐ, їх послідовності 
знайшли свою висвітленнѐ в роботах В. І. Загвѐзинського, І. А. Зимньої, 
І. М. Ільѐсова, В. Д. Симоненка, В. О. Сластьоніна, І. В. Усачової та ін. Так, у 
наукових концепціѐх В. О. Сластьоніна і В. Д. Симоненка *8+ алгоритм 
дослідженнѐ пов’ѐзуютьсѐ з виѐвленнѐм його рівнів, ѐкі демонструять шлѐх 
пізнаннѐ від емпірично-гіпотетичного до теоретико-прогностичного вивченнѐ 
об’юкту. Підкресляютьсѐ, що до емпіричного етапу дослідженнѐ належить 
отриманнѐ функціонального уѐвленнѐ про об’юкт та висуненнѐ гіпотези 
дослідженнѐ (збір емпіричних матеріалів); гіпотетичного – розв’ѐзаннѐ 
протиріч між фактичними уѐвленнѐми про об’юкт дослідженнѐ і необхідністя 
осѐгнути його сутність (обробка та аналіз емпіричних матеріалів); 
теоретичного – подоланнѐ протиріч між функціональними та гіпотетичними 
уѐвленнѐми про об’юкт дослідженнѐ та потребоя в їх системному вивченні 
(висуненнѐ теоретичних положень та теорій); прогностичного – розв’ѐзаннѐ 
протиріч між отриманими уѐвленнѐми про об’юкт дослідженнѐ ѐк цілісного 
утвореннѐ та необхідністя передбаченнѐ його розвитку в нових умовах 
(розробка науково-методичних рекомендацій).  

В Енциклопедії освіти під редакціюя В. Г. Кремнѐ понѐттѐ 
«дослідницька діѐльність учнівської молоді» розкриваютьсѐ з позицій 
поетапного здійсненнѐ дослідженнѐ, тим самим підкресляютьсѐ 
технологічна сутність (основа) ціюї діѐльності. Отже, за визначеннѐм, що 
наводитьсѐ в енциклопедії, дослідницька діѐльність учнівської молоді – це 
діѐльність, ѐка безпосередньо пов’ѐзана з вирішеннѐм творчого, 
дослідницького завданнѐ, що не маю наперед відомого результату (у 
різних галузѐх науки, техніки, мистецтва) та передбачаю етапи, характерні 
длѐ наукового дослідженнѐ (визначеннѐ проблеми, ознайомленнѐ з 
літературними джерелами та їх опрацяваннѐ, формуляваннѐ гіпотези 
дослідженнѐ, власне проведеннѐ дослідженнѐ, аналіз його результатів і 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 6(90) 

122 

остаточне узагальненнѐ, формуляваннѐ висновків, конкретна робота учнів 
за результатами здійсненого дослідженнѐ *3, 236]. 

Осмисляячи вище викладене, можна стверджувати, що 
технологічно-діѐльнісний компонент НДК МВМ представлѐю юдиний 
механізм, що забезпечую виконаннѐ сукупності дослідницьких задач, 
розв’ѐзаннѐ ѐких пов’ѐзане з цілепокладаннѐм, плануваннѐм, аналізом, 
оцінкоя й коректуваннѐм наукового знаннѐ. У загальному виглѐді задачу 
можна охарактеризувати ѐк таку наперед прийнѐту схему (план, програму) 
цілеспрѐмованих дій, ѐка дозволѐю отримати заплановані результати. 
Задача передбачаю конкретні цільові установки, вихідні умови, систему дій, 
що контроляятьсѐ, та засоби, необхідні длѐ її розв’ѐзаннѐ. Понѐттѐ 
«задача» найбільш глибоко виражаю сутнісну властивість усіх видів 
цілеспрѐмованої діѐльності лядини, особливо в такій соціальній сфері 
лядської діѐльності, ѐк наука. 

Отже, музично-педагогічне дослідженнѐ представлѐю юдиний 
комплекс взаюмопов’ѐзаних дослідницьких задач, спрѐмованих на 
розв’ѐзаннѐ конкретної музично-педагогічної проблеми, процес створеннѐ 
теоретичної, методичної і практичної моделі формуваннѐ педагогічного, 
мистецького феномену, що вивчаютьсѐ, і вимагаю володіннѐ понѐттюво-
категоріальним апаратом саме музичної і ширше мистецької педагогіки, 
тезаурусом мистецької філософії, мистецької дидактики, мистецької 
антропології, педагогічної аксіології тощо. 

