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ПЕРЕДМОВА

На початку третього тисячоліття педагогічна наука дедалі більше 
усвідомлює, що наприкінці ХХ  ст. домінуючі тенденції розвитку людства 
зумовили становлення гуманістичної парадигми освіти нового постінду-
стріального суспільства, що корелюється із настановами постнекласичної 
педагогіки. У зв’язку із змінами картини світу змінюється й погляд на лю-
дину, її формування та розвиток. Дедалі поширенішими стають ідеї щодо 
саморозвитку особистості, її суб’єктності, духовного потенціалу, ціннісних 
орієнтацій, здатності до творчої самореалізації тощо. Це зумовлено пере-
орієнтацією суспільства на розвиток людини як цілісності, її особистісних 
якостей і ціннісних вимірів щодо пізнання світу та пов’язано із посиленням 
духовно-світоглядного аспекту педагогічної думки.

Постнекласичні ідеї в  системі мистецької освіти детермінують пошук 
джерел формування духовного потенціалу майбутніх фахівців соціокуль-
турної сфери та розкривають педагогічний процес як гуманітарний фено-
мен культури. Контекст оволодіння ціннісним простором мистецької освіти 
передбачає згуртованість наукового співтовариства навколо спільних ідей 
та уможливлює реалізацію його дослідницького потенціалу у діяльності на-
укових шкіл. Саме наукові школи як багатоцільові об’єднання забезпечують 
поряд з отриманням нових знань відтворення наукової концепції їхнього 
духовного лідера в наступних поколіннях учених.

Яскравим прикладом такого наукового об’єднання є  знана не тіль-
ки в Україні, але й за її межами, наукова школа доктора педагогічних наук, 
професора, завідувача кафедри теорії та методики музичного мистецтва 
Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка Ольги 
Миколаївни Олексюк. Її перу належать близько 300  наукових публікацій, 
що охоплюють широкий спектр питань духовно-світоглядного розвитку 
майбутніх фахівців у  сфері музичного мистецтва, а  її наукова концепція 
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пов’язана з переходом від класичної педагогіки до постнекласичної, з «по-
воротом від системи до долі» (Л. Виготський).

Унікальність наукової школи О.М.  Олексюк «Духовність особистості 
в  системі мистецької освіти» виявляється в  різних аспектах. Насамперед 
вражає персональний склад наукової школи, що охоплює понад 60  на-
уковців, серед яких підготовлено: 5  докторів педагогічних наук зі спе-
ціальностей 13.00.07 (С.  Жуков) та 13.00.04 (Г.  Локарєва, Я.  Сверлюк, 
Т. Пляченко, Н. Попович); 41 кандидат педагогічних наук зі спеціальностей 
13.00.01 (Т. Карпінська (Белінська), Н. Сінельникова), 13.00.02 (Н. Семенова, 
Т.  Кротова, В.  Холоденко, Т.  Браніцька, Л.  Сверлюк, О.  Піхтар, В.  Воєводін, 
О.  Хижко, О.  Павленко та  ін.), 13.00.04 (О.  Ляшенко, М.  Ткач, Н.  Шубенко, 
Н.  Флегонтова, У.  Дутчак, О.  Музика, Д.  Лісун, С.  Світайло, К.  Кабріль, 
О. Рибніков, Л. Бондаренко та  ін.) та кандидати мистецтвознавства зі спе-
ціальності 26.00.01 (Д.  Кужелєв, М.  Северинова, М.  Мозговий, О.  Мозгова 
та ін.).

Аспіранти та докторанти наукової школи О.М. Олексюк утворюють по-
тужний резерв щодо подальшого відтворення її наукових ідей в  систе-
мі мистецької освіти. Наукові здобутки школи активно впроваджуються її 
представниками в  музично-освітній процес вищих навчальних закладів 
різних регіонів України.

Основні напрями науково-організаційної діяльності наукової школи: 
ініціювання і  координація наукових досліджень у  галузі мистецької осві-
ти; упровадження сучасних технологій мистецької освіти в  практичну ді-
яльність навчальних закладів; проведення міжнародних, всеукраїнських 
науково-практичних конференцій, семінарів тощо та участь у  них; спри-
яння розвитку наукових осередків школи у  вищих навчальних закладах 
України; рецензування монографій, підручників, посібників; участь у робо-
ті експертних, спеціалізованих учених рад, робочих груп Міністерства осві-
ти і науки України, Міністерства культури України, НАПН України та інших 
установ.

За тривалістю і  продуктивністю впливу на розвиток мистецької осві-
ти в  Україні наукова школа О.М.  Олексюк  — явище неординарне, багато 
в чому зумовлене особистістю її керівника, здатного генерувати ідеї, орга-
нізовувати і спрямовувати діяльність наукового співтовариства, для якого 
оригінальне авторське «світомоделювання» (М. Каган) стало сенсом життя 
і професії.

У збірнику праць наукової школи О.М. Олексюк «Духовність особисто-
сті в  системі мистецької освіти» визначено коло проблем, спрямованих 
на розуміння феномена мистецької освіти у просторі культури третього ти-
сячоліття, філософське осмислення сутності мистецтва, його унікально сті 
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та неповторності у  контексті духовно-світоглядної рефлексії. Розгорнуто 
висвітлюються теоретико-методичні засади розвитку духовності особи-
стості в  системі мистецької освіти, а  також виокремлюються духовні до-
мінанти мистецтвознавчих студій. Автори збірника  — представники ви-
щезазначеної наукової школи  — намагалися зробити активним процес 
набуття ціннісних компетентностей та переконань студентів, виявити їхні 
здібності й таланти, розкрити творчий потенціал кожної особистості та роз-
винути прагнення щодо їх самореалізації у  соціумі. Мистецтвознавчі сту-
дії наукової школи розширюють межі духовно-світоглядної проблематики 
у змісті мистецької освіти. Евристичні перспективи нових методологічних 
принципів та упровадження результатів наукових досліджень школи спри-
ятимуть успішному виконанню замовлення суспільства на підготовку висо-
копрофесійних і конкурентоспроможних фахівців, які здатні творчо реалі-
зувати себе у майбутній професії.

Видання адресоване працівникам вищих навчальних закладів, науков-
цям, аспірантам і докторантам, усім, хто цікавиться тенденціями розвитку 
мистецької освіти. 
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завідувач кафедри акторської майстерності

Запорізького національного університету,
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ЦІННІСНО-СМИСЛОВІ ОРІЄНТИРИ НАУКОВОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ У ВИЩІЙ МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ

У статті розглядаються ціннісно-смислові орієнтири науково-педагогіч-
ної школи у  контексті розвитку постнекласичної науки. Проаналізовано 
досвід діяльності наукової педагогічної школи з проблем духовності особи-
стості в системі неперервної мистецької освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка. 

Ключові слова: наукова педагогічна школа, ціннісно-смислові орієнтири, 
вища мистецька освіта, наукове співтовариство.

В статье рассматриваются ценностно-смысловые ориентиры научно-
педагогической школы в контексте развития постнеклассической науки. 
Проанализирован опыт деятельности научной педагогической школы по 
проблемам духовности личности в  системе непрерывного творческого 
образования Киевского университета имени Бориса Гринченко.

Ключевые слова: научная педагогическая школа, ценностно-смысловые 
ориентиры, высшее художественное образование, научное сообщество.

The article presents the value-semantic views of scientifi c and pedagogical 
school in the context of post-nonclassical science. It analyzes the experience 
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of  the  scientifi c pedagogical school activities in spirituality problems 
of  the  personality in the system of lifelong arts education at Borys Grinchenko 
Kyiv University.

Key words: scientifi c pedagogical school, value-semantic views, higher arts 
education, scientifi c community.

Постановка проблеми. Поняття наукової педагогічної школи 
можна схарактеризувати як сукупність цінностей педагогічного знан-
ня, норм дослідницької діяльності і  традицій науково-педагогічного 
співтовариства. Очевидно, що йдеться про складний феномен, транс-
формація якого визначається багатьма умовами. Незаперечним фактом 
розвитку сучасної наукової педагогічної школи є її глибинний зв’язок 
із завданнями державного значення. Сучасне інформаційне суспіль-
ство потребує уточнення змісту й  структури поняття «наукова шко-
ла». Особливого значення воно набуває у сфері вищої мистецької осві-
ти у зв’язку з необхідністю оптимізації науково-дослідницької роботи 
студентів та підвищення якості наукових досліджень. З-поміж основ-
них завдань вищого навчального закладу, як зазначено у ст. 26 Закону 
України «Про вищу освіту» (від 1 липня 2014 р. № 1556–VII), актуаль-
ними є підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, упровадження 
наукової діяльності шляхом здійснення наукових досліджень і забезпе-
чення творчої діяльності учасників освітнього процесу, використання 
отриманих результатів в освітньому процесі. Зокрема, наголошується, 
що одним із найголовніших критеріїв, за якими надається статус до-
слідницького університету, є визнані наукові школи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У процесі дослідження 
феномена наукової школи у сфері мистецької освіти ми спирались на 
положення представників європейської філософії ХХ ст. (Макс Шелер, 
Імре Лакатос, Джеральд Холтон, Шмоель Ейзенштадт, Томас Кун та ін.). 
Серед сучасних досліджень, присвячених розв’язанню проблеми фено-
мена наукової школи, можна виділити праці А.  Бойко, М.  Бойченка, 
Л. Пермінової, М. Розова, Є. Рапацевича та ін. У цілому ж можна кон-
статувати підвищення інтересу до проблеми розвитку наукових педаго-
гічних шкіл у дослідницьких університетах (Є. Бережнова, А. Коржуєв, 
Х. Тхагапсоєв та ін.).

Мета статті  — проаналізувати сутнісну характеристику наукової 
педагогічної школи та висвітлити її ціннісно-смислові орієнтири у сфе-
рі вищої мистецької освіти. 

Виклад основного матеріалу. Провідною ідеєю у  розумінні сут-
ності поняття «наукова педагогічна школа» нами визначена дум-
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ка А.  Бойко  [1,  26] про неформальне самоорганізоване дослідницьке 
об’єднання навколо певної наукової проблематики, члени якого ці-
леспрямовано взаємодіють у науковій та навчальній роботі під керів-
ництвом визнаного лідера-вченого, продукують нові ідеї, займаються 
підготовкою науково-педагогічних кадрів для вищої школи. Автор на-
голошує на історичній зумовленості наукової школи, що виступає фак-
тором наступності і  водночас стабільності у  розробленні теоретично 
і  практично значущої педагогічної наукової проблематики. Наукова 
школа з будь-якої галузі знань — завжди педагогічний феномен, оскіль-
ки в її основі — наукова і навчальна взаємодія. Наукова педагогічна шко-
ла, на думку А. Бойко, багаторівнева за складом: до неї входять докто-
ранти, аспіранти, які працюють над дисертаціями, вчені, які поділяють 
погляди та наукові підходи керівника. Основними функціями науко-
вої школи у вищому педагогічному навчальному закладі є керівництво 
дисертаційними дослідженнями, підготовка науково-педагогічних 
кадрів для вищої школи, розроблення і виконання наукових тем проек-
тів та програм, а також здійснення особистісно орієнтованої загально-
педагогічної підготовки обдарованої студентської молоді. 

Специфіка наукової педагогічної школи полягає в тому, що вона має 
експериментальну базу і об’єднує два напрями діяльності — за науко-
вим творчим колективом і  за науковою проблемою. Зупинимось де-
тальніше на науковій проблематиці педагогічної школи у  вищій мис-
тецькій освіті. 

Професійна мистецька освіта стала одним з найпріоритетніших на-
прямів стратегії духовного розвитку майбутніх фахівців. Історично так 
склалося, що реакція на мистецтво є  свідченням того, наскільки лю-
дина вписується в соціальний інститут особистості. Зникнення арис-
тократизму із сфери громадського й  приватного спілкування, масова 
комерціалізація інтересів митців та публіки свідчать про необхідність 
постійного розширення горизонтів осягнення і творення високих взір-
ців художньої культури. Кожна з її сфер — культурологічна, освітоло-
гічна, аксіологічна, герменевтична, синергетична  — вимагає ґрунтов-
ного наукового осмислення.

У Київському університеті імені Бориса Грінченка функціонує і роз-
вивається наукова школа з проблем духовності особистості в системі 
неперервної мистецької освіти. Основними напрямами досліджень 
є теоретико-методологічні засади неперервної мистецької освіти, про-
фесійна підготовка майбутнього вчителя музики у  вищих мистець-
ких навчальних закладах, розвиток духовного потенціалу особистості 
в системі неперервної мистецької освіти, сучасні інформаційні техно-
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логії у  компетентнісно орієнтованій мистецькій освіті, трансформа-
ційні процеси сучасної музичної культури й освіти, становлення масо-
вої музичної культури в Україні. Таке розмаїття тематики досліджень 
спрямоване на розв’язання кардинальної наукової проблеми в україн-
ській музичній культурі та освіті — реалізацію духовного потенціалу 
музичного мистецтва в постнекласичному освітньому просторі. 

У концепції О.  Бережнової  [2,  22–27] справедливо підкреслюєть-
ся, що сучасна наука, визначена постнекласичним типом наукової ра-
ціональності, дедалі більше зосереджує увагу на вивченні унікальних 
си стем, в які включена сама людина. Зокрема, автор зазначає: «Вимога 
експлікації цінностей в цій ситуації не тільки не суперечить традицій-
ній настанові на отримання об’єктивних знань про світ, а й виступає 
передумовою реалізації цієї настанови». Подальший розвиток науки, 
зокрема педагогічної, посилює ці процеси, на що вказують дослідники 
багатьох галузей наук, передусім філософи, соціологи, психологи та ін. 
Щодо педагогіки, то тут у середовищі вчених часто-густо проявляєть-
ся протидія, прагнення повернутися до класичного типу раціонально-
сті. Частково це зрозуміло, оскільки зміни у свідомості не відбуваються 
швидко. Крім того, не можна не визнати, що деякі основи для збере-
ження раніше розробленого вже існують.

Перехід до сучасної постнекласичного типу наукової раціональ-
ності враховує співвіднесення отриманих знань про об’єкт не тільки 
з особливістю засобів і операцій діяльності, а й з ціннісно-цільовими 
структурами. Становлення постнекласичної науки не приводить до 
знищення всіх уявлень та пізнавальних настанов класичного та некла-
сичного дослідження. Вони можуть бути використані в деяких пізна-
вальних ситуаціях, хоча і не є визначальними для сучасної науки. Ця 
обставина, однак, не має заважати становленню та розвитку нових 
підходів. О. Бережнова [2, 22–27] здійснила короткий огляд системо-
утворювальних цінностей, які можуть стати основою подальшого до-
слідження в контексті сучасних спрямувань наукового пізнання в сфері 
освіти, а саме: гуманізму, гуманітарної культури, норм та ідеалів пі-
знання, цінностей наукового товариства, цінностей вченого, свободи.

Спираючись на вищевикладені положення, схарактеризуємо цін-
ності наукового співтовариства як основи діяльності наукової педаго-
гічної школи. 

Гуманізм. Визначаючи гуманістичну парадигму педагогічної осві-
ти як основу формування стратегії професійної підготовки вчителя, 
сучасні вчені (Є.  Бондаревська, В.  Кремень, В.  Луговий, Г.  Щербакова 
та  ін.) розглядають освіту як загальнолюдську цінність. Так, на думку 
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Є. Бондаревської [6, 3–14], освіта — це гуманітарний процес, сутність 
якого проявляється у педагогічній підтримці, духовності людини на всіх 
етапах її становлення, уведення її в простір культури, надання допомо-
ги в осмисленому виборі цінностей і побудові моделей власної поведін-
ки. Духовно-моральний розвиток — це становлення ціннісно-смисло-
вої сфери свідомості людини. Цей розвиток передбачає внутрішні зміни 
в  особистості: її цінностях, потребах, мотивах, інтересах, настановах, 
позиціях, смислах. Формується позитивна «Я-концепція», встановлю-
ються інтегративні зв’язки між основними особистісними сферами: 
ціннісно-мотиваційною, емоційно-вольовою та діяльнісно-поведінко-
вою. У результаті людина набуває цілісності, здатності до усвідомленого 
вибору, стає самостійною та стійкою до негативних впливів.

Наукова педагогічна школа з  проблем духовності особистості 
в  системі неперервної мистецької освіти (Київський університет іме-
ні Бориса Грінченка) ґрунтується на визначенні духовності як сутнісної 
якості людини, що втілює активне прагнення віднайти найвищий сенс 
свого існування, співвіднести своє життя з абсолютними цінностями 
і тим самим долучитися до духовного універсуму культури.

