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Вступ 

У сучасному суспільстві відбувається чимало соціальних змін, які 

вимагають нових підходів до освіти й виховання підростаючого покоління. 

По-новому розглядаються особистість учителя та його професійна 

компетентність, які сьогодні виявляються надзвичайно важливими умовами 

забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. Як зазначає 

І. Зимняя, спрямованість, цілі та зміст освіти ХХІ століття все більше 

орієнтуються на «вільний розвиток людини», на творчість, ініціативність, 

самостійність, мобільність, конкурентоздатність майбутнього педагога [7]. 

На сучасному етапі розвитку суспільства особистісно зорієнтована 

парадигма освіти ставить нові вимоги до здійснення навчально-виховного 

процесу. Значна увага звертається на максимальне розкриття потенціалу кожної 

людини, підготовки її до саморозвитку, самовизначення та самореалізації. 

На вчителя покладена відповідальність за інтелектуальний та морально-

естетичний розвиток підростаючого покоління. Проте виконання педагогом цих 

завдань залежить від того, наскільки адекватною є його професійна підготовка 

відповідно до вимог, поставлених суспільством перед системою державної 

освіти. Сьогодні досить важливого значення набувають питання художньо-

естетичного розвитку та виховання школярів. 

Реалізація завдань у сфері музичної освіти підростаючого покоління, 

зокрема учнів загальноосвітньої школи, вимагає досить серйозної уваги до 

підготовки педагогічних працівників, формування в них відповідних 



професійних умінь. Повноцінне й досконале музично-естетичне виховання 

вчителів – шлях до піднесення загальної музичної культури всього суспільства. 

Сучасний учитель музики – це фахівець, який повинен володіти 

досконалими психолого-педагогічними знаннями, бути комунікативною, 

повноцінно сформованою особистістю. Іншими словами – учитель музики має 

бути професійно компетентним. 

Аналіз педагогічної, психологічної, методичної літератури свідчить, що 

проблемі розвитку професійної компетентності майбутніх учителів 

приділяється належна увага. Концептуальні засади компетентнісного підходу 

викладено у працях Н. Бібік, І. Беха, О. Дубасенюк, В. Краєвського, 

Л. Лук’янової, Н. Ничкало, О. Пометун, О. Овчарук, О. Локшиної, 

О. Савченко, Л. Таращенко та ін. 

Проблемам формування професійної компетентності майбутніх 

учителів, у тому числі й вчителів музики, в вищій освіті, питанням 

застосування компетентнісного підходу в формуванні майбутніх фахівців, 

характеристиці компетентності в освітніх системах зарубіжних країн, 

виникненню компетентнісного підходу та етапам його становлення в освіті 

присвятили свої роботи вітчизняні та зарубіжні науковці: В. Байденко, 

А. Бермус, А. Болотов, Ф. Вайнерт, Е. Зеєр, І. Зимня, О. Лебедєв, А. Маркова, 

Дж. Равен, В. Серіков, В. Сластьонін, В. Шадриков та ін. Форми 

удосконалення професійної компетентності педагогів, сутнісні 

характеристики компетентності розглядали О. Булавенко, В. Галузяк 

Н. Клокар;; ключові компетенції – М. Алексєєв; моделі педагогів – 

О. Остапчук, Є. Тонконога. Загальнотеоретичні питання, які стосуються 

визначення структури і змісту поняття професійної компетентності, в тому 

числі й професійної компетентності вчителів, представлені в працях 

Т. Браже, В. Заболотного, І. Зязюна, О. Козириної, Н. Кузьминої, С. Клепка, 

А. Маркової, О. Матяш, Н. Ничкало, В. Петрук, О. Пєхоти, В. Сластьоніна, 

В. Стрєльнікова, А. Хуторського. Дослідженнями в сфері компетентнісної 

професійної підготовки майбутніх учителів музики займаються такі провідні 



українські науковці в галузі художньо-естетичного розвитку студентської та 

учнівської молоді як Л. Масол, О. Олексюк, Г. Падалка, В. Рагозіна, 

О. Ростовський, О. Рудницька, О. Щолокова та ін. 