Як відомо *7+, реалізаціѐ технології науково-дослідницької діѐльності 
знаходить свою виѐвленнѐ на різних рівнѐх іюрархії: стратегічному, 
тактичному, операційному. Так, на стратегічному рівні відбуваютьсѐ 
осмисленнѐ, теоретичне обґрунтуваннѐ подальшого практико-
оріюнтованого розвитку дослідженнѐ; на тактичному – розвиваютьсѐ 
антиципаціѐ, що дозволѐю передбачати результат дослідницьких дій, 
проектувати, програмувати діѐльність; опановуячи технологія на 
операційному рівні, дослідник засвояю ті дії, операції, без ѐких науково-
дослідницька діѐльність не може бути здійснена, зокрема, дії пошукові, 
рефлексивні й дослідницькі. Наведена іюрархіѐ дозволѐю підійти до 
розуміннѐ сутності дослідницької технології, усвідомити етапи й механізми 
розгортаннѐ цього процесу з боку суб’юкта діѐльності.  

Ми пропонуюмо технологічний цикл науково-дослідницької 
діѐльності майбутнього вчителѐ музики вибудовувати в певній часовій 
послідовності за фазами, стадіѐми і етапами (назви такої градації 
запозичені з праць щодо системного аналізу). Завершеність циклу науково-
дослідницької діѐльності визначаютьсѐ такими фазами-етапами: 

- фаза проектуваннѐ (цілевизначеннѐ), результатом ѐкої ю 
вибудувана модель створяваної системи (науково-дослідницької 
діѐльності) та план її реалізації; 
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- фаза технологічна (цілевиконаннѐ), результатом ѐкої ю реалізаціѐ 
системи; 

- рефлексивна фаза, представлена у виглѐді оціняваннѐ системи, що 
досліджуютьсѐ. 

Перша фаза – проектуваннѐ дослідженнѐ – здійсняютьсѐ за загальноя 
длѐ всіх досліджень схемі: задум – виѐвленнѐ протиріч – постановка 
проблеми – формуляваннѐ його мети – визначеннѐ об’юкту та предмету 
дослідженнѐ – побудова гіпотези – визначеннѐ завдань дослідженнѐ – 
методів дослідженнѐ – виѐвленнѐ логічної структури дослідженнѐ 
(плануваннѐ дослідницького пошуку) – створеннѐ моделі дослідженнѐ. 

Логіка другої, технологічної, фази дослідженнѐ може бути 
вибудувана тільки в самому загальному виглѐді, оскільки визначаютьсѐ 
змістом конкретного дослідженнѐ, ѐке ю унікальним за своюя сутністя. 
Стадіѐ оформленнѐ результатів вклячаю апробація результатів, 
літературне оформленнѐ роботи.  

Третѐ фаза – рефлексивна – передбачаю оціняваннѐ й самооціняваннѐ 
результатів з боку дослідника. Виділеннѐ окремо рефлексивної фази ю 
умовним, оскільки зіставленнѐ, співвіднесеннѐ, аналізуваннѐ отриманих 
результатів, їх уточненнѐ й коригуваннѐ, що виѐвлѐютьсѐ в самоконтролі, 
критичному оціняванні результатів дослідженнѐ, широті їх застосуваннѐ на 
практиці, ю перманентним процесом. 

Отже, технологічний цикл науково-дослідницької діѐльності маю 
вибудовуватисѐ за заздалегідь створеноя моделля, розробленоя 
концепціюя дослідженнѐ, що підкресляю важливість наукового 
передбаченнѐ. При цьому технологічний механізм відображаю відношеннѐ 
між знаннѐми та предметноя формоя діѐльності, що маю два переходи: по 
схемі дедукції – практичне цілепокладаннѐ (проект, план) та індукції – 
пізнавальна рефлексіѐ, що розглѐдаютьсѐ ѐк необхідна умова 
вдосконаленнѐ практичної діѐльності. 

Осмисляячи вище викладене, можна стверджувати, що 
технологічно-діѐльнісний компонент науково-дослідницької культури 
майбутнього вчителѐ музики вибудовуютьсѐ ѐк система, завдѐки 
послідовним діѐм ѐк по горизонталі (фази дослідженнѐ: проектуваннѐ, 
технологічна та рефлексивна), так і по вертикалі (рівні дослідженнѐ: 
стратегічний, тактичний, операційний).  