У сучасній філософії освіти відродження принципу пріоритету ви-
щих духовних цінностей пов’язане із системою філософських принци-
пів субстанційної єдності та діалогової згоди, які випливають з  ана-
лізу природних, соціальних та культурних детермінант духовності. 
Виходячи з цих принципів, ми, з одного боку, маємо підпорядкувати 
свою діяльність вищим духовним цінностям, а з іншого — знайти свій, 
істотно новий шлях до цих цінностей і реалізувати його у своїй діяль-
ності. Такий шлях духовного виховання пов’язується з концепціями гу-
манізації освіти, які включають виховання особистості на основі ви-
щих духовних цінностей і охоплюють не тільки стосунки між людьми, 
а й їхню взаємодію з явищами природи, особливо живої, з космосом. 
Йдеться про те, що в новій універсальній культурі діалог з Космосом 
має формуватися на основі таких вищих духовних цінностей, як Істина, 
Добро, Краса, а також на християнській тріаді — Віра, Надія, Любов. 
Цей синтез найкраще втілюється в  духовному потенціалі мистецтва, 
покликаному утверджувати людське в людині.

Норми та ідеали пізнання. Існує думка, згідно з  якою ціннісний 
вимір нормативного аспекту людського буття визначає духовний 
феномен нормотворчості. При цьому, як відзначає О.  Станкевич 
[13,  102], вирішення проблеми нормотворчості можливе лише через 
аналіз ціннісно-нормативної сфери, в  якій співіснують два типи цін-
ностей: цінності вищі і цінності інструментальні, чи, в інших термінах, 
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смисложиттєві цінності і власне регулятивні (норми, цілі, способи ді-
яльності).

Вищі духовні цінності  — Істина, Добро, Краса  — є  інтегральни-
ми регуляторами, що існують на рівні фун даментального вибору. Так 
само, як і символ, вищі цінності являють собою впорядкований фено-
мен духовної сфери, що має форму загального принципу смислово-
го конструювання. Визначаючи фундаментальний вибір та своє буття 
лише в особистісному переживанні значущості, вищі духовні цінності 
є вершиною ієрархічної піраміди ціннісно-нормативної сфери особи-
стості. Вищі духовні цінності залучають людину до того, що перевищує 
її, виходячи за межі буття. У цьому плані вони вносять принципово не-
інструментальний, засадничо трансцендентний характер (П. Рікер).

Поділяючи думку О. Станкевича [13, 100] щодо диференціації цін-
ностей в контексті нормотворчості, ми акцентуємо увагу на тому, що 
основним механізмом регулювання процесу нормотворчості є су переч-
ності між вищими та інструментальними цінностями. Норма, як фено-
мен духовної сфери, володіє можливістю автономного існування, але 
значущість їй надає вища цінність. Натомість вища цінність може ре-
алізуватись лише через норму, яка оформлює і разом з тим обмежує її.

У сфері мистецтва, яка є пріоритетною у нормотворчості, всі типи 
цінностей утворюють живий органічний синтез. При цьому слід зазна-
чити, що предметом освоєння в  будь-якому виді мистецтва виступа-
ють духовно-ціннісні відносини між людиною (суспільством) та дій-
сністю, але вже в  новій, естетично перетвореній формі (М.  Бахтін). 
Нормативність духовно-ціннісного контексту музики автор пов’язує 
з  предметним ціннісно-смисловим планом культурної картини світу. 
Отже, музична інтонація є духовно-ціннісною за своїми культурними 
витоками і за своєю сутністю; вона — нормативно-регулятивна, оскіль-
ки завдяки її духовному впливу здійснюється рух образу до ціннісної 
осмисленості світу.

Загальновизнаною і стандартизованою нормою наукової діяльності 
педагогічної школи є парадигма.

Парадигма. Є.  Бондаревська  [6,  8] справедливо підкреслює, що 
між ціннісно-світоглядними настановами парадигми і  способа-
ми розв’язання наукових завдань існують суперечності, які можуть 
бути успішно подолані шляхом реалізації парадигмального підходу. 
Значення поняття «парадигмальний підхід» полягає в тому, що в ньому 
поєднуються ціннісні орієнтації, теоретичні ідеї і способи діяльності, 
і  тим самим створюється можливість здійснювати цілісне досліджен-
ня, що відрізняється єдністю методології, теорії і методики. На відміну 
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від парадигмальних (гносеологічного та онтологічного) практико-орі-
єнтовані підходи посилюють аксіологічний, діяльнісний та особистіс-
ний потенціали сучасної освіти.

Орієнтація на описану вище ціннісну парадигму відповідає цінніс-
но-смисловому призначенню процесу формування духовного потенці-
алу майбутнього фахівця. Вона дає йому змогу через діалог із свідомі-
стю і душею іншого піднятися на духовно-світоглядну висоту, досягти 
творчої активності, самостійності, морально-естетичної відповідаль-
ності. Розглянуті підходи у  своєму поєднанні виступають у  ролі тео-
ретичних передумов, що визначають специфічну спрямованість, ор-
ганізацію педагогічного забезпечення духовного потенціалу фахівця 
в системі вищої мистецької освіти. До речі, у Томаса Куна парадигма 
означає всю сукупність переконань, цінностей, технічних засобів, ха-
рактерних для того чи іншого співтовариства. 

Оскільки наукова парадигма регулює не тільки дослідну, а й інно-
ваційну педагогічну діяльність, ми вважаємо, що це поняття може на-
лежати і теорії, і практиці, залишаючись при цьому парадигмою науки, 
а  не освіти. Механізмом, який приводить у  відповідність цін нісно-
світоглядні установки парадигми і  методологію, яка застосовується 
в  процесі дослідження, є  парадигмальний підхід. Сенс його полягає 
у здатності вчених розуміти і точно інтерпретувати зразки вирішення 
дослідницьких та освітніх завдань, які задаються тією чи іншою пара-
дигмою. Це вміння забезпечує якість наукової та практичної діяльності 
в рамках конкретної парадигми. Вихід за її межі, встановлені ціннісно-
світоглядними регулятивами, призводить до деформації сенсу і позбав-
ляє результати дослідження ефективності. Значення парадигмального 
підходу полягає у науково обґрунтованому виборі засобів і методів, що 
відповідають конкретно поставленим дослідницьким цілям. 

Лідер наукової школи. Школа залежить від наукового керівни-
цтва. Керівник наукової педагогічної школи мусить мати визнаний на-
уковий авторитет, найвищий науковий ступінь і вчене звання. Він ге-
нерує найсучасніші ідеї, визначає основні напрями наукових пошуків, 
разом із членами школи формулює теми кандидатських і докторських 
досліджень, ініціює і розробляє актуальні наукові проекти та програ-
ми, виступає керівником, надає консультативну допомогу та здійснює 
контроль за їх виконанням [3, 28]. Професійно-педагогічна діяльність 
керівника школи вирізняється широкою загальною і професійною на-
уковою ерудицією, ґрунтовним володінням фаховими педагогічними 
знаннями, глибоким розумінням педагогічного процесу, організатор-
ськими і гностичними вміннями, наявністю наукової інтуїції.
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Науковий керівник педагогічної школи повинен мати культуровід-
повідний науковий світогляд, знати і володіти найсучаснішими науко-
вими методами, методиками і технологіями дослідження. Оскільки ке-
рівництво науковою школою — динамічний і людинотворчий процес, 
то до професійних і особистісних якостей керівника також відносимо: 
креативність, компетентність, чітку громадянську позицію, чесність, 
відповідальність, ініціативність, цілеспрямованість, гуманність і прин-
циповість, наукову об’єктивність [1, 26–27].

Таким чином, ефективність наукових досліджень значно зрос-
тає, якщо науковий потенціал не розпорошується, а  концентруєть-
ся на розв’язанні ключових проблем у  межах однієї наукової школи. 
Наукова школа повинна не тільки зберігати традиції свого засновника, 
але й бути осередком інтенсивної концентрації творчої енергії у проце-
сі наукового пошуку, джерелом нових поглядів у науці. Розвиток науко-
вих шкіл посилить роль науки як органічного складника освіти, сприя-
тиме зростанню освітнього потенціалу суспільства. 

Ціннісна взаємодія. Міжсуб’єктна взаємодія — це особлива гума-
нітарно-освітня парадигма, при якій неможливе навчання без учіння 
одне одного, неможливе самонавчання без постійного звернення до ін-
шого й до себе як іншого.

Тенденції розвитку сучасної мистецької освіти свідчать про те, що 
у розумінні сутності і значення діалогу важливо не лише розкрити його 
загальну смислову і  функціональну спрямованість з  позиції «теорії 
про нього», а й подивитися на нього «зсередини» самого досліджува-
ного процесу, осмислити з позиції певної взаємодії суб’єктів — викла-
дача і студентів. Діалог сприяє вирішенню вельми важливого завдан-
ня — підводить майбутнього фахівця до розуміння того, що будь-яке 
судження про життєві та професійні явища, проблеми — це результат 
зусиль його особистості, його душі, активного проникнення в сутність 
цих явищ. Саме в ситуації діалогу мистецтво як носій Істини, Добра, 
Краси забезпечує гармонійне поєднання загальної і професійної підго-
товки майбутнього фахівця.

Діалогічний підхід передбачає світоглядну позицію, спрямова-
ність на постійний пошук «діалогічної істини», прагнення до розвитку 
духов них сил, забезпечення оптимальних умов для самореалізації всіх 
учасників музично-педагогічного процесу, включення механізму зво-
ротного зв’язку в спільному співпереживанні і співтворчості, забезпе-
чення спадкоємності поколінь через постійний обмін творчим досві-
дом, розуміння взаємодії евристики і  канона, оволодіння системним 
стилем мислення як принципом сучасної науки.
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Філософське розуміння діалогу неминуче включає і такий різновид 
«авторства», як діалог індивіда-дослідника із самим собою, що перед-
бачає вміння чути ego і alter ego, «щирий самоаналіз», внутрішній про-
цес професійно-особистісного реконструювання смислів і суті того, що 
відбувається в педагогічному просторі, містить стимул до самовдоско-
налення та саморозвитку. 

Розглядаючи дослідницький діалог на змістовому полі педагогіки 
та педагогічного пошуку, А. Коржуєв [7, 26–27] виділяє таку типологію: 

— усний конференційний та симпозіумний діалог;
— діалог наукового керівника з  аспірантом і  докторантом, діалог 

опонентів;
— письмовий латентний і  «безпосередній» діалог  — статейний, 

книжковий, дисертаційний, в якому позиції учасників явно виділяють-
ся, також наводяться коментарі авторів текстів, редакторів тощо;

— уявний (віртуальний) діалог дослідника з  читачами виданих 
книг, навчальних матеріалів, зі слухачами проектованої доповіді. 

У методологічному сенсі дослідницький діалог є  своєрідною 
формою позиціонування автором — дослідником освіти себе в навко-
лишньому світі. Ця думка може бути розкрита за допомогою наступ-
них тез.

Важливою функцією пошуково-дослідницького діалогу є рефлексія 
учасниками результатів своїх досліджень, а також обґрунтування своїх 
висновків та методів їх отримання. Така рефлексія може мати широкий 
спектр наслідків: і перегляд одним із учасників своїх позицій та переко-
нань — аж до повної відмови від них, і, навпаки, більш сильна (ніж до 
дискусії) готовність їх обстоювати, і різні проміжні варіанти, пов’язані 
з  уточненням окремих компонентів власних педагогічних поглядів 
та уявлень, тим чи іншим зміщенням акцентів і оцінок за значущістю.

У зв’язку з рефлексивною складовою як функцією діалогу має сенс 
обговорення проблеми критичного мислення та толерантності його 
учасників. На думку низки наукознавців, педагогічна наукова дискусія 
є найбільш сильною та досконалою формою діалогу в науці. Дискусія 
передбачає чітке зіставлення точок зору, які не співпадають між собою, 
з різних питань у педагогіці та розв’язання протиріч різного масштабу 
дискурсу. Звісно, наукова дискусія буде тим більш плідною, чим біль-
ше нетривіальних і проблемних питань виникає в процесі комунікації, 
чим більший ступінь інтелектуальної напруги виникає у його учасни-
ків [7, 26–27]. 

Найважливішою ознакою школи (крім її лідера!) є наявність фун-
даментальної ідеї, концепції, приналежність якої лідеру школи і його 
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послідовникам абсолютно очевидна для науково-педагогічної спільно-
ти. Провідними науково-педагогічними школами України у сфері мис-
тецької освіти другої половини XX — початку XXI ст. є такі: 

— Оксани Петрівни Рудницької (проблеми філософії мистецької 
освіти, орієнтація на процеси реалізації світоглядного потенціалу мис-
тецтва в освітньому просторі);

— Лариси Григорівни Коваль (проблеми духовного розвитку осо-
бистості у сфері загальної та професійної мистецької освіти);

— Галини Микитівни Падалки (специфічні закономірності теорії 
та методики музичного навчання, обґрунтування шляхів формуван-
ня знань, вмінь, навичок, досвіду в різних видах музичної діяльності 
учнів; розробка методичних систем фахової підготовки майбутніх учи-
телів музики);

— Олександра Яковича Ростовського (впровадження у  навчаль-
ний процес ефективних технологій шкільної музичної та музично-пе-
дагогічної освіти, принципу гуманізації навчальної взаємодії, методів 
художньо-педагогічного спілкування, виконавської активності).

Представлені школи не охоплюють усього розмаїття наукових спів-
товариств, які формуються і  розвиваються у  вищих мистецьких на-
вчальних закладах. Проведений аналіз дав змогу схарактеризувати фе-
номен наукової школи як втілення стійких комунікативних спільнот, 
показати інваріантні особливості різних науково-педагогічних шкіл за 
ознаками спільності діяльності, цільових настанов, наявності лідера 
та здобуття широкого публічного визнання.

Висновки. Таким чином, науково-педагогічні школи розгляда-
ються сучасними вченими як явище освітнє, просвітницьке, ви-
ховне, фундаментальне, глобальне, як історико-культурна, духовна 
спад щина. Науково-педагогічна школа як історико-культурний і соці-
ально-педагогічний феномен покликана вирішувати комплекс завдань 
наукової діяльності з  удосконалення системи освіти, забезпечувати 
профе сійний розвиток нового покоління науково-педагогічних кад-
рів — носіїв загальної та професійної культури. Сенс, мета, кінцевий 
результат науково-педагогічної школи — людина, яка проявляє готов-
ність поряд з отриманням нових знань брати участь у формуванні на-
уково-педагогічної культури у  наступних поколіннях системи осві-
ти. Науково-педагогічна школа  — це культурно-освітнє середовище, 
осередок феноменів культури (інтелектуальна праця, ритуал, обряд, 
творчість, наука, спілкування, ставлення), система неперервної осві-
ти, сутністю якої є соціальна ситуація розвитку вченого — майбут ньо-
го викладача. 
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АКСІОЛОГІЧНА НАСТАНОВА 
ЯК СКЛАДОВА КОМПЕТЕНТНІСНОЇ МОДЕЛІ 
ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

У статті досліджено аксіологічні основи музичного мистецтва як засо-
бу виховання, визначено сутність цінностей, охарактеризовано значення 
освітніх і духовних цінностей у професійній діяльності вчителя, розкрито 
зміст аксіологічної складової компетентнісної моделі вчителя музичного 
мистецтва. 

Ключові слова: учитель музичного мистецтва, освітні цінності, духовні 
цінності, професійна діяльність, аксіологічна настанова, компетентнісна 
модель.

В статье исследованы аксиологические основы музыкального искусства как 
средства воспитания, определена сущность ценностей, охарактеризовано 
значение образовательных и духовных ценностей в профессиональной дея-
тельности учителя, раскрыто содержание аксиологической составляющей 
компетентностной модели учителя музыкального искусства. 

Ключевые слова: учитель музыкального искусства, образовательные 
ценности, духовные ценности, профессиональная деятельность, аксиоло-
гическая установка, компетентностная модель.

The article examines axiological basis of  music arts as the  means of  education, 
determines the  essence of  values, characterizes importance of  educational and 
spiritual values in professional activity of teacher, presents the essence of axiologi-
cal component of competence model of music art teacher. 

Key words: music art teacher, educational values, spiritual values, professional 
activity, axiological adjustment, competence model.