Теоретичний аналіз методологічних підходів до формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музики  

Формування професійно компетентної особистості педагога, визначення 

її фахового рівня як головної передумови вдосконалення професійно-

художньої освіти, виділення особистісних характеристик майбутнього 

вчителя музики вимагають детального теоретичного розгляду 

методологічних підходів та принципів, що використовувалися в дослідженні. 

На думку С. Гончаренка, варто розрізняти кілька рівнів методології. 

Перший рівень – філософські знання, що охоплюють філософські основи 

дослідження, його світоглядну функцію й загальнонаукові положення. 

Другий рівень – загальнонаукова методологія (системний, синергетичний, 

діяльнісний, особистісно орієнтований підходи, характеристика різних типів 

наукових досліджень, їхні етапи й елементи: гіпотеза, об’єкт і предмет 

дослідження, мета, завдання тощо). Третій рівень – конкретно-наукова 

методологія, тобто сукупність методів, принципів дослідження й процедур, 

які застосовуються в тій чи іншій спеціальній дисципліні, наприклад, у 

педагогіці [6]. 

У дослідженні процес фахової підготовки майбутніх учителів музики 

ґрунтується на кількох взаємопов’язаних наукових підходах, з-поміж яких 

визначаємо системний, компетентнісний, особистісно зорієнтований, 

діяльнісний, полісуб’єктний, аксіологічний, акмеологічний, 

антропоцентричний, культурологічний, етнопедагогiчний. Зупинимося 

докладніше на їх характеристиці. 

Системний підхід відноситься до загальнонаукової методології і широко 

використовується в різних галузях науки. Використання системного підходу в 

педагогічних дослідженнях розглядається в роботах Т. Ільїної, 

С. Архангельського, Ю. Конаржевського та інших дослідників. 



Поняття «система» (від грец. sistema – складене із частин ціле) 

потрактовується як: 1. «Порядок, зумовлений правильним, планомірним 

розташуванням і взаємним зв‘язком частин чого-небудь. 2. Сукупність яких-

небудь елементів, одиниць, частин, об‘єднуваних за спільною ознакою, 

призначенням. 3. Сукупність принципів, які є основою певного вчення // 

Сукупність способів, методів, прийомів здійснення чого-небудь» [4]. 

Незважаючи на те, що означене поняття пояснюється вченими по-

різному, всі вони сходяться на тому, що система являє собою цілісний 

комплекс взаємопов’язаних і взаємообумовлених функціональних елементів 

із різноманітними типами зв’язків. Аналіз освітнього простору України з 

позиції системного підходу, як стверджує П. Вірченко, дозволяє визначити 

його як відкриту, ієрархічну, багаторівневу, універсальну систему, яка 

динамічно розвивається, а її цілісність забезпечується прямими та 

зворотними інформаційними потоками [5]. Процес фахової підготовки 

майбутніх учителів музики – це складна багаторівнева система організації й 

управління пізнавальною діяльністю та практичною апробацією засвоєного. 

Як зазначає Н. Протасова, складно організовані системи мають власні 

тенденції розвитку, а не існують відповідно до нав’язаних шляхів розвитку 

[12]. 

Значення системного підходу в нашому дослідженні полягає в тому, що 

за його допомогою розвиток професійної компетентності вчителів музики 

можна розглядати як цілісну систему, що складається із кількох 

взаємопов’язаних і взаємообумовлених складників, завдяки чому вдається 

виділити системоутворювальний фактор розвитку професійної 

компетентності, зокрема мету, розгляд об’єкта вивчення як системи; виявити 

системну будову професійної компетентності майбутніх учителів; 

сконструювати модель і технологію розвитку професійної компетентності 

вчителів музики, виявити її системну будову і сутність.  

