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Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і 

методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки вчителя 

Фомін В.В. 

У статті обгрунтовано необхідність пошуку нових інтерактивних форм 

і методів організації дистанційного навчання майбутніх вчителів музичного 

мистецтва, як невід’ємної складової професійної фахової підготовки. Від 

ефективності освітнього змісту значно залежить загальнокультурний рівень 

майбутніх фахівців музичного мистецтва, які здатні оволодіти сучасним 

педагогічним інструментарієм не тільки спираючись на засвоєний зміст 

основних навчальних курсів, а й за допомогою вмінь самостійного пошуку 

інформації для сприймання, аналізу та структурування потрібного 

навчального матеріалу. 

Ключові слова: музична освіта, інтерактивні методи, дистанційне 

навчання, вчитель музичного мистецтва. 

 

The article substantiates the need to find new interactive forms and methods of 

organizing distance learning for future music teachers as an integral part of 

professional professional training. The cultural level of future music professionals 

depends on the effectiveness of educational content, which is able to master modern 

pedagogical tools not only based on the content of the basic training courses, but 

also through the ability to independently search for information to perceive, analyze 

and structure the required educational material. 

Keywords: music education, interactive methods, distance learning, music art 

teacher. 

 

Постановка проблеми: На сучасному етапі все більше уваги 

приділяється пошуку перспективних підходів до вирішення проблеми 

гуманізації процесу виховання, стимулювання пізнавальної активності, 

накопиченню досвіду творчої діяльності. У реалізації цього складного процесу 
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важлива роль належить мистецтву. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблему формування музичної 

творчості досліджували різні вітчизняні та зарубіжні вчені. Сучасні погляди на 

проблему висвітлені у фундаментальному дослідженні О.М. Олексюк. 

«Музична педагогікa», «Музично-педагогічний процес у вищій школі»; в інших 

працях, статтях автора Е.П. Печерської Науковий вісник «Роль курсу 

«Методика музичного виховання» у професійній освіті майбутнього вчителя 

музики», Якимчук С.Н. «Методика музичного виховання». 

Мета статті – розкрити сутність використання інтерактивних методів 

дистанційного навчання майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі 

фахової підготовки. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна вітчизняна вища освіта орієнтує 

майбутнього фахівця на здобуття максимальної самостійності, яка повинна в 

подальшому виявлятися як у професійній, так і в особистій сферах. У 

вітчизняній психолого-педагогічній науці самостійність визначається як 

провідна якість особистості, яка виявляється та формується у процесі 

виконання пізнавальних і практичних завдань. Узагальнена властивість 

особистості, яка розкривається в ініціативності, у критичному ставленні до 

сприйняття фактів і явищ, адекватній самооцінці й почутті особистої 

відповідальності за власну діяльність і вчинки. 

Дистанційне навчання передбачає самостійне опанування навчальних 

курсів згідно з програмами і планами, виконання контрольних завдань, які 

перевіряються викладачем, і очне складання визначених іспитів у закладі 

освіти. Це первинне визначення значно змінило свою сутність з настанням ери 

Інтернету. Сьогодні дистанційне навчання є «навчанням за допомогою 

комп’ютерних телекомунікаційних мереж», тож його головною технологічною 

основою є комп’ютер та ІКТ. Необхідність модернізації вищої освіти в Україні 

та прагнення вищої школи відповідати європейським освітнім стандартам 

зумовлює використання інноваційних методик, мобільних і динамічних форм 
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навчання, до яких належить і дистанційне навчання. Однак з огляду на 

специфікацію музики як найбільш абстрактного з мистецтв, а музичних 

дисциплін як дисциплін переважно практичної спрямованості, можливість 

включення або повного переходу студентів-музикантів на дистанційне 

навчання у вищій школі видається проблемним і неоднозначним. 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика вчителя музичного мистецтва 

включає компетентність випускника педагогічного вишу щодо застосування 

технології дистанційного навчання у власній професійній діяльності. Це 

передбачає не лише впровадження в навчальний процес ВНЗ дистанційних 

курсів, але й активне залучення студентів до розробки та оформлення змісту 

відповідних курсів, створення їхніх окремих елементів.  

Для забезпечення ефективності процесу формування готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до використання технології 

дистанційного навчання нами були визначені певні педагогічні умови, зокрема: 

наявність чіткого цілепокладання викладачів та студентів, комп'ютеризація 

навчального процесу з фахових музичних дисциплін, упровадження засобів 

дистанційного навчання в процес фахової музичної підготовки, опанування 

майбутніми вчителями музичного мистецтва технології та засобів 

дистанційного навчання, ретельний добір змісту навчально-методичного 

матеріалу для дистанційного навчання, створення сприятливого інформаційно-

методичного середовища, застосування мережевих технологій дистанційного 

навчання як середовища взаємодії професорсько-викладацького складу кафедри 

музичного мистецтва та студентів. 

Сьогодні застосування дистанційного навчання майбутніх учителів 

музичного мистецтва значною мірою залежить від рівня підготовленості 

викладачів до реалізації дистанційного навчання, науково-методичного та 

матеріально-технічного забезпечення, а також від готовності студентів 

навчатися в умовах дистанційної освіти. Саме від якісного опанування 

майбутніми педагогами дистанційними технологіями під час навчання в 
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педагогічних навчальних закладах залежить ефективність як дистанційного 

навчання, так і процесу професійної підготовки вчителів. 

Хочемо наголосити на тому, що готовність вчителя музичного мистецтва 

до професійної діяльності передбачає наявність таких якостей, як творча 

самостійність та інтелектуальна активність. Інтерактивні методи є невід’ємним 

складником дидактичного забезпечення процесу формування самостійності 

майбутніх учителів музики та засобом принципово нового вирішення ними 

професійних завдань.  

Висновки. Технології дистанційного навчання забезпечують особливий 

вплив на мобільність навчання, систему педагогічної освіти завдяки 

використанню інтерактивних методів викладання різних дисциплін. Творча 

самостійність та інтелектуальна активність займають провідне місце в 

комплексі. 
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