Постановка проблеми. Аксіологічний компонент посідає осо-
бливе місце у  структурі професійної діяльності вчителя музичного 
мистецтва і  складає основу для функціонування решти компонентів 
цієї системи. У  цьому контексті цінності виступають духовними фе-
номенами, які мають особистісний смисл і  є орієнтирами поведінки 
та формування життєвих і професійних установок педагога. Тому ак-
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туальним і необхідним є дослідження аксіологічних основ музичного 
мистецтва та природи професійно-педагогічних цінностей, які харак-
теризують професійне становлення і  самовдосконалення особистості 
сучасного вчителя музичного мистецтва.. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значення музики як уні-
версального засобу духовного розвитку особистості розкрито у  на-
уково-педагогічних працях С. Горбенка, Д. Кабалевського, О. Лобової, 
Л. Масол, Н. Миропольської, О. Михайличенка, О. Олексюк, Г. Падалки, 
Е. Печерської, О. Ростовського, О. Рудницької, Л. Школяр, Г. Щербакової, 
О. Щолокової та ін. Аксіологічні аспекти музичного мистецтва дослі-
джено такими музикознавцями і педагогами, як Г. Коломієць, Л. Мазель, 
В. Медушевський, С. Скребков, Ю. Тюлін, В. Холопова, В. Цуккерман, 
Б.  Яворський та ін. Сутність музики як явища і  процесу проаналізо-
вано у  фундаментальних наукових працях, автори яких трактують 
її як символ гармонійно узгодженого Всесвіту (Аристотель, Платон, 
Піфагор), предмет логіки та відкритий символ (С.  Лангер, О.  Лосєв), 
естетичну цінність у  системі музикознавства і  філософії (Б.  Асаф’єв, 
Ю.  Холопов, А.  Фарбштейн), вид мистецтва (А.  Сохор, В.  Холопова), 
складову історії культури (А.  Михайлов, Т.  Чередниченко), предмет 
культури (Л.  Закс, Дж.  Михайлов, В.  Суханцева), спосіб спілкування 
людей та носій цінностей (М. Каган, Г. Щербакова), еквівалент світової 
волі (А. Шопенгауер), криптограму розвитку соціуму (Т. Адорно). Але 
проблема аксіологічної компетентності вчителя музичного мистецтва 
ще не знайшла належного наукового обґрунтування, що й визначило 
актуальність цієї статті.

Мета і завдання статті — дослідити аксіологічні основи музичного 
мистецтва як засобу виховання, визначити сутність освітніх і духовних 
цінностей, розкрити зміст аксіологічної складової компетентнісної мо-
делі вчителя музичного мистецтва.

Виклад основного матеріалу. Професійна діяльність учителя му-
зичного мистецтва передбачає залучення методологічних і  приклад-
них знань про цінності, їхню природу, механізми розвитку і  способи 
функціонування. З огляду на це необхідним є дослідження аксіологіч-
ного статусу музичного мистецтва як універсального засобу виховання 
й духовного розвитку особистості на основі виявлення її індивідуаль-
них здібностей, естетичних потреб та інтересів. 

Цінність музики як субстанції і способу взаємодії людини зі світом 
визначається її впливом на емоційну та духовну сфери особистості. 
В естетиці і мистецтвознавстві музику розглядають як вид мистецтва, 
як суспільне, соціальне, комунікаційне явище. І.  Глєбов  [2] говорив, 
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що музика за своєю глибинною сутністю є чимось більшим, ніж мис-
тецтво. Тому очевидним є  той факт, що музику слід розглядати як 
унікальне багатогранне явище. 

Досліджуючи теоретичні основи аксіологічної методології музики 
й узагальнюючи музично-філософські та естетичні ідеї, Г. Коломієць [3] 
визначає аксіологічний статус музики і розглядає її як: 

— самодостатню субстанцію із трансцендентальної філософської 
точки зору (музика, яка завжди є  і  яка є  естетичним феноменом, що 
має надкомунікативне значення);

— самодостатню субстанцію, яка як вид мистецтва є способом цін-
нісної взаємодії людини зі світом;;

— цінність для людини, що знаходиться в  діалозі з  нею та існує 
в людському бутті, виконуючи світоглядну, етичну, естетичну та інші 
функції; 

— спосіб упровадження теорії цінностей у процес музичного спри-
ймання, що здійснюється в системі «автор — твір — виконавець — слу-
хач». Загальнолюдські цінності складають аксіологічне ядро музичних 
творів, , що є однією з ознак смислової наповненості твору, яку «вичи-
тує» реципієнт у процесі сприймання музики відповідно до своїх цін-
нісних орієнтацій.

У контексті нашого дослідження актуальним є  розгляд праць, 
пов’язаних із виховним та духовним потенціалом музики, оскільки се-
ред багатьох предметів, що вивчаються у загальноосвітній школі, чи не 
найвищий виховний потенціал належить саме мистецтву з притаман-
ним йому впливом на свідомість і підсвідомість особистості, на інте-
лектуальну й емоційну сферу, на моральне й фізичне здоров’я людей. 
Мистецтво — це своєрідний камертон цивілізації, універсальний спо-
сіб мислення, здатний синтезувати Істину, Добро й Красу, формувати 
людину-творця. 

Процес музичного виховання школярів розглядається вченими 
у двох значеннях: широкому і вузькому. Музичне виховання як специ-
фічну педагогічну діяльність, спрямовану на досягнення різних рівнів 
сформованості особистості, О.  Михайличенко трактує таким чином: 
1)  як складову частину духовного розвитку людини, її художньо-емо-
ційної сфери, естетичного ставлення до навколишнього життя у проце-
сі формування особистості; 2) як засіб розвитку музичних здібностей 
людини, які забезпечують свідоме сприймання музичного мистецтва, 
спроможність критичного ставлення до музичних явищ, поширення 
впливу музики на процес спілкування людей, збереження та примно-
ження національних музичних традицій; 3) як спеціально організова-
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ний цілеспрямований процес формування професійних музичних яко-
стей і музично-естетичної свідомості майбутнього музиканта [6, 306].

Аксіологічний аспект музичного виховання школярів визначаєть-
ся об’єктивними і суб’єктивними чинниками. До об’єктивних чинни-
ків відносять такі [6, 306]: особливості розвитку сучасного суспільства 
і пов’язаних із цим процесів художньо-естетичної творчості й музич-
ного мистецтва; розвиток професійної музичної освіти й  виховання 
на державному рівні; відродження національних музичних традицій 
і народної творчості; розширення сфери впливу музичного мистецтва 
на різні сфери суспільного життя. Суб’єктивними чинниками вважа-
ють прагнення значної частини молоді оволодіти навичками музично-
творчої діяльності, використання зразків музичного мистецтва у  по-
всякденному житті, розширення мережі закладів, які використовують 
музичне мистецтво як засіб організації прибуткового бізнесу тощо. 

Ефективність процесу виховання в учнів естетичних смаків і цін-
нісних орієнтацій залежить від особистості педагога, рівня його фа-
хової компетентності, моральних якостей, духовності. Тому одним із 
першочергових завдань сучасної педагогіки вищої школи є виявлення 
гуманістичного потенціалу особистості майбутнього педагога як гро-
мадянина і  фахівця. Реалізація цього завдання передбачає пріоритет 
аксіологічних (ціннісних) основ освіти на відміну від панування «знан-
нєвої» парадигми, в  якій основна увага акцентується на формуванні 
знань, умінь і навичок. 

Позиція вчителя музики у  процесі художньо-естетичного вихо-
вання школярів має визначатися розумінням того, що музичне мисте-
цтво не є  замкненою художньою сферою, воно є  соціальною, а  отже, 
й історичною та культурною реальністю. У всіх різновидах музичного 
мистецтва виявляється світоглядна позиція художника (автора), який 
певною мірою впливає на виконавців і  слухачів. Тому музику можна 
назвати носієм загальнолюдських гуманістичних цінностей, що визна-
чає її аксіологічний статус.

Цінності є  основними складовими структури особистості, які ви-
значають спрямованість, активність, діяльність, волю. Цінності орієн-
тують людину на визначені цілі та регулюють її соціальну поведінку. 
Людина пізнає світ крізь призму цінностей. Вони виявляються в осо-
бистісних установках, властивостях, якостях і відображають ставлен-
ня особистості до суспільства, природи, до самої себе. Поняттю «цінно-
сті» відводять центральне місце у свідомості особистості, оскільки саме 
вона виконує роль регулятора вищого рівня, який зумовлює широкий 
діапазон мотивів і спрямованості практичних дій суб’єкта. 
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В. Крижко та І. Мамаєва визначають цінності як поняття або пере-
конання, впорядковані за відносною важливістю і  спрямовані на за-
доволення трьох універсальних людських потреб: екзистенціальних, 
соціаль ної взаємодії та розвитку соціальних груп. Ці потреби, на дум-
ку авторів, задовольняє реалізація таких мотиваційних типів: 1) само-
регуляція — вибір, творчість, дослідження; 2) стимулювання — повнота 
життєвих відчуттів; 3) гедонізм — насолода життям, задоволення; 4) до-
сягнення — особистий успіх через компетенції; 5) влада — соціальний 
статус престижу й  панування над людьми; 6)  безпека  — стабільність, 
гармонія; 7) конформність — обмеження дій, що спричиняють шкоду 
іншим; 8) традиція — повага й підтримка звичаїв, визнання ідей куль-
тури і релігії; 9) прихильність — підтримка благополуччя людей; 10) уні-
версалізм — розуміння, вдячність, терпимість і підтримка благополуч-
чя [4, 36]. 

Освітні цінності стали предметом однієї з  нових галузей педагогі-
ки  — педагогічної аксіології  — науки про систему значень, норм, ка-
нонів, еталонів, ідеалів, які регулюють освітні процеси і впливають на 
формування певних особистісних якостей учасників навчально-вихов-
ного процесу, їхню природу, функції, взаємозв’язки. Серед завдань пе-
дагогічної аксіології В.  Гінецинський [1, 87] визначає такі: демонстра-
ція різноманітності існуючих систем ціннісних орієнтацій, реальний 
плюралізм спрямованості людей, що взаємодіють у  процесі вихован-
ня; розробка й обґрунтування системи методичних процедур, які дають 
змогу виявляти і враховувати системи ціннісних орієнтацій реального 
життя; розробка й  обґрунтування науково-методичного інструмента-
рію, який уможливлює пояснення системи диспозицій, що реально регу-
люють інтерперсональні стосунки. Відтак ціннісний зміст професійної 
діяльності педагога визначають такі якості: толерантність і плюралізм; 
загаль нолюдська, політична, правова, морально-етична культура й ви-
сока національна самосвідомість; професійна компетентність; педаго-
гічна майстерність, культура спілкування; знання основ державного 
законодавства; утвердження власним прикладом поваги до загально-
людської моралі, визнання цінності іншої людини; уміння здійснювати 
вибір, приймати обґрунтовані рішення і брати на себе відповідальність 
за них. 

Аксіологічний підхід органічно притаманний гуманістичній педа-
гогіці, оскільки людина розглядається в  ній як найвища цінність су-
спільства і самоціль суспільного розвитку. У зв’язку з цим аксіологія, 
яка виступає більш загальною стосовно гуманістичної проблематики, 
може розглядатися як основа нової філософії освіти й відповідно мето-
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дології сучасної педагогіки, яка реалізується через систему аксіологіч-
них принципів:

— рівноправність усіх філософських поглядів у межах єдиної гума-
ністичної системи цінностей (за збереження різноманітності їх куль-
турних і етнічних особливостей);

— рівнозначність традицій і творчості, визнання необхідності ви-
вчення і використання учінь минулого та можливості відкриття в тепе-
рішньому і майбутньому;

— екзистенціальна рівність людей, соціокультурний прагматизм 
замість суперечок про підґрунтя цінностей;

— діалог замість байдужості чи взаємозаперечення. 
Варто зазначити, що пріоритетними у формуванні цілісної особи-

стості вчителя у вищій школі є такі цінності, як духовний світ та духов-
ні відносини. 

Духовні цінності  — це продукт духовної діяльності людей. Вони 
формують і  розвивають духовний світ людини, енергетично збагачу-
ють його (знання, ідеї, ідеали, принципи, цілі тощо). Упровадження цих 
цінностей в освітній процес має велике соціальне значення. 

У сфері музичного мистецтва сутність, структурні й функціональ-
ні компоненти духовного потенціалу особистості ґрунтовно дослідже-
ні в  наукових працях О.  Олексюк. У  них розкрито зміст організацій-
но-методичної системи формування духовного потенціалу студентів 
музично-педагогічної спеціальності та визначено ціннісні пріоритети 
модернізації музичної освіти в Україні. Розглянуті дослідницею функ-
ції духовного потенціалу музиканта-педагога утворюють структуру, 
в якій комунікативно-діалогова функція реалізує Добро, евристично-
пізнавальна є аналогічною до пошуку Істини у спільній з учнем творчій 
діяльності, а ціннісно-орієнтаційна і діяльнісно-практична спрямовані 
на творення Краси в моделях художнього світу. Ціннісно-орієнтаційна 
функція духовного потенціалу особистості, на думку О. Олексюк, поля-
гає в тому, що вона дає змогу музиканту-педагогу вибудовувати модель 
своєї діяльності, яка стає орієнтиром його саморозвитку. Ціннісні орі-
єнтації відіграють смислоутворювальну роль: усвідомлення значущих 
моментів педагогічної діяльності як цінних для себе забезпечує пси-
хологічну готовність до визначення мети й особистісного смислу цієї 
діяльності, до прийняття і  проектування розвитку учня, формуван-
ня професійного ідеалу і «Я-концепції». Поряд із ціннісно-орієнтацій-
ною функцією духовного потенціалу особистості музиканта-педагога 
О.  Олексюк вказує діяльнісно-практичну, яка виявляється в  упрова-
дженні в практику художніх засобів і установок різних мистецтв і куль-
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тур, а також у стимулюванні в учнів творчої самореалізації в музично-
виконавській діяльності [8, 97–98]. 

Водночас педагогічна практика засвідчує, що духовний розвиток 
майбутнього фахівця та формування його суб’єктності ще не доміну-
ють у навчальному процесі вищих закладів освіти. Незважаючи на те, 
що аксіологічний підхід в освіті пов’язаний з її гуманізацією, орієнто-
ваною на людину як найвищу цінність соціального буття й ставлення 
до неї як до суб’єкта пізнання, спілкування й творчості, студент усе ще 
залишається об’єктом педагогічного впливу, а його освітній потенціал 
використовується не повною мірою. Тому з позиції аксіологічного під-
ходу процес формування фахівця у вищій школі слід розглядати крізь 
детермінацію ціннісно-смислового ставлення особистості до навчаль-
ної діяльності, своїх здібностей і професійних якостей.

Відтак аксіологічний аспект професійної діяльності вчителя музич-
ного мистецтва має акцентувати увагу на суб’єктивній ціннісній по-
зиції педагога щодо музичного мистецтва, його духовного потенціалу 
й виховних функцій у процесі формування естетичних смаків та цін-
нісних орієнтацій учнів. 

В освітньому процесі ціннісні орієнтації виступають як об’єкт діяль-
ності вихователя і самих вихованців. Розвиненість аксіосфери вчителя, 
повне й органічне освоєння цінностей учнями є умовою оптимально-
сті морального виховання як основи духовного розвитку особистості. 
Аксіосферу науковці розуміють як унікальне духовне утворення, яке 
включає ціннісні орієнтації, що забезпечують самозбереження люди-
ни у просторі і часі [4]. 

Теорію орієнтації особистості у сфері музично-педагогічних цінно-
стей, аксіологічний взаємозв’язок музики як носія цінностей та музич-
но-педагогічної освіти, принцип ціннісної взаємодії музики як об’єкта 
та вчителя й учнів як колективного суб’єкта розроблено Г. Щербаковою 
[11]. Дослідниця так визначає механізми орієнтації, що діють комплекс-
но протягом усього музично-педагогічного процесу: творчий пошук, 
який стимулює активність особистості і  створює ефект «ненасичено-
сті»; осмислення й оцінка музики як носія цінностей; розуміння музич-
но-педагогічної освіти як особистісної і  суспільної цінності; набуття 
в цьому процесі нових цінностей, що супроводжується потребою у но-
вих знаннях, яка постійно зростає, а також самоспостереження, само-
оцінка, самоконтроль.

У системі цінностей науковці (І. Зязюн, В. Огнев’юк, В. Сластьонін) 
також виділяють цінності педагогічної діяльності, класифікуючи їх та-
ким чином: такі, що сприяють утвердженню вчителя в  суспільстві; 
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що впливають на розвиток комунікативної культури; що ведуть до са-
мовдосконалення; самовираження; пов’язані з утилітарно-прагматич-
ними запитами. Досліджуючи структуру особистості вчителя та його 
професійну самосвідомість, вони виділяють пріоритетне становище 
професійно-ціннісних орієнтацій, визначаючи їх як стрижень особи-
стості вчителя, системний компонент професійної культури, який де-
монструє готовність до освітньої діяльності відповідно до високих ду-
ховних цінностей.

Світ цінностей досить часто пов’язується зі стилем поведінки пе-
дагога. Деякі дослідники, вивчаючи специфіку ціннісних орієнтацій, 
намагаються розглядати їх у порівнянні з тими нормативними цінніс-
ними орієнтаціями, які задавалися десятиліттями «зверху» як своєрід-
ні поведінкові стереотипи, пряме вираження авторитарної педагогіки. 
Наприклад, Г. Ксьонзова [5, 44], проводячи порівняльний аналіз індиві-
дуальних і нормативних ціннісних орієнтацій, показує їх специфіку че-
рез особливості поведінки вчителя. Ставлення автора до індивідуаль-
ної педагогічної орієнтації виявляється на рівні гуманістичних підходів 
у вирішенні питань освітнього процесу; явно виділяються якісні харак-
теристики особистості педагога, які включають моральні аксіологічні 
позиції. Нормативна орієнтація, на думку дослідниці, відбиває автори-
тарний підхід у педагогіці, що не припускає пріоритету особистісних 
начал у діяльності педагога. Аналізуючи такий підхід до визначення ін-
дивідуальних і нормативних ціннісних орієнтацій педагога, можна зро-
бити висновок про те, що ціннісні орієнтації завжди визначають розу-
міння сутності професійно-педагогічної діяльності, системи відносин 
в освітній сфері, вибору способів дій.