Використання системного підходу в процесі формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музики забезпечує його теоретичне 



осмислення й практичну реалізацію у вигляді багатокомпонентного явища 

взаємозалежних елементів. Системний підхід є основним методологічним 

орієнтиром у пошукові шляхів професійного вдосконалення вчителів, його 

структурування й аналізу функціональних компонентів. Системність 

визначає трактування професійного розвитку майбутніх учителів музики в 

єдності загальнопедагогічних, мистецьких, психологічних та соціальних 

компонентів. 

Сутністю компетентнісного підходу є спрямованість сучасного 

освітнього процесу на формування цілого ряду компетентностей особистості 

(ключових, предметних та ін.) [16]. Особлива увага до компетентнісного 

підходу в підготовці майбутніх учителів пояснюється тим фактором, що 

сьогодні важливим є не тільки те, що знає фахівець, але й те, що він уміє 

робити, як саме застосовує набуті знання та вміння в своїй професійній 

діяльності. Тому, говорячи про професійну компетентність майбутнього 

вчителя музики, ми зосереджуємо свою увагу, насамперед, на рівні 

сформованості в студентів особистісних, змістовних та діяльнісних якостей, 

оскільки вважаємо їх головними чинниками становлення вчителя музики як 

компетентного, професійного спеціаліста.  

Компетентнісний підхід скеровує освіту на формування цілого набору 

компетентностей (знань, умінь, навичок, ставлень тощо), котрими мають 

оволодіти студенти під час навчання. 

Бургун І. В. зазначає, що актуальність упровадження в освітню практику 

України компетентнісного підходу зумовлена зовнішніми і внутрішніми 

чинниками [3]. До зовнішніх чинників науковець відносить, зокрема, стрімкий 

соціальний, технологічний і політичний розвиток світу, який вимагає від 

майбутніх учителів володіння певними якостями і вміннями (бути гнучким, 

мобільним, уміти презентувати себе на ринку праці; використовувати знання як 

інструмент для розв’язання життєвих проблем; ухвалювати нестандартні 

рішення й нести за них відповідальність; володіти комунікативною культурою, 

уміти працювати в команді; уміти виходити з будь-яких конфліктних ситуацій; 



уміти здобувати, аналізувати інформацію, застосовувати її для індивідуального 

розвитку і самовдосконалення; бути здатним до багаточисленних альтернатив, 

запропонованих сучасним життям). 

Ще одним чинником упровадження компетентнісного підходу вважаємо 

входження України до Болонського процесу. Болонська угода передбачала 

розробку і прийняття загальноєвропейських кваліфікаційних стандартів, в 

основі яких покладено компетентнісний підхід, який передбачає формування 

системи компетенцій для успішного життя особистості, її навчання та 

професійної реалізації. Необхідність реалізації компетентнісного підходу 

зумовлена також стрімкою загальною комп’ютеризацією населення. Людині 

потрібні навички критичного мислення з метою розумного використання 

інформації і контролювання потоку інформації.  

До внутрішніх чинників упровадження компетентнісного підходу 

Бургун І. В. пропонує віднести кризу знаннєвої парадигми освіти, яка 

зумовлена змінами феномену знання і його співвідношенням із суспільною 

практикою (модель навчання орієнтована тільки на здобуття знань і 

недостатньо враховує діяльнісний, ціннісно-мотиваційний, емоційний аспекти 

навчально-пізнавальної діяльності особистості), а також втратою актуальності 

потреби перевантажувати пам’ять (оскільки сьогодні затребуваним є фахівець, 

який не очікує інструкцій, а вступає в життя із сформованим творчим 

досвідом). 

Традиційна система освіти акцентувала основні зусилля на набуття знань, 

умінь і навичок, що абсолютизувало знання і формувало знаннєвий підхід до 

навчання. Основна увага при такому підході фокусувалась на самих знаннях, а 

те, для чого вони потрібні, залишалося поза увагою. Компетентнісний підхід 

переміщує акценти з процесу накопичення нормативно визначених знань, умінь 

і навичок в площину формування й розвитку у студентів – майбутніх учителів – 

здатності практично діяти і творчо застосовувати набуті знання і досвід у 

різних ситуаціях. 



