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На сучасному етапі розвитку суспільства, в умовах реформування та
вдосконалення системи вищої педагогічної освіти в Україні виникає необхідність
активного пошуку нових резервів якісної підготовки фахівців, здатних до
розвиненого професійного вдосконалення відповідно до вимог конкретної
фахової спрямованості. Музично-педагогічна освіта при цьому не стає
виключенням.
Аналіз практики роботи факультетів мистецтв педагогічних університетів
дозволяє стверджувати, що професійна підготовка студентів являє собою одну із
складових всебічного розвитку особистості у вищий школі. Вона спрямована на
вивчення комплексу гуманітарних та суспільних наук. Але домінантою в
підготовці

майбутнього

вчителя

музичного

мистецтва

виступає

фахова

спрямованість, пріоритет спеціальних знань та умінь.
Досліджуючи специфіку фахової підготовки, слід зазначити, що внаслідок
внутрішнього розділення праці в рамках професії виникло поняття «фах», яке
тлумачиться як «вид заняття, трудової діяльності, що вимагає певної підготовки і
є основним засобом до існування» [1, с. 570]. В Енциклопедії професійної освіти
під фахом (спеціальністю) розуміється «сукупність знань, навичок та умінь,
набутих у результаті освіти, що забезпечують постановку та рішення певного
роду професійних завдань» [2, с. 146], а також «основним елементом структури
змісту професійного навчання» [2, с. 146]. Слід зазначити, що в системі вищої
освіти спеціальністю прийнято називати напрямки та організаційні форми
підготовки фахівців.
Відтак, якщо поняття «професія» тлумачиться як вид трудової діяльності, що
потребує набуття відповідних знань та практичних навичок, то терміном «фах»
можна визначати необхідну для суспільства обмежену галузь прикладання
фізичних та духовних сил людини. Якщо професійна підготовка включає те

загальне, що характерно для діяльності всіх учителів, то фахова відображує
особливості профілю, предмету. Тому цілком логічним є розрізнення випускників
вищих навчальних закладів на фахівців, які володіють методами, засобами своєї
справи, і професіоналів, які володіють, крім того, цінностями, ідеалами і взагалі
цілісною професійною культурою. Сучасне ж розуміння професіонала найчастіше
пов’язують з ідеалом фахівця, який досягає найвищого рівня фаховопрофесійного розвитку.
У науковому просторі сучасної музичної педагогіки проблема підготовки
майбутніх фахівців до їхньої професійної діяльності передусім розглядається під
кутом зору системності як ідеї про структурно-організований комплекс окремих
одиниць, сукупність певних взаємопов’язаних компонентів.
Доцільність проникнення ідеї системності в музично-педагогічну галузь
пояснюється особливістю професійної діяльності вчителя музичного мистецтва,
яка інтегрує в собі діяльність музиканта і педагога. Особливість цієї діяльності
характеризується тим, що педагогічні завдання вирішуються засобами музики, а її
основою постає художньо-творчий аспект, який безпосередньо втілюється в
умінні інтерпретувати та виконувати музичний твір. Підготовку майбутніх
учителів музичного мистецтва можна вважати як складну педагогічну систему,
що забезпечує процес виховання фахівців широкого профілю, які мають уміти
грати на різних музичних інструментах, володіти вокально-хоровою та
диригентською культурою, бути готовими вести педагогічну діяльність тощо. Так,
цілісність та своєрідна синкретичність майбутньої професійної діяльності вимагає
засвоєння студентами достатньо широкого кола професійних знань, умінь та
навичок. Диференціація фахових та педагогічних знань породжує суттєву потребу
в їх системному розгляді, що може являтися засобом перспективного планування,
передбачення результатів практичної діяльності, моделювання варіантів розвитку
та їх наслідків тощо.
Певне значення щодо розгляду специфіки фахової підготовки майбутнього
вчителя музичного мистецтва мають її зв’язки з провідними методологічними
ідеями. Аналіз існуючих педагогічних концепцій фахової підготовки майбутніх
учителів музичного мистецтва у своєму змісті дозволяє виділити ключові

методологічні ідеї – аксіологічну (О. Олексюк, Г. Падалка, М. Ткач,
Г. Щербакова),

гуманістичну

(В.

Орлов,

Т.