Одним із видів цінностей є  ідеал. Ідеалом сучасного вчителя, на 
думку І. Табачек, «є образ усебічно розвиненої особистості, спромож-
ної долучитися до процесу суспільних і  професійних перетворень, 
бути професіоналом, який здатний до багатоваріантності педагогічної 
дії, прогнозування можливих результатів, володіє прийомами аналізу 
й самоконтролю, вміє педагогічно осмислити нові соціально-економіч-
ні умови виховання, наслідки ринкових взаємовідносин, оцінити нові 
тенденції з позицій педагогічної діяльності» [9, 5]. 

Ідеал виступає ціннісною характеристикою певного явища у вигля-
ді належного і виконує роль стратегічного орієнтиру на шляху до до-
сягнення мети, але він не ототожнюється з  метою, планом або нор-
мою. Ідеали виявляються в емоційно насичених образах або уявленнях, 
у яких синтезуються вищі досягнення культури. Зміст ідеалу пов’язаний 
із прагненням людини до єдності, гармонії, подолання конфліктів і су-
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перечностей. На відміну від норм, ідеали є не стільки результатом до-
свіду минулого, скільки передбаченням майбутнього, його бажаною мо-
деллю [10, 515]. 

У контексті нашого дослідження такою моделлю виступає компе-
тентнісна модель учителя музичного мистецтва — комплекс фахових 
компетентностей ідеального фахівця, який складають фахово необхід-
ні особистісні якості, професійно-педагогічна компетентність і функ-
ціональна спроможність. 

Важливою складовою професійно-педагогічної компетентнос-
ті вчителя музичного мистецтва ми визначили аксіологічну настано-
ву, яка характеризує сформованість у  цього фахівця соціально зна-
чущих цінностей і  виступає загальним орієнтиром його професійної 
діяльності. Із точки зору психології, настанова — це готовність суб’єкта 
до певної форми реагування, яка складається на підставі його досві-
ду (А. Асмолов, С. Рубінштейн, Д. Узнадзе); механізм стабілізації діяль-
ності, без якого вона втрачає свій цілеспрямований характер. 

Аксіологічну настанову вчителя музичного мистецтва ми вбачаємо в:
— позитивному ставленні до професійної діяльності та зацікавле-

ності в її здійсненні (усвідомлення соціальної значущості роботи вчи-
теля музичного мистецтва; можливість реалізувати свої організатор-
ські, педагогічні й  музичні здібності; реалізація власного творчого 
потенціалу в педагогічній і концертно-виконавській діяльності; актуа-
лізація набутих за час навчання знань, умінь і навичок); 

— усвідомленні естетичної цінності та виховних функцій музично-
го мистецтва (формування ціннісних орієнтацій учнів на високохудож-
ніх зразках вітчизняної і  зарубіжної музики; дотримання принципів 
поліфункціональності, різножанровості, доступності, педагогічної до-
цільності у формуванні навчального репертуару; розширення худож-
ньо-естетичного досвіду учнів);

— орієнтації у  професійній діяльності на ідеальну модель (освіт-
ньо-кваліфікаційну характеристику) вчителя музичного мистецтва та 
досвід роботи кращих музичних педагогів, музикантів-виконавців, ке-
рівників музичних колективів; 

— формуванні власного професійного ідеалу та вихованні в  собі 
фахово необхідних якостей відповідно до створеного ідеалу (самороз-
виток і самовдосконалення); 

— єдності інтелектуальної, естетичної і  духовної сфер діяльно сті 
(спрямування своєї дослідницької та музично-творчої діяльності на 
розвиток власного духовного потенціалу; спрямування практичної пе-
дагогічної і  музично-виконавської діяльності на формування в  учнів 
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толерантності, духовності, естетичного смаку та ціннісних орієнтацій 
у  сфері музичного мистецтва; стимулювання творчої самореалізації 
учнів в активній музично-виконавській діяльності);

— сформованості загальної культури (мовлення, поведінки, одягу; 
спілкування в педагогічному і творчому колективах; сценічна культура 
та творчий імідж тощо);

— бажанні та готовності формувати означені якості у  своїх вихо-
ванців засобами музичного мистецтва.

Висновки. Отже, дослідження аксіологічних основ музичного мис-
тецтва та сутності освітніх і духовних цінностей дало нам змогу визна-
чити зміст аксіологічної складової компетентнісної моделі та значення 
аксіологічної настанови у  професійній діяльності вчителя музичного 
мистецтва. 
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НОРМАТИВНО-РЕГУЛЯТИВНІ МЕХАНІЗМИ СПРИЙНЯТТЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТВОРУ МИСТЕЦТВА: 
СВІТОГЛЯД ТА СОЦІАЛЬНИЙ ДОСВІД 

У статті розглянуто нормативно-регулятивні механізми (світогляд, 
ідеали, соціальний досвід), що впливають на характер сприйняття тво-
ру мистецтва та регулюють сприйняття як усієї інформаційної системи, 
яка в ньому закладена, так і певних її типів. Визначено різні типи інформа-
ції: пізнавальна, морально-етична, психологічна, індивідуально-авторська, 
художньо-естетична та ін. З’ясовано, що сприйняття різних видів інфор-
мації сприятиме вирішенню виховних та дидактичних завдань.

Ключові слова: нормативно-регулятивні механізми, світогляд, соціаль-
ний досвід, інформаційна система, типи інформації.

В статье рассмотрены нормативно-регулятивные механизмы (миро-
воззрение, идеалы, социальный опыт), которые влияют на характер во-
сприятия произведения искусства и регулируют восприятие как всей ин-
формационной системы, заложенной в нем, так и определенных ее типов. 
Определены различные типы информации: познавательная, морально-
этическая, психологическая, индивидуально-авторская, художественно-
эстетическая и др. Выяснено, что восприятие разных типов информации 
будет способствовать решению воспитательных и  дидактических за-
даний.

Ключевые слова: нормативно-регулятивные механизмы, мировоззрение, 
социальный опыт, информационная система, типы информации.

The article examines normative-regulatory mechanisms (world outlook, ideals, 
social experience), which aff ect the  perception of  the work of  art and regulate 
all the  information system included in  it as well as its certain types. It  defi nes 
diff erent types of  information: cognitive, ethical, psychological, individual-au-
thorial, artistic-aesthetic and others. It  fi nds out that the  perception of  diff erent 
types of  information will contribute to  the solution of  educational and teaching 
tasks. 

Key words: normative-regulatory mechanisms, world outlook, social experience, 
information system, types of information.



28 Духовність особистості в системі мистецької освіти

Постановка проблеми. Світогляд як загальне розуміння люди-
ною світу в  сукупності його зв’язків і  відношень, суспільства з  його 
суперечностями і  закономірностями розвитку визначає соціально-
політичні, філософські, моральні, релігійні, естетичні орієнтації осо-
бистості, відтак визначає вибір твору і  сприйняття того або іншого 
типу інформації в ньому. Люди з релігійним і філософським світогля-
дом схильні до вибору творів, які несуть інформацію про духовний 
зміст людини, її призначення на землі та розуміння нею сутності боже-
ственного (пізнавально-інтелектуальна інформація); про сутність до-
бра і зла, ставлення людини до навколишнього світу і її поведінку (мо-
рально-етична інформація); про внутрішній стан людини, її відчуття, 
почуття, переживання (емоційно-психологічна інформація).

Аналіз останніх досліджень і  публікацій. У  науковій літературі 
(філософській, мистецтвознавчій, педагогічній) досить широко роз-
глядаються проблеми впливу мистецтва на формування особисто-
сті, його пізнавальна і  виховна роль (С.  Асенін, І.  Нємцов, Ю.  Алієв, 
В. Борєв, Л. Левчук, Н. Миропольська, Б. Мейлах, М. Каган, М. Марков, 
Л. Хлєбнікова). Низка досліджень вивчає або торкається окремих ас-
пектів різних функцій мистецтва (М. Афасіжев, А. Зісь, О. Органова, 
Ю. Филип’єв та ін.). Г. Амінєв, П. Вайнцвайг, Ч. Шеррінгтон присвяти-
ли свої наукові праці вивченню психофізіологічних механізмів спри-
йняття. 

Мета цієї статті — розглянути нормативно-регулятивні механізми, 
що впливають на характер сприйняття твору мистецтва та регулюють 
прийом як усієї інформаційної системи твору мистецтва, так і певних 
її типів. 

Виклад основного матеріалу. Регуляторами сприйняття інформа-
ційної системи твору мистецтва є такі соціально-особистісні характе-
ристики (утворення), як світогляд, система особистісних ідеалів (су-
спільних, моральних, естетичних), ціннісні орієнтири, ставлення до 
життя в цілому, морально-емоційна сфера (чутливість), які характери-
зують вибірковість сприймання не тільки виду мистецтва і конкретно-
го твору, але й того або іншого типу художньо-естетичної інформації 
певного твору. У  сукупності вони складають систему механізмів, які, 
з одного боку, регулюють процес сприйняття, а з іншого — виступають 
як соціальна норма, стосовно якої і  відбувається особистісна регуля-
ція спрямованості на сприйняття через конкретну мету, що пов’язана 
з  внутрішнім світом особистості, її духовним змістом. Розкриваючи 
сутнісні особливості викладеної вище позиції, О. Олексюк та М. Ткач 
підкреслюють, що «...значення нормативності та цілеспрямованості ду-
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ховного потенціалу особистості є надзвичайно важливим. Від сформо-
ваності його нормативно-регулятивної основи залежить те, наскільки 
особистість співвідносить свою цілеспрямовану творчу діяльність зі 
світом цінностей та норм, вироблених суспільством з метою регулюван-
ня розвитку різних сфер культури» [1, 68], — як культури спри йняття 
краси, так і культури міжособистісного спілкування. Розглянемо сут-
ність вищеназваних нормативно-регулятивних механізмів, які визна-
чають характер сприйняття твору мистецтва як інформаційної си стеми 
та окремих типів художньо-естетичної інформації. 

Повсякденний світогляд припускає вибір творів і  сприймання ін-
формації, яка має прикладне значення: прикрашання інтер’єру, забез-
печення основ життєдіяльності, розваги і  дозвілля (прагматична ін-
формація). Пов’язується він також і  з  інформацією, спрямованою на 
підняття тонусу, поліпшення настрою, гальмування і зняття негативно-
го емоційного стану (емоційно-психологічна, психоенергетична інфор-
мація). Безумовно, люди філолофсько-релігійної спрямованості також 
у певні життєві моменти звертаються до вказаних вище типів інформа-
ції й абсолютно не позбавлені інтересу до них. Однак для них такий ви-
бір має ситуативний характер і не є домінуючим.

Якщо розглядати термін «світогляд» в одному синонімічному ряді 
з  поняттями «світовідчуття», «світосприйняття», «світоспоглядання», 
«світорозуміння» [2, 375], то в такому контексті він визначає і регулює 
вибір та сприйняття тих творів, автори яких за своїм світоглядом, сві-
торозумінням дуже схожі або близькі до реципієнта (індивідуально-
авторська, інтелектуальна інформація). Світоглядна позиція автора як 
світорозуміння відбиває не тільки інтелектуальну насиченість твору, 
але й його емоційно-оцінну позицію, яка може збігатися або не збіга-
тися з власними судженнями і баченнями, відчуттями глядача, читача 
(емоційна, прагматична інформація). Світогляд визначає механізм за-
своєння інформаційного оточення світу людиною як у процесі безпо-
середнього пізнання різноманітних явищ дійсності, так і опосередкова-
но, через сприйняття певних типів інформації, якою володіють твори 
мистецтва. Значущість і  специфічність цієї особистісної характери-
стики людини як механізму, який керує пізнавальним процесом та за-
безпечує можливості взаємодії з довкіллям, підкреслює у своєму дослі-
дженні Б. Целковніков, дійшовши висновку, що «...світогляд виступає 
важливою і певною мірою універсальною характеристикою особисто-
сті, духовно-моральною константою, що визначає індивідуально-твор-
чі можливості і особливості взаємодії з навколишнім світом, її готов-
ність до творчого діалогу з  ним... Важливою особливістю світогляду 
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як способу та результату засвоєння особистістю світу є те, що в ньо-
му, як у фокусі, сходяться воєдино і набувають духовно-ціннісної спря-
мованості усі емоційно-інтуїтивні, теоретико-розумові, морально-во-
льові та інші сторони індивідуальної свідомості особистості, її душі, 
що у підсумку дає їй змогу творчо реалізувати себе в діях та вчинках» 
[3, 42]. Це ще раз підтверджує та пояснює тезу про сприйняття худож-
ньо-естетичної інформації твору мистецтва на рівні співтворчості.

Особистісні ідеали є  своєрідною духовною призмою, крізь яку 
сприймається і переживається все [3]. Вони також впливають на спри-
йняття інформаційної системи твору мистецтва. Якщо розглядати іде-
ал як конкретно-чуттєве уявлення особистості про досконалість, то він 
служить критерієм відбору творів слухачем, глядачем, читачем для ко-
мунікації і  водночас показником спрямованості уваги на певний тип 
інформації твору, яка сприймається. Безпосередньо естетичний ідеал 
може розглядатися як «вид естетичного відношення, що є образом на-
лежної і бажаної цінності» [4, 97]. Це відношення виявляється насам-
перед у вибірковості сприймання індивідуально-авторської, морально-
етичної, художньої, прагматичної інформації.

Попередньою умовою, вихідним моментом процесу сприйняття 
людиною навколишньої дійсності в  цілому і  творів мистецтва зокре-
ма є також соціальний досвід, зміст якого включає як накопичені су-
спільством знання й уміння, привласнені індивідом, так і його особисті 
напрацювання. Ступінь оволодіння суспільним досвідом у  конкрет-
ній галузі життєдіяльності людини і його особистісні внески (пошуки, 
спроби, помилки, отримані результати) у сукупності впливають на ха-
рактер і спрямованість сприйняття. Досвід — це почуттєво-емпіричне 
пізнання світу, тому в його основі лежить практика. Процес сприйнят-
тя твору мистецтва як художньо-естетичної інформаційної системи, 
у свою чергу, базується на соціальному досвіді, що складає слухову й зо-
рову практику, практику мовної комунікації і відчуття (відчування).

Слухова і  зорова практика індивіда  — це той фундамент, на яко-
му базується весь процес сприйняття мистецтва, включаючи взаємо-
дію відчуттів, психофізіологічних і  художньо-естетичних механізмів 
сприйняття твору. Обмеженість, нестача цієї практики, а в деяких ви-
падках її відсутність (щодо окремих видів мистецтва і напрямів) при-
зводять до стійкої несформованості сприйняття як окремих творів 
у  цілому (наприклад, оперної музики), так і  певних типів інформації 
цього твору. На результат сприйняття ХЕІС твору впливають як часо-
вий (кількісна характеристика), так і змістовий (якісна характеристи-
ка) компоненти зорової і  слухової практики. Часовий компонент ви-
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значається тривалістю взаємодії індивіда з  твором, що виражається 
в сукупності ситуативного акту сприйняття і сумарного часу зустрічей 
людини з творами мистецтва протягом її життєвого шляху, що, власне, 
і складає один з елементів соціального досвіду. Ситуативний акт при-
пускає безпосередній контакт з твором мистецтва, що й визначає про-
цес сприйняття, який складається з  трьох фаз: передкомунікативної, 
комунікативної, посткомунікативної [5]. Кожний ситуативний акт у су-
купності з  іншими складає сумарний час процесу сприйняття, і, без-
умовно, кількість переходить у якість. Прикладом може слугувати на-
рис Ю. Юзовського «По Волзі-річці», в якому жінка (Наталя Сергіївна) 
говорила про те, як їй хотілося відчувати і розуміти музику «як інші». 
Її багаторазові спроби, здавалося, не приносили успіху, і вже в момент 
розпачу вона раптом почула, як «щось немов торкнулося її, наче пота-
ємні двері тихенько відкрилися, а в грудях стислося, боїться поворух-
нутися, як би не зникло це диво... Усе в цей вечір розуміла як є... І додо-
му коли йшла думала: Боже мій, яке щастя, адже щастя...» Безумовно, 
змістовий компонент слухової і зорової практики залежить від того, які 
твори обирає індивід, від їхнього художньо-пізнавального, емоційно-
естетичного рівня: чи є ця практика багатогранною, чи охоплює вона 
різні види і  жанри мистецтва, чи обмежується одним видом або на-
прямом (захоплення тільки фольклором або шлягерною, поп- або рок-
музикою тощо). Такі переваги звужують досвід глядача і слухача щодо 
сприйняття пізнавальної, інтелектуальної, емоційної і художньо-есте-
тичної інформації. Збагачення слухового і зорового досвіду індивіда за 
рахунок збільшення кількісного та якісного компонентів забезпечуєть-
ся як стихійно, так і цілеспрямовано. Цілеспрямоване збагачення роз-
глянутого виду практики може вирішувати два завдання: поглиблення 
і  розширення загальнокультурного, художньо-естетичного тезауруса 
особистості та організації сприйняття різних видів інформації твору 
мистецтва з метою вирішення виховних і дидактичних завдань. 