Компетентнісний підхід вимагає від викладача змістити акценти у своїй 

навчально-виховній діяльності з інформаційної до організаційно-методичної 

площини. У першому випадку викладач відіграє роль «ретранслятора знань», а 

в другому – організатора освітньої діяльності. 

Перехід до компетентнісного підходу, вважає В. Химинець, 

переорієнтовує освіту з процесу навчання на його результат, зміщує акцент з 

накопичування нормативно визначених знань, умінь і навичок на формування й 

розвиток у студентів здатності практично діяти, застосовувати досвід успішних 

дій у конкретних ситуаціях. Такий підхід спрямовує увагу викладачів на 

організацію освітнього процесу на основі врахування затребуваності 

навчальних досягнень студента у суспільстві, забезпечує його спроможність 

відповідати реальним запитам динамічних змін ринку, а також формує 

«потенціал для швидкої безболісної адаптації як у майбутній професії, так і в 

соціальній структурі» [15]. 

Компетентнісний підхід в освіті безпосередньо пов’язаний з особистісно-

зорієнтованим (Ш.Амонашвілі, Г.Балл, І.Бех, Є.Бондаревська, О.Леонтьєв, 

О.Пєхота, К.Роджерс, В.Семиченко, І.Якиманська) та діяльнісним підходами 

(Б.Ананьєв, Л.Божович, Л.Виготський, П.Гальперін, Г.Костюк, О.Леонтьєв, 

М.М’ясищєв, С.Рубінштейн) до навчання. Адже він стосується саме 

особистості, яка досягає певного рівня розвитку та реалізовується саме у 

діяльності, в процесі виконання певного комплексу дій [16]. 

Проблема особистісно орієнтованої освіти в педагогіці розглядається як 

один з основних напрямів реформування освіти в Україні, актуалізується як у 

нормативних документах про освіту, зокрема в Національній доктрині розвитку 

освіти України в XXI столітті, так і в роботах вітчизняних учених: І. Беха, 

В. Ільченка, А. Іонової, В. Кременя, С. Подмазіна, О. Сухомлинської, 

О. Савченко та інших. У сучасній психолого-педагогічній науці широкого 

поширення набули концепції розвитку особистості таких зарубіжних учених, 

як: А. Адлер, А. Маслоу, Т. Олпорт,  К. Роджерс, 3. Фрейд, Е. Фромм, К. Юнг 

та ін. Представники американської наукової школи – Л. Колберг, 



Дж. Левінджер, Р. Хант, А. Чікерінг, Дж. Джойс, Б. Шауерс та ін. – пропонують 

орієнтуватися не на підготовку фахівця-предметника, а на максимальний 

розвиток особистості педагога. 

Особистісно орієнтований підхід передбачає врахування індивідуальних 

(фізіологічних, психічних) характеристик кожної особистості та 

закономірностей їх розвитку в процесі навчально-виховної діяльності. 

Особлива увага звертається на інтереси, здібності, стан здоров’я, культуру 

навчальної діяльності тощо [1]. У процесі особистісно орієнтованого навчання 

особистість стає центральною ланкою освітнього процесу, який передбачає 

задоволення її потреб у пізнанні, створення умов для її саморозвитку та 

подальшої самореалізації. Таким чином, особистісно зорієнтована освіта 

сприятиме становленню нового типу особистості, який передбачає 

принципово новий підхід до процесу формування професійної 

компетентності майбутніх учителів [9].  

Особистісний підхід – орієнтація при конструюванні та здійсненні 

педагогічного процесу на особистість як мету, суб’єкт, результат і головний 

критерій його ефективності. Особистісний підхід передбачає розглядати всі 

педагогічні процеси і явища з позиції особистості, її структури, 

закономірностей розвитку. 