Таким чином, технологічно-діѐльнісний компонент НДК МВМ 
пропонуюмо розглѐдати в ѐкості інваріантного ѐдра, що представлѐю 
дослідницький інструментарій, технологія наукового пізнаннѐ, ѐкі детермі-
новані існуячим науковим стилем педагогічного товариства, сформованоя 
професійно-педагогічноя культуроя майбутнього вчителѐ-дослідника-
музиканта і потребуять поюднаннѐ з емоційно-образним і художнім 
осѐгненнѐм музичного мистецтва. У залежності від рівнѐ сформованості 
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науково-дослідницької культури ѐк особистісного феномену, її технологічний 
механізм наповняютьсѐ відповідним змістом і охопляю весь спектр методів, 
операцій і дій наукового пізнаннѐ, що ускладняятьсѐ й урізноманітняятьсѐ у 
процесі дослідницького музично-педагогічного пошуку. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 
нами розглѐнуто деѐкі питаннѐ щодо складноструктурованого 
технологічно-діѐльнісного компоненту НДК МВМ, ѐкий характеризуютьсѐ 
цілісністя й системністя, спрѐмований на виконаннѐ сукупності 
дослідницьких задач, важливоя ознакоя ѐкого ю поюднаннѐ наукової, 
педагогічної і мистецької творчості. 

Обраний нами напрѐм дослідженнѐ маю продовженнѐ у вивченні 
особливостей технологічно-діѐльнісного компоненту науково-
дослідницької культури майбутнього вчителѐ музики за кордоном. 
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РЕЗЯМЕ 
Тушева В. Характеристика технологически-деѐтельностного компонента научно-

исследовательской культуры будущего учителѐ музыки. 
В статье  рассмотрен вопрос относительно технологического механизма 

научно-исследовательской культуры будущего учителѐ музыки, который 
выступает в качестве инвариантного ѐдра, представлѐет исследовательский 
инструментарий, технология научного познаниѐ, которые детерминированы 
существуящим научным стилем педагогического общества, сформированной 
профессионально-педагогической культурой будущего учителѐ-исследователѐ-
музыканта и сочетаятсѐ с эмоционально-образным и художественным 
постижением музыкального искусства. 

Ключевые слова: научно-исследовательскаѐ культура будущего учителѐ 
музыки, технологически-деѐтельностный компонент, действенно-операциональный 
и содержательный аспекты научно-исследовательской деѐтельности, музыкально-
педагогическое исследование, этапы исследованиѐ, фазы исследованиѐ: 
проектированиѐ, технологическаѐ и рефлексивнаѐ. 

SUMMARY 
Tusheva V.  Description of technological component of the research culture of the 

future music teacher. 
In the article the question of the relative technological mechanism of the research 

culture of the future music master, that comes forward as an invariant core, presents a 
research tool, a technology of scientific cognition, is considered in the article, that is 
determined by existent scientific style of pedagogical society, formed professional-
pedagogical culture of a future teacher, researcher, musician and combined with the 
emotionally-vivid and artistic understanding of musical art. 

The comprehension of cultural, psychological, pedagogical and study of art sources on 
the issue of research made it possible to define research culture of the future music master as a 
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dynamic, integrated quality of a personality that appears in a capacity for analytical, inductive-
deductive intellection and emotionally vivid understanding of musical art, embodiment of a 
scientific-artistic, aesthetic, musical, pedagogical ideal in the research, application of scientific 
(pedagogical and study of art) knowledge in pedagogical activity as well as theoretical 
(explanatory) and structurally-technological (converting) function. In accordance with logic of our 
reasoning on the basis of cultural approach technological, personality and creative components 
of axiology of research culture of the future music masters are outlined. 

Activity conception allows to examine the technological component of the research 
culture of the future music master as such, that represents the methodology (methods, 
receptions, procedures, algorithms, charts, norms, standards, research logic) of receipt of 
scientific knowledge and gives an idea about organization of research process and 
implementation in the certain sequence of research executions, that in the totality (to the 
system) create technology of research activity, that corresponds to a certain culture and 
“scientific mentality”. 

The special value is acquired by creative approach in realization of research strategies 
in the sphere of musical and pedagogical education, as well as its main dominants – artistic, 
aesthetic and spiritual, creative. In this context the research activity of the music master 
must be examined as such, that is determined, on the one hand, by scientific norms, values 
and methodological reference-points, on the other hand, – by requirements and tasks of 
musical, pedagogical education, by its maintenance. 

Key words: research culture of a future music master, technological component, 
effectively-operational and content aspects of research activity, musical, pedagogical 
research, stages of research, research phases: planning, technological and reflection. 

 

  