Для повноцінного сприйняття індивідом усієї художньо-естетичної 
інформаційної системи твору необхідно мати розвинену чуттєво-емо-
ційну сферу, тому практика відчування є  ніби наступним елементом 
оволодіння досвідом сприйняття мистецтва. Слухова і зорова практи-
ка дає можливість для формування і розвитку емоційно-почуттєвого 
осягнення людської дійсності. Мистецтво є найбільш унікальним засо-
бом відображення, збереження і передачі зазначеного феномена. Зміст 
цього явища відбито в  емоційній, психологічній, психоенергетичній 
інформації твору. Уміння сприймати ці типи інформації прямо зале-
жить від практики відчування, у процесі якої людина навчається пере-
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живати (і переживає) почуття, емоції, психологічні стани, передані ав-
тором твору через художні образи героїв, персонажів твору, через свій 
особистий емоційний стан, відбитий у змісті його творчості. У цьому 
разі відбуваються ніби два взаємоспрямовані процеси. З одного боку, 
емоційна і психологічна інформація, яку несе твір, впливає на слухача, 
читача, глядача, а з іншого — людина, яка сприймає ці типи інформа-
ції, сама переживає певний характер почуття й емоції, що можуть бути 
адекватними або неадекватними, а  в  деяких випадках амбівалентни-
ми. Почуття, що виникають, пробуджуються у слухача, глядача, чита-
ча, пов’язані з психоенергетичною інформацією, яку несе твір. У цьому 
разі практика чуттєвості спрямована на розвиток здатності до емоцій-
них переживань через сприйняття цього типу інформації. У сукупнос-
ті емоційна, психологічна і психоенергетична інформації під час прак-
тики їхнього сприйняття формують співпереживання і співтворчість, 
які Н. Бучило визначає як «акти, сполучені один з одним і невід’ємні 
від естетичної й  інтелектуальної насолоди, пізнання і  самопізнання» 
[6, 52], що ще раз доводить тезу про тісний взаємозв’язок інтелектуаль-
ної і психологічної, емоційної і естетичної та інших типів інформації, 
закладених у творі мистецтва.

Співтворчість при сприйнятті мистецтва — художньо-естетичний 
акт, співпереживання при сприйманні твору — це емоційно-естетич-
ний, психоенергетичний акт. Здатність до співпереживання при спри-
йнятті твору здійснюється з позиції реального ставлення до навколиш-
нього середовища. Сила і  характер співпереживання прямо залежать 
від світогляду, оцінок, потреб, ціннісних орієнтирів, що, власне, і скла-
дає соціальну сутність особистості. Водночас у  процесі стійкої прак-
тики сприйняття мистецтва в цілому, зокрема позначених вище типів 
інформації, що визначають зміст і глибину співпереживання, відбува-
ється вплив ХЕІС твору на свідомість особистості, у свою чергу — на 
емоційно-почуттєву сферу, тобто співпереживання. Крім того, прак-
тика відчування сприяє формуванню суспільного начала, розвитку 
почуття жалю, співчуття, бачення значущості людини, її призначен-
ня, здатності диференціювати добро і  зло — усе, що складає мораль-
ну основу особистості. На особистісному рівні практика відчування 
визначає здатність усвідомлювати світ за допомогою мистецтва, ба-
чити себе очима іншої людини — героя твору, автора (емоційна, пси-
хологічна, індивідуально-авторська інформація), сприяє розвитку 
рефлексії. Ототожнення себе з іншими, зіставлення й оцінка своїх пе-
реживань, емоційно-психологічних станів, спостереження за цими 
процесами в  динаміці сприйняття художньо-естетичної інформацій-
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ної системи твору лежать в основі моральної дії, а далі й вчинку, ви-
значають моральну основу професійного спілкування соціального пе-
дагога. Практика відчування здійснює катарсично-перетворювальний 
вплив емоційної і  психоенергетичної інформації на слухача, читача, 
глядача, допомагає звільнитися від гнітючих станів, від станів, що ви-
кликають дискомфорт, занепокоєння, невдоволення, порушують жит-
тєдіяльність людини, її реалізацію у професійній діяльності. Отже, вва-
жаємо, що соціальна значущість цього феномена величезна. Розглянута 
практика відчування повно і результативно може бути здійснена тільки 
у цілеспрямованому й організованому процесі.

І третім моментом у соціальному досвіді як передумові сприйняття 
художньо-естетичної інформаційної системи твору мистецтва є прак-
тика мовної комунікації, яка, базуючись на досвіді минулих вражень, 
стереотипності масової свідомості, зумовлює різні рівні перцептивно-
го процесу ХЕІС твору, а отже, і розуміння.

Через мовну комунікацію відбуваються осмислення і зовнішнє від-
творення внутрішніх процесів, що проходять у  динаміці сприйняття 
одержувачем інформації твору. Без цього явища неможливо ні уяви-
ти, ні оцінити, а тим паче вплинути на структурні компоненти, харак-
теристики особистості. Вербалізація внутрішнього стану реципієнта 
у процесі спілкування, його розуміння й осмислення типів інформації, 
які ним сприймаються, є ніби проявом тієї внутрішньої роботи, що від-
бувається в комунікативній або посткомунікативній фазах спри йняття 
мистецтва. 

Мовна комунікація є подвійною. Перший план — це внутрішня мов-
на комунікація, що здійснюється у формі внутрішнього діалогу. Індивід 
ніби промовляє те, що відчуває, і внутрішньо осмислює, тобто відбу-
вається діалог між «я» і «Я». Це та робота, що готує ґрунт для виходу 
продукту внутрішньої мовної комунікації на другий план  — зовніш-
ню мовну комунікацію. Тут відбувається легалізація напрацьованого, 
здійсненого на першому плані, і суб’єктам комунікації представляєть-
ся зміст внутрішньої роботи. Багатство цього змісту, якісні і  кількіс-
ні характеристики залежать від багатьох чинників, одним із яких є те-
заурус, тобто запас знань, що дає змогу особистості сприймати різні 
типи інформації в ХЕІС твору. Сприймання кожного з типів інформа-
ції безпосередньо залежить від загальнокультурного і художнього за-
пасу знань. Особливо це стосується художньо-естетичної інформа-
ції, оскільки без спеціальних знань сприйняття цього типу інформації 
неможливе. Водночас сприйняття пізнавальної, психологічної, інте-
лектуальної, морально-естетичної, особистісно-авторської інформації 
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сприяє збагаченню тезауруса особистості. Відбувається процес із дво-
ма взаємозумовленими сторонами: сприйняття визначається тезауру-
сом особистості, а тезаурус поповнюється у процесі сприйняття інфор-
маційної системи твору.

Висновки. Таким чином, розглянуті вище нормативно-регулятив-
ні механізми — світогляд, ідеали та соціальний досвід — забезпечують 
процес сприйняття твору мистецтва як інформаційної системи, а відтак 
розвиток умінь сприймати (приймати) різні типи інформації, закладені 
у ньому. Використання ХЕІС твору як дидактичного засобу дає можли-
вості поглибленого осягнення тих або інших соціально-психологічних 
явищ життєдіяльності людини: пізнавальна інформація твору, подібно 
до науки, відтворює навколишній світ; морально-етична й естетична — 
беруть участь у  створенні цінностей, їх переоцінці; психологічна, ін-
дивідуально-авторська — забезпечують спілкування на різних рівнях; 
морально-естетична, емоційна, художня  — здійснюють виховально-
розвивальний вплив на особистість; прагматична — прикрашає життя 
людини, заповнює дозвілля, приносить радість, задоволення, насоло-
ду. Всі розглянуті механізми забезпечують процес сприйняття як усієї 
художньо-естетичної інформаційної системи твору мистецтва, так 
і кожного типу інформації зокрема.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД 
ЯК ДИНАМІЧНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 
В ДИРИГЕНТСЬКО-ОРКЕСТРОВІЙ ОСВІТІ 

У пропонованій статті аналізується компетентнісний підхід у підготов-
ці диригентів оркестрових колективів у  вищих мистецьких навчальних 
закладах. У роботі стверджується, що в даний час важливо бути не лише 
кваліфікованим фахівцем, але й компетентним, який відрізняється від ква-
ліфікованого тим, що не лише володіє певними знаннями, уміннями та на-
вичками, необхідними для творчої професійної діяльності, але й  реалізує 
їх у  своїй роботі. Зазначається, що перехід на новий психологічний рівень 
сприйняття та оцінювання своєї діяльності, активізує розвиток профе-
сійної компетентності.

Ключові слова: оркестровий колектив, диригент, компетентнісний під-
хід, методика.

В предлагаемой статье анализируется компетентностный подход 
в подготовке дирижеров оркестровых коллективов в высших творческих 
учебных заведениях. В работе утверждается, что в настоящее время важ-
но быть не только квалифицированным специалистом, но и компетент-
ным, который отличается от квалифицированного тем, что не только 
обладает определенными знаниями, умениями и  навыками, необходимы-
ми для творческой профессиональной деятельности, но и  реализует их 
в своей работе. Отмечается, что переход на новый психологический уро-
вень восприятия и  оценки своей деятельности активизирует развитие 
профессиональной компетентности. 

Ключевые слова: оркестровый коллектив, дирижер, компетентностный 
подход, методика.

In the  present article it is analyzed the  concept of  competence-based approach 
to the orchestral conductors groups’ training in higher arts education institutions. 
It  is asserted that nowadays it is important to  be qualifi ed as well as competent 
specialist who distinguishes from qualifi ed specialist by having not only knowledge 
and skills that are necessary for  creative professional activity but also realizing 
them in  own activity. It  is mentioned that the  transition to  a  new psychological 
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level of  perception and evaluation of  the activity, stimulates the  development 
of professional competence.

Key words: orchestra, conductor, competence approach, methodology.

Постановка проблеми. Сучасний етап інформаційного суспіль-
ства характеризується мінливими умовами професійної діяльності. 
Особливо це стосується музично-педагогічної діяльності, яка вимагає 
не тільки відповідних знань та професійних навичок, але й розвитку 
таких особистісних якостей, завдяки яким фахівець зможе адаптува-
тися до нових потреб суспільства. Відповідно підвищуються вимоги до 
професійної підготовки працівників культурної сфери, зокрема до рів-
ня їхньої компетентності в галузі музичної педагогіки та оркестрово-
го виконавства.

Вирішення цієї проблеми пов’язане з  формуванням компетентно-
сті студентів мистецьких навчальних закладів до майбутньої диригент-
сько-оркестрової діяльності.

Аналіз останніх досліджень і  публікацій. У  педагогічній на-
уці активно обговорюється проблема удосконалення системи про-
фесійної підготовки шляхом застосування компетентнісного підхо-
ду (В.  Аніщенко, В.  Бездухов, В.  Болотов, М.  Волошин, Т.  Добутько, 
Б.  Ельконін, І.  Зимня, А.  Маркова, А.  Овчарук). Досліджуються різні 
його аспекти — від розуміння категорії «професійна компетентність» 
як складного багатовимірного феномена (М.  Волошина, Б.  Ельконін, 
І.  Михайличенко, П.  Третьяков), розкриття її змісту (В.  Бездухов, 
А.  Маркова, С.  Мишина), моделювання процесу її формування 
(В. Введенський, В. Болотов, В. Серіков) до визначення ключових ком-
петентностей (І. Зимня, Г. Селевко, Т. Шамова). 

Мета статті — проаналізувати компетентнісний підхід у підготов-
ці диригентів оркестрових колективів у вищих мистецьких навчальних 
закладах, розкрити педагогічні механізми його застосування та вияви-
ти вплив на формування ключових (базових) і спеціальних (фахових) 
компетентностей особистості.

Виклад основного матеріалу. Феномен професійної компетентно-
сті диригента оркестрового колективу у  нашому дослідженні доціль-
но розглядати з позиції особистісних якостей та властивостей, оскіль-
ки її сутність полягає не безпосередньо у знаннях, уміннях, навичках, 
а у тих зв’язках, які у процесі професійної діяльності послідовно орга-
нізовуються і структуруються в єдине ціле — професійну компетент-
ність. При розкритті змісту цього феномена, на нашу думку, необхід-
но вести мову про ті засади, які дають можливість створити структуру 
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цього процесу організації відповідно до вимог професійної діяльно сті. 
Перефразовуючи Н. Кузьміну [2], маємо розглядати ту здатність сту-
дента, яка забезпечує «сплав» знань, умінь, навичок, творчих здібно-
стей майбутнього диригента відповідно до мети професійної діяльно-
сті та прояв їх у вигляді професійної компетентності.

Визначальними категоріями компетентнісного підходу є  «компе-
тенція» і «компетентність» у їхньому співвідношенні. Велике розмаїт-
тя трактувань зазначених понять демонструє відсутність одностайного 
підходу до їх розуміння [9].

Від латинського дієслова competere (спільно досягати, добиватися; 
відповідати чомусь, підходити) утворено дієприкметник competens (від-
повідний, той, що домігся, той, що підходить). Їх смислове поле описує 
як внутрішні характеристики індивідуума, так і його відповідність за-
даним зовні умовам. 

Однією з  особливостей вищої мистецької освіти є  зростання зна-
чення компетентності майбутнього фахівця. Адже на сучасному етапі 
важливо бути не лише кваліфікованим, але й компетентним фахівцем, 
який відрізняється від кваліфікованого тим, що він не лише володіє 
певними знаннями, уміннями та навичками, необхідними для творчої 
професійної діяльності, але й реалізує їх у своїй роботі; завжди само-
розвивається та виходить за межі своєї дисципліни; вважає свою про-
фесію значущою для суспільства. У наш час потреба в компетентності 
є найголовнішою ознакою та потребою кожної людини. Компетентність 
допомагає фахівцеві ефективно вирішувати різноманітні завдання, які 
стосуються його професійної діяльності. 

Сьогодні особливу роль у формуванні компетентності особисто сті 
майбутнього фахівця відіграє компетентнісний підхід у системі вищої 
освіти. Поняття «підхід» у загальному розумінні означає сукупність різ-
номанітних засобів та прийомів, завдяки яким вирішуються поставлені 
завдання. У науковому розумінні поняття «підхід» трактується як ви-
хідна позиція, що складає основу дослідницької діяльно сті. Загальною 
ідеєю компетентнісного підходу є компетентнісно орієнтована освіта, 
спрямована на комплексне засвоєння знань та способів практичної ді-
яльності, завдяки яким майбутній фахівець успішно реалізовує себе 
у професійній діяльності.

Необхідно зазначити, що у системі вітчизняної освіти тривалий пе-
ріод домінував підхід, який ґрунтувався на передачі майбутньому фахів-
цеві лише відповідних знань з певної предметної галузі, а його уміння, 
здібності та навички не висувалися на перше місце. Зокрема, вважа-
лося, що для підготовки фахівців диригентсько-оркестрової діяльності 
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необхідно мати музичні здібності, які сприятимуть удосконаленню ви-
конавської майстерності на музичному інструменті, а опануванню ди-
ригентських навичок допоможуть спеціальні дисципліни, наприклад 
«Диригування» та «Оркестровий клас». При цьому психолого-педаго-
гічним дисциплінам надавалося другорядне значення. Сьогодні ситуа-
ція кардинально змінилася. Безумовно, конкретні предметні знання не 
можна виключати зовсім з освіти майбутнього фахівця, але головною 
метою нашої підготовки є виховання всебічно розвиненої та обдарова-
ної особистості, яка орієнтується в сучасному культурному просторі, 
готова сприймати потреби сьогодення. 