У нашому дослідженні особистісний підхід спрямований на визнання і 

врахування особистісно значимих характеристик, властивостей, якостей 

учителя музики в його фаховій діяльності; передбачає його активну роль у 

формуванні власної «Я-концепції», утвердження себе у фаховій діяльності. До 

змісту «Я-концепції» належать уявлення про особистісні характеристики і 

здібності індивіда, уявлення про можливості його взаємодії з іншими людьми 

та з навколишнім світом, ціннісні уявлення, пов’язані з об’єктом і діями, а 

також уявлення про цілі та ідеї, які можуть мати позитивну чи негативну 

спрямованість. 

Особливе значення в процесі формування професійної компетентності 

майбутнього вчителя музики має діяльнісний підхід (Л. Виготський, 



І. Дичківська, С. Рубінштейн та ін.), який передбачає сукупність різноманітних 

видів діяльності студентів (навчальна, виконавська, практична), спрямованих 

на засвоєння та реалізацію необхідної системи професійних мистецьких знань 

та вмінь майбутніх фахівців. 

Діяльнісний підхід дозволяє розглянути особливості творчої педагогічної 

діяльності майбутніх учителів музики; створити умови для саморозвитку 

студентів-музикантів за допомогою включення їх у різні види діяльності 

(виконавська, імпровізаційна, концертмейстерська, творчо-ігрова, 

дослідницька, проектна та ін.); визначити зміст освіти, форми, методи для 

організації активності майбутніх учителів музики. Діяльнісний підхід 

передбачає розглядати педагогічні явища з позиції цілісного вивчення всіх 

компонентів діяльності: її цілей, мотивів, дій, операцій, способів регулювання, 

коригування, контролю та аналізу результатів, що досягаються. Цей підхід 

вимагає спеціальної роботи з формування діяльності студентів, з переведення їх 

у позицію суб’єкта пізнання, праці та спілкування, навчання його мети й 

планування діяльності, її організації та регулювання, контролю, самоаналізу і 

оцінці результатів діяльності. 

Діяльнісний підхід вимагає переведення особистості в позицію суб’єкта 

пізнання, праці і спілкування. Це, в свою чергу, вимагає реалізації 

полісуб’єктного (діалогічного) підходу, який випливає з того, що сутність 

людини значно багатша, різнобічніша і складніша, ніж її діяльність. 

Полісуб’єктний підхід ґрунтується на вірі в позитивний потенціал людини, її 

необмежені творчі можливості постійного розвитку та самовдосконалення. 

Важливим при цьому є те, що активність особистості, її потреби в 

самовдосконаленні розглядаються не ізольовано. Вони розвиваються тільки в 

умовах взаємин з іншими людьми, побудованих за принципом діалогу. 

Полісуб’єктний підхід в єдності з особистісним і діяльнісним становлять 

сутність методології гуманістичної педагогіки, а також є підґрунтям фахової 

підготовки майбутнього вчителя музики. 



Полісуб’єктний підхід забезпечує особистісно зорієнтований стиль 

відносин викладача закладів вищої освіти та студента. На нашу думку, цей 

стиль можна назвати гуманно-вимогливим, який сприяє формуванню 

професійної компетентності майбутніх учителів музики, оскільки викладач 

бачить перед собою творчу особистість студента, майбутнього компетентного 

фахівця, успішну людину, яка може й має в майбутньому досягти великих 

успіхів, стати професіоналом своєї справи. 

Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики 

здійснюється з урахуванням аксіологічного підходу до змісту професійної 

освіти, яка, відповідно до своїх особливостей (психолого-педагогічна та 

мистецька площина, наукове та художнє сприйняття) покликана сформувати 

систему цінностей, насамперед, загальнолюдських, загальнокультурних. Адже 

для кожного майбутнього педагога, а особливо для вчителя музики, духовні 

цінності є домінуючими в процесі професійної підготовки. Розуміння цих 

цінностей сприятиме формуванню їх світоглядної культури, життєвого 

самовизначення і творчої індивідуальності [13]. Урахування аксіологічного 

підходу дозволить здійснювати гармонійний розвиток усіх компонентів 

професійної компетентності особистості майбутнього вчителя музики, 

забезпечить формування її світогляду та культурного рівня.  