Смирнова),

культурологічну

(О. Горожанкіна, Н. Гришанович, В. Дряпіка, Л. Рапацька, О. Рудницька,
Я. Сопіна, О. Щолокова) та діяльнісну (Е. Абдуллін, Б. Асаф`єв, О. Апраксіна,
Л. Арчажнікова, А. Козир, О. Отич, Г. Падалка, В. Ражніков, О. Ростовський,
В. Яконюк). Аналізуючи існуючі педагогічні концепції підготовки майбутніх
учителів музичного мистецтва до їх професійної діяльності, є підстави вважати,
що розглянуті ідеї становлять змістову сутність сучасної фахової підготовки.
Отже, розгляд специфіки фахової підготовки майбутнього вчителя музичного
мистецтва, заснований на існуючих наукових дослідженнях, характеризує її зміст,
що передбачає:
а) ґрунтовні знання з музичної педагогіки (методики) – важливих проблем
методології, теорії та методики музичного виховання, шкільної програми; історії
та теорії музики – стильових та жанрових особливостей творчості композиторів
різних епох; народознавства і музичного фольклору – народних традицій,
обрядовості, побуту, фольклору; інструментознавства; гармонії та поліфонії –
найбільш розповсюджених явищ гармонії в музичному мистецтві, гармонічних
стилів різних епох, значення гармонії у взаємозв’язку із іншими елементами
музичної виразності, основних закономірностей поліфонічного багатоголосся як
одного з виразних та формоутворюючих засобів музики; основ музикування та
імпровізації; аналізу музичних форм; знання з питань хорознавства – основ
хорового мистецтва, його розвитку, жанрів хорового виконавства, елементів
хорової техніки, засобів музичної виразності в хоровому виконавстві, питань
строю в хорі, роботі диригента над хоровим твором; вокально-хорової педагогіки;
сценічної майстерності – особливості сценічної діяльності, сутність художнього
образу, засоби сценічно-виконавського втілення, творчі доробки видатних
виконавців, акторів; основ наукових досліджень – питання методології
педагогічної науки, сутність педагогічного дослідження, його структуру, методи і
методики його проведення, взаємозв’язок педагогічної науки і практики; знання
шкільного, вокально-хорового, інструментального репертуару;

б) професійні виконавські вміння та навички – досконала виконавська
техніка диригування, сольного співу, хорового співу, гри на музичному
інструменті; вільне читання нот та партитур; уміння виконавської майстерності –
художня

інтерпретація

музичних

творів,

імпровізація,

аранжування,

транспонування, гармонізація, культура гри в ансамблі, оркестрі, співу в хорі та
ансамблі; ескізне засвоєння музичного матеріалу; уміння настроювати власний
інструмент; уміти виступати в якості акомпаніатора;
в) художньо-творчі вміння та навички – створення художньо-виконавської
інтерпретації; володіння навичками самостійної роботи над музичним твором;
акомпанування

та

підбір

по

слуху;

внутрішнє

інтонування

партитури;

цілеспрямований аналіз музичного твору; володіння виконавськими стилями;
навички орієнтації у загальній музичній звучності (чути окремі хорові, оркестрові
партії, аналізувати якість звучання в цілому); навички визначення на слух; спів
під

власний

акомпанемент,

спів

модуляцій;

інструментальне

виконання

музичного твору з елементами диригування; спрощення складної фактури або
супроводу музичного твору; керувати виконанням музичних творів учасниками
музичних колективів; уміння виконувати музичні твори у широкій аудиторії,
виконуючи функції вчителя музики-просвітника; володіти навичками сценічновиконавського втілення музичного твору.
Звертаючи увагу на вищезазначене, фахову підготовку майбутніх вчителів
музичного мистецтва слід вважати складовою їх професійної підготовки і
розглядати як процес і результат оволодіння студентами цілісною системою
професійно-педагогічних та спеціальних знань, умінь, елементів педагогічної,
виконавської техніки, що сприяє засвоєнню змісту музично-педагогічної освіти,
забезпечує високий рівень їх майбутньої професійної діяльності.
Отже, розглядаючи специфіку та зміст фахової підготовки вчителів
музичного мистецтва, важливим вважаємо її розгляд у зв’язку із провідними
методологічним ідеями, що дозволяє краще зрозуміти її дійсні проблеми та
способи їх вирішення. Згідно сучасних педагогічних концепцій, особливості
підготовки складають наступні аспекти: орієнтація на систему цінностей;
дотримання

принципу

культуровідповідності;

особистісна

спрямованість

підготовки; врахування специфіки професійної діяльності вчителя музичного
мистецтва, яка має багатоаспектний характер, що й диктує її зміст.
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