Як бачимо, компетентнісний підхід у системі освіти має інновацій-
ний характер і протистоїть формулі радянської педагогіки «знання — 
уміння — навички». Така парадигма сьогодні вже не домінує в систе-
мі освіти. Це пояснюється тим, що в сучасних умовах значно швидше 
відбуваються інформаційні та соціальні зміни, ніж завершується пе-
ріод навчання у  вищому навчальному закладі. Це призвело до кризи 
парадигми освіти, що будувалася лише на передачі відповідних знань, 
умінь та навичок студентам. Сучасне суспільство потребує фахівців не 
з  «механічно» набутими знаннями, а  з  духовно-особистісним, твор-
чим та культурним досвідом. В.  Краєвський та І.  Лернер підкреслю-
ють важливість та актуальність культурологічної моделі змісту освіти. 
Вони визначають чотири основних компоненти культурного досвіду: 
знан ня в різних сферах дійсності, досвід виконання різних видів діяль-
ності, досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до 
об’єктів та способів діяльності людини. Оволодіння певним досвідом 
призводить до соціалізації майбутнього фахівця. Сучасна освіта не зво-
диться до простого заучування та відтворення набутих знань, а вклю-
чає обов’язково культуровідповідне навчання  — взаємодію навчання 
та викладання [11]. 

Вирішити наявні протиріччя може, на нашу думку, компетентніс-
ний підхід  — спрямованість педагогічного процесу на формування 
і розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентно-
стей особистості [5]. Результатом такого процесу буде сформована за-
гальна компетентність людини, що є сукупністю ключових компетент-
ностей, — інтегрована характеристика особистості.

Використання означеного підходу сприяє подоланню традиційних 
когнітивних орієнтацій професійної освіти, а також формуванню но-
вого її змісту, методів і технологій.

Компетентнісний підхід в освіті пов’язаний з особистісно орієнто-
ваним і діяльнісним підходами до навчання, оскільки ґрунтується на 
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особистості студента та може бути реалізований і перевірений тільки 
у процесі виконання конкретного комплексу дій.

Знання, вміння та навички, яких студенти набувають, навчаючись 
у мистецькому закладі, безперечно, є важливими. Поряд із цим сього-
дні актуальності набуває поняття професійної компетентності, що ви-
значається багатьма чинниками, оскільки саме компетентність є  тим 
індикатором, який дає змогу визначити готовність випускника вищо-
го навчального закладу до життя, його подальшого особистого розвит-
ку та активної участі в житті суспільства. Орієнтуючись на сучасний 
ринок праці, освіта до пріоритетів сьогодення відносить уміння оперу-
вати такими технологіями та знаннями, які задовольнять потреби ін-
формаційного суспільства, підготують молодь до нових ролей у ньому. 
Саме тому важливим нині є вміння не тільки оперувати власними знан-
нями, а й бути готовим змінюватися та пристосовуватися до нових по-
треб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, 
швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя. 

Автори бестселера «Революція в навчанні. Навчити світ вчитися по-
новому» Г. Драйден і Д. Вос, аналізуючи навчання з позицій глобалі-
зації, зазначають: «Справжня революція в  навчанні полягає не лише 
в  змісті шкільної системи. Вона полягає в  навчанні того, як учитися, 
як думати, у  вивченні нових методів, які ви можете використати для 
розв’язання будь-якої задачі, що виникає перед вами в будь-якому віці» 
[1, 122]. Ми поділяємо переконаність науковців у тому, що реалії сього-
дення вимагають від фахівців уміння вирішувати завдання у найсклад-
ніших ситуаціях.

Розглядаючи професійну компетентність як динамічне процесуаль-
не явище, яке необхідно формувати, ми будемо спиратися на такі поло-
ження вітчизняної науки:

— особистість у процесі засвоєння професійних знань та умінь як 
нормативно схвалених їх суб’єктивує; їх основою є формування пси-
хологічної системи діяльності на базі індивідуальних особливостей 
(властивостей) та якостей [12]; своє продовження діяльність знаходить 
у внутрішній активності з побудови образу системи умов, які сприя-
ли б досягненню мети: освоюються нові можливості, що виникли вже 
в здійсненому акті діяльності [6];

— професійна діяльність здійснюється на зовнішньому та внутріш-
ньому рівнях, причому має різну спрямованість: процеси інтеріориза-
ції та екстеріоризації [3]. Сам розподіл має штучний характер. Будь-яка 
зовнішня дія опосередкована процесами, що відбуваються в середині 
суб’єкта, а внутрішні процеси так або інакше виявляються назовні [8]. 
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Отже, професійна діяльність є одночасно і процесом, і механізмом і ре-
зультатом прояву професійної компетентності;

— кожен суб’єкт структурує свою діяльність на основі особистісних 
якостей. Розглядаючи думку П. Решетникова у контексті нашої пробле-
ми, можемо стверджувати, що процес формування професійної ком-
петентності майбутнього диригента оркестрового колективу  — це не 
тільки здобуття знань та навичок для досягнення мети, але й опануван-
ня способами проектування і виконання певного виду роботи особи-
стісно неповторним чином [8]. Зазначимо, що результатом цього про-
цесу може бути не тільки матеріальна винагорода, але й ефект, який дає 
поштовх для подальшої діяльності. Тобто відбувається перехід на но-
вий психологічний рівень сприйняття та оцінювання своєї діяльно сті, 
який активізує розвиток професійної компетентності. Таким чином, 
завдяки активному спрямуванню психологічних чинників забезпечу-
ється вирішення професійних завдань та створюються передумови для 
розвитку здібностей та особистісних якостей, що сприяють розвитку 
професійної компетентності. 

Професійна компетентність диригента оркестрового колективу, на 
нашу думку, є складним інтелектуальним і особистісним утворенням, 
яке впливає на розвиток умінь і навичок диригентсько-оркестрової ді-
яльності, проходить певні стадії розвитку та удосконалення у процесі 
професійної підготовки у вищих мистецьких закладах. Її ефективність 
суттєво залежить від теоретичної, практичної та психологічної підго-
товленості, особистісних, професійних та індивідуально-психологіч-
них якостей, розуміння мети та специфічних особливостей такої діяль-
ності.

Отже, вона виявляється в діяльності і не може обмежуватися тіль-
ки певними знаннями, вміннями та навичками. Можна навести чима-
ло прикладів диригентів, які не змогли оптимально застосувати набуті 
фахові знання у ситуаціях організації та управління творчим колекти-
вом. Тому, щоб бути компетентним фахівцем, недостатньо мати фунда-
ментальну теоретичну і практичну підготовку, необхідно бути творчою 
особистістю, професійно та психологічно готовою до ефективного за-
стосування набутих фахових знань у професійній діяльності.

Таке розуміння змісту поняття «професійна компетентність» дає 
нам можливість обґрунтувати провідний методологічний підхід до ви-
значення компетентності будь-якого фахівця з урахуванням різних ас-
пектів його діяльності  — інтелектуального (когнітивного), професій-
ного (фахового) і  особистісного (суб’єктного), які доповнюють один 
одного, сприяють комплексному і системному прояву і у разі потреби 
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можуть компенсувати недостатній розвиток окремих показників його 
компетентності.

Отже, професійна компетентність  — це поєднання теоретичної 
і практичної підготовленості майбутнього фахівця до професійної ді-
яльності та основний показник наявності у нього розвиненого профе-
сійного мислення.

На думку науковців, характерними ознаками ключових професій-
них компетентностей є такі: 

1) багатофункціональність (оволодіння компетентностями дає змо-
гу розв’язувати різноманітні проблеми у повсякденному житті та про-
фесійній діяльності);

2) належність до метаосвітньої галузі (компетентності є  надпред-
метними та міждисциплінарними і  можуть застосовуватись у  різних 
ситуаціях);

3) інтелектоємність (компетентності передбачають наявність за-
гального і професійного інтелекту, вимагають абстрактного та профе-
сійного мислення, саморефлексії, самоідентифікації, самооцінювання 
тощо);

4) багатовимірність (включають різноманітні розумові процеси: 
аналітичні, комунікативні, «ноу-хау», здоровий глузд тощо). 

Висновки. У  результаті аналізу різних підходів до вибору компе-
тентностей ми дійшли висновку, що на сьогодні немає системного та 
узгодженого їх переліку. Водночас для нашого дослідження важливи-
ми є думки Дж. Равена [7], який вважає, що компоненти компетентно-
сті розвиваються і виявляються тільки у процесі виконання цікавої для 
людини діяльності, а також Г. Селевка [10] про те, що компетентності 
є діяльнісною характеристикою людини, а тому їх класифікація перед-
усім має відповідати класифікації основних видів діяльності.

Компетентнісний підхід до підготовки майбутнього диригента ор-
кестру ми розуміємо як такий, що спрямований на реалізацію особи-
стісно зорієнтованого навчання фахівця, формування його готовності 
та здатності ефективно здійснювати професійну діяльність у мінливих 
умовах культурно-освітнього ринку. Він сприяє формуванню та роз-
витку ключових (базових) і спеціальних компетентностей особистості. 

Практична робота і результати дослідження дають нам підстави вва-
жати основними психолого-педагогічними умовами, які забезпечують 
запровадження компетентнісного підходу у навчальний процес вищо-
го мистецького навчального закладу, такі: розуміння студентами свого 
місця й ролі у процесі навчання, організованому на компетентнісному 
підході; забезпечення особистісно зорієнтованої спрямованості викла-
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дання навчальних дисциплін; формування у студентів позитивної мо-
тивації та прагнення самостійно оволодівати необхідними знаннями; 
пріоритет активних методів навчання, які спонукають студентів до са-
мостійних пошуків, педагогічного мислення та посилення практичної 
спрямованості навчальних занять, що сприяють формуванню практич-
них умінь і навичок професійної диригентсько-оркестрової діяльності.
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КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО ДОСВІДУ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 

У статті обґрунтовано компетентнісні засади формування професійно-
особистісного досвіду майбутнього вчителя музики. Проаналізовано стан 
професійної зорієнтованості викладання у вищих навчальних закладах ба-
зових теоретичних дисциплін, а також тих, що забезпечують практичну 
підготовку студентів. Розкрито значення інноваційних підходів дo форму-
вання професійно-особистісного досвіду майбутніх фахівців. Визначено, що 
реалізація компетентнісного підходу у неперервній педагогічній освіті дає 
змогу забезпечити освітні потреби особи, що включає гнучкість загально-
освітньої, загальнокультурної та наукової підготовки майбутніх вчите-
лів музики, підвищення їхнього соціального захисту на ринку праці та інте-
грацію у світове освітянське й мистецьке співтовариство.

Ключові слова: компетентність, професійно-особистісний досвід, непе-
рервна педагогічна освіта, майбутній вчитель музики.

В статье обоснованы компетентностные основы формирования про-
фессионально-личностного опыта будущего учителя музыки. Проана-
лизировано состояние профессиональной ориентированности препода-
вания в  высших учебных заведениях базовых теоретических дисциплин, 
а  также тех, которые обеспечивают практическую подготовку студен-
тов. Раскрыто значение инновационных подходов к  формированию про-
фессионально-личностного опыта будущих специалистов. Определено, 
что реализация компетентностного подхода в системе непрерывного пе-
дагогического образования позволяет обеспечить образовательные по-
требности личности, включая гибкость общеобразовательной, обще-
культурной и научной подготовки будущих учителей музыки, повышение 
их социальной защиты на рынке труда и интеграцию в мировое образова-
тельное и художественно-музыкальное сообщество.

Ключевые слова: компетентность, профессионально-личностный опыт, 
непрерывное педагогическое образование, будущий учитель музыки.
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The article substantiates competence basis for the formation of professional and 
personal experience of  future music teacher.  It analyzes professional guidance 
on the condition of professional orientation to teaching basic theoretical disciplines 
in  higher education institutions as well as those that provide practical training 
for  students. It  presents the  value of  innovative approaches to  the development 
of  professional and personal experience of  the future specialists. It  is determined 
that implementation of  the competence approach to  continuous pedagogic 
education helps ensure the educational needs of individuals, including the fl exible 
general educational, general cultural and research training of  the future music 
teachers, improve their social security in  the labor market and integration into 
the global educational and artistic community.

Key words:  competence, professional and personal experience, continuous 
pedagogical education, future music teacher.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку освіти 
в Україні зумовлюють переосмислення концептуальних і змістових за-
сад професійної підготовки майбутнього вчителя музики. Модернізація 
системи освіти в  Україні потребує від педагогічної теорії й  освітньої 
практики значної уваги до вирішення завдань формування гармоній-
но розвиненої особистості, здатної до духовно-естетичного і професій-
ного вдосконалення, підготовки висококваліфікованих фахівців, зокре-
ма вчителів музики, професіоналізм яких відповідає потребам сучасної 
мистецької освіти.

Саме через діяльність учителя реалізується державна політика, 
спрямована на зміцнення інтелектуального, мистецького та духов-
ного потенціалів нації, розвиток науки і  освіти України, збереження 
і при множення культурної спадщини. Це вимагає особистісно зорієн-
тованого підходу до процесу професійної підготовки майбутнього 
вчителя музики, пошуку інноваційних педагогічних технологій, які 
макси мально сприяли б формуванню соціально активної, творчої осо-
бистості, здатної до самостійної регуляції власної педагогічно-творчої 
діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Більшість теоретико-
методологічних питань підготовки майбутнього вчителя розкривають 
сутність досвіду як складової естетичної культури майбутнього фахів-
ця (Л. Бабіч, М. Верб, Л. Воєводіна, Е. Карпова), його духовного потен-
ціалу (О.  Коробко, Т.  Левшенко, О.  Олексюк), естетико-педагогічної 
професіограми (С. Анічкін, Г. Корольова, Г. Петрова), як важливого за-
собу підготовки майбутнього вчителя до естетичного виховання учнів 
(Н. Афоніна, В. Вірчак, Н. Конишева).
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У педагогіці вищої школи окремі аспекти досвіду розглядають-
ся з  позицій цілісної професійної підготовки вчителя музичного 
мистецтва (О.  Апраксіна, Л.  Арчажнікова, В.  Муцмахер, Г.  Падалка, 
О. Олексюк, Л. Рапацька, О. Рудницька та ін.).

О. Олексюк, аналізуючи проблему формування досвіду в сфері му-
зичного мистецтва, виокремлює такі його види: сприймання, освоєння 
категорій естетики та ціннісно-орієнтаційної діяльності [7, 85].

Мета статті  — теоретично обґрунтувати компетентнісні засади 
формування професійно-особистісного досвіду майбутнього вчителя 
музики. Для реалізації поставленої мети нами було визначено такі зав-
дання: проаналізувати стан професійної зорієнтованості викладання 
як базових теоретичних дисциплін, так і тих, що забезпечують прак-
тичну підготовку студентів; розкрити значення інноваційних підходів 
до формування професійно-особистісного досвіду майбутніх фахівців; 
визначити шляхи реалізації компетентнісного підходу у  неперервній 
педагогічній світі.

Виклад основного матеріалу. Для poзвитку теорії i практики фа-
хової підготовки майбутніх учителів музики особливого значення 
нaбувaє пошук iннoвaцiйних пiдхoдiв до формування професійно-осо-
бистісного досвіду майбутніх фахівців.

Професійна підготовка майбутнього вчителя музики спрямована 
перш за все на якість знань, навичок, умінь, засобів діяльності віднос-
но певного кола предметів і процесів (класична концепція, де фунда-
ментальність освіти трактується як педагогічно адаптовані основи му-
зичного мистецтва) й  відповідно до кваліфікаційної характеристики 
майбутнього фахівця повинна забезпечувати формування його профе-
сійної культури та емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва (від-
носно нове уявлення щодо фундаментальності музично-педагогічної 
освіти) [3; 4; 6].

Реалізація компетентнісного підходу у  неперервній педагогічній 
освіті дає змогу забезпечити освітні потреби майбутніх учителів му-
зики, що включає гнучкість загальноосвітньої, загальнокультурної та 
наукової підготовки, підвищення їхнього соціального захисту на рин-
ку праці та інтегрування у  світове освітянське й  мистецьке співтова-
риство.

О. Гура підкреслює, що професійна компетентність є своєрідною ін-
тегративною професійно-особистісною характеристикою вчителя, яка 
визначає якість його діяльності, відображає готовність до самооцінки 
і саморозвитку, що виявляється у здатності діяти адекватно, самостій-
но і відповідно в динамічній професійній ситуації, а також у професій-
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ній активності вчителя, що дає змогу характеризувати його як суб’єкта 
педагогічної діяльності і спілкування [5, 74].

Головною умовою, зумовленою науково-мистецькою парадигмою, 
є формування не тільки вчителя музичного мистецтва як професіонала 
високого рівня, а й особистості, яка володіє засобами пізнання себе та 
довкілля й здатна до повноцінної професійної та особистісної самореа-
лізації. Вагомим аспектом професійної підготовки майбутніх учителів 
музики є  посилення професійної зорієнтованості викладання дисци-
плін, що забезпечують практичну підготовку студентів, а також базо-
вих теоретичних: музичної педагогіки, музичної психології, наукових 
основ спеціальних методик тощо. 

Варто зазначити, що на сьогодні стан викладання музично-теоре-
тичних дисциплін у вищих навчальних закладах не відповідає актуаль-
ним та перспективним положенням рефлексивного пізнання й профе-
сійно-комунікативної діалогової взаємодії. 