Професійна педагогічна діяльність компетентного вчителя музики 

передбачає готовність педагога до самооцінки результатів своєї діяльності. 

Це дозволить здійснювати аналіз власних мистецьких та педагогічних 

досягнень та виявляти недоліки з метою їх усунення, а також спонукатиме до 

саморозвитку та самовдосконалення. Тобто, йдеться про акмеологічний 

підхід.  

Акме (від грец. аkme – найвищий ступінь, вершина чого-небудь) – період 

найвищого злету, розвитку, розквіту творчої діяльності. Акмеологія – «наука 

про закономірності, умови, фактори і стимули, що сприяють чи заважають 

самореалізації творчих потенціалів зрілих людей у процесі саморуху до вершин 

професіоналізму і продуктивної утворюючої діяльності, яка втілюється в 



соціально-значимих продуктах культур»; «наука про закономірності розвитку 

та функціонування найвищої творчої діяльності людини» [4]. 

Окреслений підхід передбачає вивчення особистості з точки зору 

розвитку самоактуалізації її творчого потенціалу, самовдосконалення, 

самостійної професійної діяльності, системи підвищення кваліфікації (за 

Н. Кузьміною). За основу саморозвитку і самоорганізації береться потреба 

людини в нових досягненнях, прагнення до успіху та вдосконалення, активна 

життєва позиція, віра в свої можливості [10].  

Акмеологічний підхід визначає спрямованість особистості на розкриття 

всіх її потенційних можливостей, досягнення вершин професійної 

майстерності; розкриває закономірності розвитку і саморозвитку зрілої людини, 

вивчає закономірності самовдосконалення, самокорекції і самоорганізації 

діяльності під впливом нових вимог. 

Важливим у нашому дослідженні є також і антропологічний підхід до 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музики. Це 

пояснюємо особливостями та специфікою їх діяльності, пов’язаною з 

вокальним та інструментальним виконавством, що вимагає досконалого знання 

фізіології, анатомії, психології, менталітету, національно-етнічних 

особливостей та закономірностей людини. Антропологічний підхід об’єднує в 

собі методи досліджень природних наук (біологія людини, анатомія і фізіологія 

людини, медицини тощо) і соціально-гуманітарних (археологія, історія, 

соціологія, етнографія, педагогіка, психологія, культурологія, філософія, етика і 

естетика, економіка, політологія тощо). 

У словнику іноземних слів антропо... (гр. anthropos людина) – перша 

складова частина складних слів, яка відноситься до людини, людський [14]. 

Незважаючи на те, що антропологія – біологічна наука про походження та 

еволюцію фізичної організації людини та її рис, антропологію потрактовують 

також і як сукупність наук про людину, включаючи етнографію. Існує 

загальновідомий термін «філософська антропологія», що означає в широкому 

розумінні – вчення про природу (суттєвість) людини . 



Антропологічний підхід дозволяє проаналізувати головний імператив 

епохи: Людина, як біосоціальна істота, не може взаємодіяти з природою та 

суспільством поза певних норм, цінностей, традицій, правил, тобто, іншими 

словами – не розвивається поза культурою. Отже, антропологічний підхід 

дозволяє проаналізувати еволюцію взаємодії людини, природи, суспільства в 

історичному, соціальному, біологічному контексті.  

Антропологічний підхід вперше розробив і обґрунтував К. Д. Ушинський. 

У його розумінні він означав системне використання даних всіх наук про 

людину як предметі виховання та врахування їх при побудові та здійсненні 

педагогічного процесу. 

Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики 

передбачає, на нашу думку, також і врахування культурологічного підходу. 