Прикро, але доводиться констатувати той факт, що наразі через по-
стійне скорочення годин, які відводяться на професійно орієнтовані 
дисципліни навчальними планами у  сфері вищої педагогічної освіти, 
зокрема на індивідуальні заняття з таких фахових дисциплін, як основ-
ний музичний інструмент, постановка голосу, концертмейстерський 
клас, акомпанемент, хорове диригування тощо, важко сподіватися на 
високий професіоналізм майбутніх фахівців і відповідність їхньої про-
фесійної підготовки вимогам сьогодення. 

Сучасний учитель музики повинен володіти високою загальною, 
музичною й  педагогічною культурою, бути компетентним професіо-
налом з високим рівнем сформованості професійно-особистісного до-
свіду. 

Саме досвід є  умовою і  результатом активності особистості як 
суб’єкта власного розвитку. По-перше, досвід є головним критерієм від-
бору вагомих і необхідних впливів для особистості; по-друге, у досвіді 
нагромаджуються тільки значущі для неї її здобутки. Досвід виступає 
як вагома складова структури особистості, а  його формування  — як 
один із напрямків особистісного становлення й розвитку. Вважається, 
що досвід є своєрідною призмою, крізь яку особистість сприймає, оці-
нює будь-який соціальний вплив і визначає його значущість для себе. 

Формування професійно-особистісного досвіду майбутніх фа-
хівців розглядається нами як науково oбґpунтoвaнa система суб’єкт-
суб’єктнoї взаємодії, в  oснoву пoбудoви якої покладено принцип 
особистісного пiдхoду; вона iнфopмaцiйнo нaвaнтaжeнa за змiстoм, ін-
дивідуалізована за формою, інтенсивна у часовому вимipi, має за мету 
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формування смислової парадигми особистості вчителя музичного 
мистецтва. Професійно-особистісний досвід ми визначаємо як склад-
ну функціональну систему, яка акумулює знання, уміння й  навички, 
емоційно-почуттєвий тезаурус і ціннісні орієнтації майбутнього фахів-
ця, набуті (сформовані) у процесі практичної діяльності, що зовні ви-
ступають як сукупність способів, прийомів і правил вирішення діяль-
нісно-творчих і професійних завдань. Їхнє виконання забезпечується 
когнітивними і значеннєвими структурами, які формуються у процесі 
навчання та професійної діяльності. У такому розумінні досвід є осно-
вою професійної компетентності майбутнього вчителя музики.

Ми виходили з положення про те, що професійно-особистісний до-
свід, формуючи особистість майбутнього фахівця, розвивається ра-
зом із нею, зумовлюючи пошук можливостей цілеспрямованого керів-
ництва цим процесом. Педагогічне керівництво процесом формування 
діяльнісно-практичного компонента у  структурі професійно-особис-
тісного досвіду майбутніх фахівців передбачає створення оптимальних 
умов для активної позиції суб’єкта діяльності, завдяки чому відбувати-
меться свідоме й ґрунтовне набуття ним певного рівня досвіду.

Формування професійно-особистісного досвіду не може відбува-
тися поза межами професійної діяльності. Загальна модель професій-
ної підготовки майбутнього вчителя музики містить компоненти вибо-
ру, навчання, адаптації, творчого розвитку та особистісної реалізації 
у професійній діяльності.

Фaхoвa підготовка майбутнього вчителя музики включає три 
взаємопов’язані складові [3, 119]:

— пpoфeсiйну, спрямовану на підготовку майбутніх фахівців, 
викoнaння пpoфeсiйних функцій, володіння вiдпoвiдними видами 
професійної діяльності в кoнтeкстi oсoбистiснo орієнтованої парадиг-
ми oсвiти;

— oсoбистiсну, спрямовану на підготовку студентів до профе-
сійного сaмoвизнaчeння, професійної сaмopeaлiзaцiї та професійної 
сaмoaктуaлiзaцiї впpoдoвж життя;

— практичну, спрямовану на формування її організаційно-мето-
дичних умов.

Стpуктуpa професійної складової oсoбистiснo орієнтованої фахової 
підготовки включає когнітивний, функціональний i дiяльнiсний ком по-
ненти. Кoгнiтивний компонент вiдoбpaжaє зміст фахової підготов ки май-
бутніх учителів музики, функціональний  — пpoфeсiйну підготовку до 
викoнaння пpoфeсiйних функцій, дiяльнiсний — пpoфeсiйну підготов ку 
до опанування багатогранністю музично-педагогічної діяльно сті.
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Професійно-особистісний досвід є  універсальним фактором роз-
витку особистості, що зумовлює специфічність впливу на формуван-
ня професійно-особистісних якостей студентів. Проблема розвитку 
професійних особистісних якостей майбутніх фахівців актуалізується 
у зв’язку з процесами демократизації та гуманізації педагогічної осві-
ти, переходу до особистісно орієнтованої гуманістичної освітньої па-
радигми, у реалізації завдань якої пріоритетна роль належить учителю 
музичного мистецтва [7, 92–94].

Набутий професійно-особистісний досвід детермінує індивіду-
альний стиль професійної діяльності, який у свою чергу досить тісно 
пов’язаний із компетентністю суб’єкта, яка, з нашої точки зору, є уні-
версальною психологічною передумовою та інтегральною детермінан-
тою професійної підготовки майбутнього фахівця й у подальшому ви-
значає його успішність у музично-педагогічній діяльності.

Oбґpунтoвaнo пpoфeсiйнi функції, якими повинен володіти 
мaйбутнiй учитель музичного мистецтва, зокрема: свiтoглядну, культу-
poлoгiчну, iннoвaцiйну, комунікативну, мoтивaцiйну та цiл пoклa дaння. 

Суть світоглядної функції пoлягaє у вiдтвopeннi ставлення людини 
дo свiту, poзумiнні влaснoгo мiсця в ньому. 

Культуpoлoгiчнa функцiя визнaчaє ступiнь зaлучeння фaхiвця до 
мистецького й  духoвного життя свiтoвoї спiльнoти шляхoм якiснoгo 
викoнaння ним свoїх пpoфeсiйних oбoв’язкiв у суспiльнoму poзпoдiлi 
пpaцi. Вoнa бaзується нa aксioлoгiчнiй тa eтичнiй склaдoвих. Пpи 
цьoму aксioлoгiчнa склaдoвa пoв’язaнa з визнaчeнням цiннoстi тoгo, щo 
з’являється у пpoфeсiйнiй пiдгoтoвцi майбутніх фахівців, a eтичнa — 
зумoвлює пpaвилa пoвeдiнки фaхiвця у  професійно-освітньому 
сepeдoвищi i суспiльствi в цiлoму. 

Суть iннoвaцiйнoї функцiї пoлягaє у здaтнoстi фaхiвця ствopювaти 
пpинципoвo нoву систeму лoгiчних зв’язкiв у  музично-педагогіч-
ній гaлузi, впpoвaджувaти нoвi пepспeктивнi педагогічні тeхнoлoгiї, 
щo дaє цiлiснe уявлeння пpo зaкoнoмipнoстi професійної діяльно-
сті тa її гoлoвнi влaстивoстi. Нa oснoвi сaмe тeopeтичнoгo oсягнeння 
пpoблeмних ситуaцiй, щo склaлися стoсoвнo кoнкpeтнoгo oб’єктa, 
фaхiвeць пpиймaє opигiнaльнi piшeння з мeтoю удoскoнaлeння влaснoї 
oсoбистoстi тa свoїх вихoвaнцiв [8, 23]. 

Знaчeння кoмунiкaтивнoї функцiї пoлягaє у сформованому вмiннi 
й готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до комуніка-
тивно-творчої взаємодії з  колегами, учнями, батьками, мистецтвом; 
здатності зaсвoювaти пoзитивний дoсвiд професійно-особистісної 
дiяльнoстi. 
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Змiст мoтивaцiйнoї функції відображає ціннісно-смислову спря-
мованість особистості майбутнього вчителя музики. Він спонукає 
до навчання та освоєння майбутньої професії. Реалізація цієї функ-
ції формує професійні потреби, спрямовані на опанування знаннями, 
уміннями, навичками, ціннісними орієнтаціями, необхідними для здій-
снення майбутньої професійної діяльності.

Суть функцiї цiлeпoклaдaння  — aнaлiз музично-педагогічної 
ситуaцiї, дoвeдeння oптимaльнoгo шляху вихoду дo бaжaних aбo 
пpинципoвo мoжливих peзультaтiв.

Нaвчaльнo-вихoвнa, нaукoвa, мeтoдичнa poбoтa з пiдгoтoвки май-
бутнього вчителя музики, формування його професійно-особистіс-
ного досвіду пoбудoвaнa нa дoтpимaннi зaгaльнoвизнaних нaпpямiв: 
нaукoвoгo, нaвчaльнoгo, мeтoдичнoгo, opгaнiзaцiйнoгo.

Пiдгoтoвкa фахівців зaбeзпeчується:
— кoмплeксoм гумaнiтapно-eкoнoмiчних, фахових і фундаменталь-

них дисциплiн, якi фopмують oсвiтнiй i квaлiфiкaцiйний рівні вчителя 
музичного мистецтва;

— пoглиблeним вивчeнням психoлoгo-пeдaгoгiчних основ процесу 
музичного навчання і виховання;

— пpoфeсiйним спpямувaнням вивчeння дисциплiн мистецького 
хapaктepу;

— зaлучeнням студентів дo нaукoвo-дoслiдницькoї poбoти;
— пpaктичнoю пiдгoтoвкoю пiд чaс педагогічної й  асистент-

ської практики в  нaвчaльних зaклaдaх, устaнoвaх, a тaкoж у  пpoцeсi 
пpaктичних зaнять.

Підвищення якості професійно-практичної підготовки майбут-
нього вчителя музики забезпечується використанням в умовах вищої 
школи таких принципів навчання: неперервності педагогічної освіти, 
її демократизації, орієнтації на творчу діяльність і неповторність осо-
бистості кожного фахівця, забезпечення диференційованого й індиві-
дуально-творчого підходу до його формування. 

Ґрунтуючись на пpинципi нeпepepвнoстi пiдвищeння квaлiфiкaцiї 
пeдaгoгiчних кaдpiв, пiдгoтoвку майбутніх учителів музики мoжнa 
ввaжaти eлeмeнтoм систeми пiдгoтoвки кaдpiв, якa poзpaхoвaнa нa три-
валий пepioд i має випepeджувaльний хapaктep.

Висновки. Таким чином, професійно-особистісний досвід май-
бутніх учителів музики є  багаторівневою функціональною системою, 
що виявляється у  творчій активності особистості в  галузі педагогіч-
ної й музично-творчої діяльності й зумовлена рівнем розвитку особи-
стісних якостей і творчих здібностей студентів, особливостями їхньо-
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го емоційно-естетичного сприймання, інтелектуальною активністю, 
естетичними інтересами та внутрішніми потребами, креативністю та 
ініціативою у  їх тісній взаємодії. Зважаючи на поліфункціональність 
професійно-особистісного досвіду майбутніх фахівців, подальшого до-
слідження потребують питання створення відповідних педагогічних 
умов й методичного забезпечення, що стимулюватимуть професійний 
розвиток особистості майбутнього вчителя музики у системі неперерв-
ної педагогічної освіти.
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У статті висвітлено науково-педагогічні засади формування ціннісних 
компетентностей майбутнього вчителя музики у процесі диригентсько-
хорової підготовки на мистецькому факультеті педагогічного універси-
тету. Проаналізовано науково-педагогічні дослідження, що висвітлюють 
різні підходи щодо визначення структури й змісту компетентностей май-
бутніх учителів музики. Розроблено й обґрунтовано структуру ціннісних 
компетентностей вчителя музики, необхідних для роботи з хоровими ко-
лективами студентської групи. 

Ключові слова: ціннісні компетентності, структурні компоненти, май-
бутній вчитель музики, диригентсько-хорова підготовка. 

В статье освещены научно-педагогические основы формирования цен-
ност ных компетентностей будущего учителя музыки в  процессе дири-
жерско-хоровой подготовки на факультете искусств педагогического 
университета. Проанализированы научно-педагогические исследования, 
освещающие различные подходы к определению структуры и содержания 
компетентностей будущих учителей музыки. Разработана и обоснована 
структура ценностных компетентностей учителя музыки, необходимых 
для работы с хоровыми коллективами студенческой группы. 

Ключевые слова: ценностные компетентности, структурные компо-
ненты, будущий учитель музыки, дирижерско-хоровая подготовка.

The article highlights the scientifi c and pedagogical bases of formation of valuable 
competences of  the future music teacher of  music in  the process of  choral 
conducting training at  the Department of  Arts at  Pedagogical University. It  ana-
lyzes scientifi c and pedagogical research, highlighting diff erent approaches to the 
defi nition of the structure and content of the competence of the future music teach-
er. It develops and justifi es the structure of music teacher’s valuable competences 
necessary for work with students’ choirs. 

Key words: valuable competences, structural components, future music teacher, 
choral conducting training.
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Постановка проблеми. Формування професійної підготовки 
особистості майбутнього вчителя музики визначається реформуван-
ням сучасної освіти, що вимагає радикальних змін у навчально-вихов-
ному процесі, використання новітніх технологій і методів навчання, що 
сприяли б реалізації інтелектуально-духовного потенціалу студентів 
та розвитку їх ціннісних компетентностей.

Особливістю сучасного етапу розвитку суспільства є ставлення до 
студента як до найвищої соціальної цінності. Реформування освітньої 
галузі покликане сприяти орієнтації молоді на засвоєння цінностей 
та керування ними у  своєму житті й  професійній диригентсько-хо-
ровій діяльності. Завдання сучасної вищої педагогічної школи поля-
гає не тільки в тому, щоб дати відповідні професійні знання, а й щоб 
підготувати вчителя, який глибоко розуміє й  усвідомлює свою роль 
у су спільстві, вміє творчо використовувати здобуті знання на практи-
ці, працювати з  учнями та їхніми батьками, з  педагогічним колекти-
вом, цінує думку колег, використовує передовий педагогічний досвід, 
критично оцінює досягнуте, володіє ціннісними компетентностями. 
Вирішення цієї проблеми започатковується у  вищому педагогічному 
закладі й  передбачає насамперед створення і  розвиток хорового ко-
лективу студентської групи. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема підготов-
ки студентів мистецьких спеціальностей, зокрема диригентсько-хоро-
вої підготовки вчителя музики, є актуальною, її розглядали в історич-
ному (А. Мартинюк, І. Павлик та ін.), хорознавчому (О. Бенч-Шокало, 
А. Лащенко та ін.), диригентсько-хоровому (С. Горбенко, П. Ковалик, 
А. Козир, Л. Костенко, А. Кречківський, Л. Сверлюк, С. Світайло та ін.), 
вокально-хоровому (О. Стахевич, Л. Лабінцева та ін.), музично-психо-
логічному (Л. Бочкарьов, В. Назайкінський, С. Науменко та ін.) та му-
зично-педагогічному аспектах (А. Болгарський, Л. Коваль, О. Олексюк, 
Г. Падалка, О. Ростовський, О. Рудницька, Т. Смирнова, О. Щолокова 
та ін.).

В Україні коло досліджень, присвячених проблемі структури та 
змісту ціннісних компетентностей, досить обмежене. Значний вне-
сок у розробку цього поняття зробив В.  Луговий. На думку багатьох 
сучасних учених і практиків, цінності визначають суть освіти, у тому 
числі виховання людини. Саме цінності, а отже, й формування цінніс-
ного ставлення до світу та своєї особистості в ньому є основою зміс-
ту і  спрямованістю виховання у працях В. Караковського, З. Равкіна, 
В. Шадрикова, Н. Щуркової та інших науковців.
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Аналіз наукової літератури свідчить про детальну розробку окре-
мих елементів професійної підготовки майбутнього вчителя музики, 
однак проблема формування його ціннісних компетентностей у проце-
сі диригентсько-хорової підготовки ще не досліджена, що й визначило 
тему цієї роботи.

Мета і завдання статті — обґрунтувати науково-педагогічні заса-
ди формування ціннісних компетентностей майбутніх учителів музики 
в процесі диригентсько-хорової підготовки на мистецькому факульте-
ті педагогічного університету; розробити структуру ціннісних компе-
тентностей вчителя музики, необхідних для роботи з учнівськими хо-
ровими колективами.

Виклад основного матеріалу. Підготовка майбутнього вчителя му-
зики до поліаспектної професійної діяльності потребує теоретичної 
розробки і практичного впровадження у систему навчання в педагогіч-
ному університеті компетентнісного підходу, який забезпечить ефек-
тивну підготовку студентів до музично-педагогічної діяльності в  за-
гальноосвітніх і позашкільних закладах.