Культура при цьому розуміється як специфічний спосіб людської діяльності. 

Будучи універсальною характеристикою діяльності, вона, в свою чергу, як би 

задає соціально-гуманістичну програму і зумовлює спрямованість того або 

іншого виду діяльності, її ціннісних типологічних особливостей і результатів. 

Таким чином, освоєння особистістю культури передбачає освоєння нею 

способів творчої діяльності. 

Сучасні дослідження в галузі художньо-педагогічної освіти підтверджують 

традиційну роль мистецтва як засобу виховання. Мистецтву притаманна досить 

могутня соціокультурна сила, яка спроможна через естетичне виховання 

особистості змінювати сучасний світ на більш досконалий у майбутньому, але 

найголовнішою функцією мистецтва є виховання справжньої особистості, яка 

буде здатна до розпізнавання ідеалів краси, добра, честі, гідності, людяності [8]. 

Загальні питання реалізації культурологічного підходу в педагогічному 

процесі, його роль у розвитку теорії та практики виховання розглядались у 

працях багатьох педагогів-культурологів. Роль культурологічної підготовки як 

важливого засобу формування професійної моделі поведінки, оволодіння 

теоретичними знаннями та практичними уміннями, методологічні та теоретичні 

проблеми культурологічної підготовки фахівців, базові принципи організації 



культурологічних дисциплін у вищій школі досліджувались у роботах 

В. Біблера, Б. Гершунського, А. Гуревича, Д. Лихачова. Ґрунтовні дослідження 

Л. Масол, Л. Волинської, М. Левченка, М. Резниченка, Л. Хомич дозволяють не 

лише реалізувати культурологічний та виховний потенціал окремих 

академічних дисциплін, але й закласти основи інтеграції на міжпредметному 

рівні [2].  

Теоретичне підґрунтя культурологічного підходу до навчання складає 

культурно-історична теорія розвитку людини, яку ще в 30-х роках минулого 

століття розробив Л. Виготський. Він зазначав, що будь-яка психічна функція в 

розвитку людини з’являється двічі: спочатку як діяльність колективна, 

соціальна, тобто як функція інтерпсихічна; другий раз – як діяльність 

індивідуальна, як внутрішній спосіб мислення, як функція інтрапсихічна. 

Діяльність виховання – це специфічна діяльність людей, завдяки якій 

формуються нові психічні утворення (відбувається розвиток особистості) 

шляхом засвоєння нового. Процес засвоєння – це процес інтеріоризації 

діяльності спілкування, в якій тільки і може проявлятися функція знака-слово, 

друга сигнальна система людини, із первинно зовнішньої, спільної діяльності в 

діяльність індивідуальну, тобто психічну діяльність того, хто вчиться [2]. 

Людина, дитина живе і навчається в конкретному соціокультурному 

середовищі, належить до певного етносу. У зв'язку з цим культурологічний 

підхід трансформується в етнопедагогiчний. У такої трансформації виявляється 

єдність інтернаціонального (загальнолюдського), національного та 

індивідуального. 

Мистецтво, в якому втілені віковічний життєвий досвід народу, його 

мудрість, краса, погляди на різноманітні явища природи, традиційно є 

обов’язковим компонентом професійної компетентності майбутнього вчителя 

музики. Видатні мислителі та просвітителі різних часів розвитку українського 

суспільства Г. С. Сковорода, Т. Г. Шевченко, І. Я. Франко, М. В. Лисенко та 

інші висловлювалися щодо вагомості мистецтва як форми суспільної 

свідомості, стверджуючи що спілкування з ним є способом передачі 



культурних, моральних, етичних та естетичних цінностей, духовного 

становлення особистості [11]. 

В останні роки значення національного елементу у вихованні молоді 

недооцінювалося. Більш того, простежувалася тенденція ігнорування багатого 

спадщини національних культур, зокрема народної педагогіки. Між тим 

національна культура надає специфічний колорит середовищі, в якій 

функціонують різні освітні установи. Завдання педагогів у зв'язку з цим полягає 

в тому, щоб, з одного боку, вивчати, формувати цю середу, а з іншого – 

максимально використовувати її виховні можливості. 

Висновки.  

Таким чином, врахування запропонованих методологічних підходів до 

формування професійної компетентності майбутніх учителів музики дозволить 

отримати кінцевий результат, а саме: сформовану професійну компетентність 

майбутніх фахівців, яка сприятиме творчій реалізації особистісного потенціалу, 

креативному впровадженню та реалізації інноваційних освітніх технологій в 

майбутньому, в процесі власної педагогічної діяльності. 

 

Література: 

1. Антонова О. Є. Теоретичні та методичні засади навчання педагогічно 

обдарованих студентів : [монографія] / О. Є. Антонова. – Житомир : ЖДУ ім. 

І. Франка, 2007. – 471 с. 

2. Артюхова О. В. Культурологічний підхід до естетичного виховання студентів 

нефілологічних спеціальностей / О. В. Артюхова // Збірка наукових праць. 

Педагогічні науки. – Х., 2008. – Випуск L, частина 2 – С. 47–50. 

3. Бургун І.В. Актуальність упровадження компетентнісного підходу в освітню 

практику /І.В. Буртун// http://www.nbu.gov.ua. 

4. Великий тлумачний словник української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. 

Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. 1736 с. 



5. Вірченко П. А. Роль і місце системи освіти у загальнонаціональній 

інфраструктурі // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Харків, 

2008. № 824. С. 80–85 

6. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження : Методологічні поради молодим 

науковцям / С. У. Гончаренко. – К. ; Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2010. – 

308 с. 

7. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата 

современного образования [Электронный ресурс] / И. А. Зимняя // Эйдос : 

интернет-журнал. – 2006. – 5 мая. – Режим доступа : 

http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm 

8. Ільнацька Л. В. Естетично-виховна роль мистецтва у формуванні творчої 

особистості за Гербертом Рідом [Електроний ресурс] / Л. В. Ільнацька. – 

Режим доступу: http: // www.newacropolis. org. ua / ua/ study / conference 

/?thesis=4125  

9. Исаев Е. И. Психология в высшей школе : проблемы проектирования 

психологического образования педагога / Е. И. Исаев // Вопросы психологии. 

– 1997. – № 6. – С. 48-57.  

10. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера 

производственного обучения / Н. В. Кузьмина. – М. : Высшая школа, 1990. – 

119 с. 

11. Орлов В. Ф. Теоретичні та методичні засади професійного становлення 

майбутніх учителів мистецьких дисциплін: автореф. дис. ... докт. пед. наук: 

спец.13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти” / В.Ф.Орлов В.Ф. – К., 

2004.– 20 c.  

12. Протасова Н. Г. Післядипломна освіта педагогів: зміст, структура, тенденції 

розвитку. Київ : Шкільний світ, 1998. 176 с.  

13. Райсвих Ю. А. Формирование аксиологической направленности будущего 

учителя : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Ю. А. Райсвих. – Челябинск, 

2009. – 229 с.  



14. Словник іншомовних слів / уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К. : 

Наукова думка, 2000. – 680 с.  

15. Химинець В. Компетентнісний підхід до професійного розвитку вчителя 

[Електронний ресурс] / В. Химинець // Закарпатський інститут 

післядипломної педагогічної освіти. – Режим доступу : http://zakinppo. 

org.ua/2010-01-18-13-44-15/233-2010-08-25-07-10-49.  

16. Чернишов О. Впровадження компетентнісно зорієнтованого підходу 

[Електронний ресурс] / О. Чернишов, Л. Чернікова. – Режим доступу : 

http://ru.osvita.ua/school/theory/1007/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Зміст 

Вступ 

Теоретичний аналіз методологічних підходів до формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музики 

Висновки  

 