Досліджуючи структуру професійної діяльності вчителя музики та 
систему його фахової підготовки у вищих педагогічних навчальних за-
кладах, Л. Арчажнікова у 80-х роках ХХ ст. розробила професіограму — 
узагальнену модель фахівця цього профілю, яка складається із системи 
вимог до його діяльності та переліку знань, умінь і особистісних яко-
стей. Ця модель може слугувати показником успішності професійної 
підготовки майбутнього вчителя музики, яка визначається сформова-
ністю знань, умінь і навичок із дев’яти компонентів: конструктивного 
та організаційного, орієнтаційного, мобілізаційного, інформаційного, 
комунікативного, інтелектуального, емоційного, дослідницького, спе-
ціального музичного [1].

Методиці формування фахових компетентностей сучасного вчите-
ля музики присвячено наукове дослідження М. Михаськової, яка фа-
хову компетентність учителя музики розуміє як здатність до музич-
но-освітньої діяльності на основі музично-педагогічних знань і вмінь, 
досвіду емоційно-ціннісного ставлення до явищ музичного мистецтва 
відповідно до суспільних вимог та цінностей [2]. Дослідниця розгля-
дає фахову компетентність майбутнього вчителя музики як специфічну 
інтегральну здатність, яка складається з трьох компонентів (когнітив-
ного, практично-творчого, ціннісно-орієнтаційного) і об’єднує музич-
ні та педагогічні складові, що забезпечують успіх музично-освітньої ді-
яльності вчителя. Когнітивний компонент включає фахові знання, які 
є  теоретичною й  методичною основою ефективної діяльності вчите-
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ля; практично-творчий визначається сукупністю музично-естетичного 
досвіду, музично-виконавських умінь, творчої самостійності; ціннісно-
орієнтаційний компонент складають ціннісні орієнтації особистості 
в галузі мистецтв [2].

Зокрема, С. Світайло [6] фахову компетентність майбутніх учителів 
музики структурує за такими компонентами: когнітивно-пізнаваль-
ний (охоплює системні знання з  історії української хорової музики, 
включаючи вокально-хорові твори для дітей, методику роботи з  ди-
тячим хором), ціннісно-аналітичний (передбачає сформоване уміння 
спри ймати художні цінності в галузі вокально-хорового мистецтва, ес-
тетично оцінювати вокально-хорові твори, аналізувати їх за жанро-
во-стильовими ознаками з урахуванням мистецького контексту ство-
рення та особливостей індивідуального композиторського стилю), 
діяльнісно-креативний (передбачає уміння здійснювати музичний роз-
виток школярів засобами вокально-хорового співу: діагностувати му-
зичні здібності учнів, коригувати недоліки у  їх музичному розвитку; 
добирати репертуар для дітей різних вікових груп).

У дослідженні Н. Мурованої [3] професійна компетентність учителя 
музики визначається як складне, інтегративне утворення, в якому роз-
кривається сукупність знань, умінь, досвіду, мотивації та особистісних 
якостей учителя, обумовлюється його готовність до активного виконан-
ня педагогічної діяльності. До змісту кожної складової авторка включає 
ключові (інформаційні, регулятивні, комунікативні), операційні та ін-
телектуально-педагогічні компетенції. До ключових компетенцій учи-
теля музики Н. Мурована відносить такі: знання змісту музичного на-
вчання учнів, методики викладання музики та застосування сучасних 
методів і технологій музичної освіти (інформаційні компетенції); умін-
ня формувати в учнів музичні знання, вміння і навички, застосовувати 
методику вокально-хорової роботи з учнями (регулятивні); ерудицію, 
творчу активність, культуру мовлення, артистизм учителя (комуніка-
тивні). До операційних компетенцій вчителя музики дослідниця від-
носить навички музично-педагогічної імпровізації, інтерпретації му-
зичних творів, диригентської техніки та виконання музичних творів на 
уроці; до інтелектуально-педагогічних — уміння створювати та вико-
ристовувати на уроці проблемні ситуації, атмосферу зацікавленості, ін-
тегративні методи навчання та аналізу музичних творів.

Професійну компетентність учителя музики як інтегративне утво-
рення, що складається зі структурних компонентів (ключових компе-
тентностей) і є комплексом музично-педагогічних знань, умінь, нави-
чок, музичних здібностей, якостей особистості, які виявляються через 
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готовність до творчої педагогічної діяльності, трактує І. Полубоярина 
[4]. В  її науковому дослідженні доведено, що зміст професійної ком-
петентності вчителя вміщує процесуальний і  результативний компо-
ненти та визначається як його здатність здійснювати професійну ді-
яльність. Успіх навчально-виховної діяльності вчителя музики, на 
думку дослідниці, залежить від ефективності виконання таких педа-
гогічних функцій: цілепокладальної, орієнтувальної, стимулювальної, 
розвивальної, інформаційної, організаційно-структурної, конструк-
тивної, організаційної, комунікативної, гностичної. Структуру про-
фесійної компетентності вчителя музики І.  Полубоярина побудувала 
з  трьох блоків: особистісного (особистісно-мотиваційна, саморегуля-
ційна, етична, загальнокультурна, психологічна, соціальна, громадян-
ська компетентності); комунікативного (загальна та професійна му-
зична комунікативна компетентності); діяльнісного (методологічна, 
дидактична, музично-практична, науково-творча, управлінська та ор-
ганізаційна компетентності).

Методичні засади формування комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя музики стали предметом наукового досліджен-
ня Є. Проворової [5], у якому здійснено структурний аналіз комуніка-
тивної компетентності вчителя музики, обґрунтовано її як інтеграль-
ну єдність мотиваційно-ціннісного (мотивація, педагогічні цінності), 
когнітивно-креативного (знання, педагогічне мислення, креативність), 
операційно-діяльнісного (уміння, навички, досвід), емоційно-вольово-
го (почуття, вольові процеси, саморегуляція) та індивідуально-особи-
стісного (здібності, якості) компонентів.

Н.  Цюлюпа у  своєму дослідженні [7] робить аналіз сформовано-
сті методичної компетентності майбутніх учителів музики у  проце-
сі інструментальної підготовки, яка має індивідуальний характер 
і  пов’язана з  успішністю життєвого шляху та професійної діяльності 
кожної особистості. Розглядаючи наукову літературу, дослідниця об-
ґрунтувала структуру методичної компетентності майбутніх учителів 
музики, що містить когнітивний, операційний, аксіологічний і  креа-
тивний блоки. Врахування їх змістового наповнення дозволило автору 
виділити чотири взаємопов’язані компоненти: когнітивно-інформацій-
ний, операційно-регулятивний, емоційно-ціннісний, творчо-діяльніс-
ний (акумулювальний).

Мистецька компетентність майбутнього вчителя музики розгляда-
ється у дослідженні Ши Цзюнь-бо [8]. Автор визначив структуру мис-
тецької компетентності, в основі якої виокремив такі компоненти: пізна-
вально-оцінний (визначає здатність студентів до набуття знань у галузі 
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мистецтва і  передбачає розвинений інтерес до художньо-пізнавальної 
діяльності; обізнаність і практичне володіння музично-виконавським 
репертуаром), інтерпретаційно-творчий (передбачає спроможність 
майбутнього фахівця до самостійної виконавської і словесної інтерпре-
тації музичних образів) та педагогічно-проективний (спрямовує на ви-
роблення у студентів професійних орієнтирів).

На основі аналізу науково-педагогічних досліджень, що висвітлю-
ють різні підходи до визначення структури й змісту компетентностей 
майбутніх учителів музики з урахуванням практичного досвіду підго-
товки, визначаємо чинники, які суттєво впливають на формування їх-
ніх ціннісних компетентностей у вищому педагогічному навчальному 
закладі. 

Диригентсько-хорова підготовка майбутніх учителів музики пе-
редбачає формування у них мотиваційно-емоційних, інтелектуально-
пізнавальних, діяльнісних, креативних та інших складових. Вони ста-
новлять основу діяльності у сфері практичної самореалізації. 

Отже, структуру ціннісних компетентностей майбутнього вчителя 
музики, який здобуває диригентсько-хорову підготовку, розглядаємо 
як органічну цілісність таких її компонентів: мотиваційно-емоційного, 
когнітивного та творчо-діяльнісного, котрі в системі диригентсько-хоро-
вої освіти спрямовані не лише на засвоєння майбутніми вчителями музики 
цінностей та знань, а й на практичну продуктивну діяльність в умовах за-
гальноосвітньої школи чи вищих навчальних закладів. Розглянемо зміст 
кожного з  визначених компонентів, що входять до структури цінніс-
них компетентностей майбутнього вчителя музики у процесі диригент-
сько-хорової підготовки. 

Мотиваційно-емоційний компонент розглянуто як провідний, його 
головним елементом є мотивація до оволодіння ціннісними компетент-
ностями. Він передбачає глибокий стабільний інтерес до диригентсько-
хорової діяльності та мистецтва загалом, ціннісне ставлення до себе, 
інших людей, професії вчителя, небайдуже ставлення до цінностей 
професії; охоплює набуту в  процесі диригентсько-хорової підготов-
ки систему художніх цінностей у галузі вокально-хорового мистецтва, 
прагнення до впровадження художніх цінностей у середовище підрос-
таючого покоління, захопленість диригентсько-хоровою діяльністю.

Ядром когнітивного компонента є  створення теоретичних основ 
для розвитку у майбутнього керівника хору готовності займатися ди-
ригентсько-хоровою діяльністю, а  також відповідний рівень уявлень 
про цінності професії, про власні професійно значущі якості, вміння 
прогнозувати оптимальні педагогічні ситуації.
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Творчо-діяльнісний компонент є  складним багаторівневим регуля-
тором поведінки й  діяльності, що забезпечує мобілізацію й  реаліза-
цію його творчого потенціалу з метою підвищення продуктивності ди-
ригентсько-хорової діяльності, детермінує, спрямовує та регулює цей 
процес, надає йому особистісного смислу, формує ціннісні компетент-
ності.

Висновки. Отже, дослідження науково-педагогічних засад компе-
тентнісного підходу дало нам змогу визначити структуру і зміст цінніс-
них компетентностей майбутнього вчителя музики, необхідних для ро-
боти з хоровими колективами студентської групи.
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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ 
УЧИТЕЛЯ-МЕНЕДЖЕРА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

У статті розглянуто різні класифікації типів учителів за спрямова ністю 
їхньої діяльності і  на основі індивідуально-типологічних характеристик 
педагогів-новаторів. Шляхом аналізу виділено та охарактеризовано 
основ ні професійні якості вчителя-менеджера музичного мистецтва. 

Ключові слова: вчитель-менеджер, музичне мистецтво, професіоналізм, 
професійні якості. 

В статье рассмотрены различные классификации типов учителей по на-
правленности их деятельности и  на основе индивидуально-типологи-
ческих характеристик педагогов-новаторов. Путем анализа выделены 
и  охарактеризованы основные профессиональные качества учителя-ме-
неджера музыкального искусства.

Ключевые слова: учитель-менеджер, музыкальное искусство, профессио-
нализм, профессиональные качества. 

The article presents diff erent classifi cations of types of teachers on the orientation 
of their activity and on the basis of individually typological characteristics 
of  teachers-innovators. It is selected and analyzed basic professional qualities 
of teacher-manager of musical art.

Key words: teacher-manager, musical art, professionalism, professional 
qualities.

Постановка проблеми. У нових демократичних умовах роз витку 
української держави і  суспільства, постійно зростаючої еконо мічної, 
політичної конкуренції і  спрямованості до інтеграції у  європростір 
зростають роль і  значення діяльності педагога, здатного самостійно 
приймати рішення, висувати нові ідеї, пропонувати нестандартні шля-
хи подолання проблем у навчанні, вихованні та розвитку особистості. 
Від того, яким буде сучасний педагог, які його особистісні і про фесійні 
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якості, багато в  чому залежить рівень освіти, виховання і  духовної 
культури школярів. У  цьому контексті набувають актуальності сло-
ва К. Ушинського: «У вихованні все ґрунтується на особистості вчите-
ля, оскільки вся сила (виховного процесу) випливає тільки із живого 
джерела людської особистості, … ніщо не може замінити особистості 
у справі виховання… Тільки особистість може впливати на розвиток 
і визначення особистості, тільки характером можна сформувати харак-
тер» [10, 63–64].

Мета статті — охарактеризувати основні професійні якості вчите-
ля-менеджера музичного мистецтва.

Завдання статті: проаналізувати різні класифікації типів учителів 
за спрямованістю їх діяльності і на основі типологічних характеристик 
педагогів-новаторів; виділити та охарактеризувати основні професійні 
якості вчителя-менеджера музичного мистецтва.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розуміючи, що мене-
джер — це професіонал, який організовує конкретну продуктивну ро-
боту учнів і педагогів, є сенс звернутися до наукових праць вітчизняних 
і  зарубіжних дослідників із проблем професіоналізму вчителя. Варто 
зазначити, що в  сучасній науковій літературі не існує єдиного підхо-
ду до визначення цього терміна. До проблеми професіоналізму вчителя 
зверталися у своїх дослідженнях західноєвропейські вчені Т. Аткінсон, 
Е. Ботьє, Р. Бурдонкль, М. Губерман, Х. Кодрон, М. Монтані, Ф. Перрену, 
А. Робер, Х. Тедеско, П. Хілгрен, Б. Шарло та ін. У своїх працях вони 
розкривають питання професіоналізму вчителя і шляхи вдосконален-
ня його педагогічної діяльності на сучасному етапі розвитку західно-
європейського суспільства. 

Проблема професіоналізму вчителя була предметом досліджен-
ня багатьох російських і  українських науковців. Аналіз психолого-
педагогічної літератури з  цієї проблеми, а  також праць І.  Багаєвої, 
О.  Бодальова, Ф.  Гоноболіна, Н.  Гузій, А.  Деркача, Н.  Кузьміної, 
Ю. Кулюткіна, К. Левітан, А. Маркової, І. Підласого, В. Радула, Є. Рогова, 
Г. Сагач, В. Сіненко, В. Сластьоніна, Г. Сухобської та інших дали мож-
ливість дійти висновку, що професіоналізм учителя  — це складне 
особистісне утворення, яке охоплює професійно-педагогічні знання, 
уміння, навички, професійні якості особистості, нестандартні про-
фесійні дії, прагнення постійно оновлювати й  розширювати педаго-
гічний кругозір, креативні здібності вчителя і  потребу у  створенні 
й  реалізації педагогічних інновацій. Науковці зазначають, що основи 
професіоналізму закладаються та розвиваються у процесі оволодіння 
і  тривалого виконання педагогічної діяльності, що забезпечує якісно 
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новий, більш ефективний рівень вирішення складних професійних за-
вдань. 

Виклад основного матеріалу. Вимоги до будь-якого виду діяль-
ності (педагогічної, музично-педагогічної, художньо-педагогічної), 
які потребують від людини певних особистісних та професійних яко-
стей, особливих розумових процесів, знань, умінь, навичок для успіш-
ної роботи, містять професіограми. Їх науковці почали розробляти ще 
на початку ХХ ст., а у 30-х роках були створені професіограми вчителя 
музики. Першими їх авторами були П. Блонський і С. Шацький, з ча-
сом їх поглибили і збагатили Л. Арчажнікова, О. Олексюк, Г. Падалка, 
О. Рудницька, О. Щолокова та ін. Пошук і визначення необхідних знань, 
умінь, якостей і  здібностей зумовили формування своєрідних «ко-
лекцій». Так, у  науковій літературі виділяють 70  професійно вагомих 
музично-педагогічних, художньо-педагогічних і педагогічних якостей, 
значну кількість знань і вмінь. 

Важливими у наш час є навчальні посібники з теорії і практики ме-
неджменту в освіті В. Андросюка, В. Крижко, Т. Пляченко, В. Симонова, 
С. Рєзніка, у яких автори концентрують свою увагу на професіо грамі, 
або карті компетентностей, учителя-менеджера. Вони створюють 
портрет ідеального педагога, визначаючи вимоги до його особи стісних 
якостей, здатності виконувати певні професійні функції і  соціальні 
ролі, розкриваючи професійну структуру особистості. 

Серед професійно важли вих якостей особистості вчителя-менедже-
ра музичного мистецтва  — працездатність і  організованість, відпові-
дальність і  наполегливість, порядність і  людяність, урівноваженість 
і компетентність, активність, гнучкість поведінки, вимогливість і чуй-
ність, вдумливість, гуманність і  дисциплінованість, принциповість, 
щирість тощо. 

Та цілком очевидно, що ідеального набору професійних якостей 
не має жоден учитель-менеджер музичного мистецтва. Тому більш до-
цільно розглянути інтегровані професійні якості, які визначають ціліс-
ний характер, професійне обличчя вчителя-менеджера музичного ми-
стецтва. Серед них найсуттєвішими є  відповідальність, емпатійність, 
рефлексія, креативність і самостійність.

Відповідальність, як зазначає В.  Радул,  — це передусім моральна 
якість особистості, безпосередньо пов’язана з її світоглядом. Вона спів-
відноситься з такими моральними поняттями, як гуманізм, патріотизм, 
добросовісність, ініціативність, дисциплінованість, чесність, праце-
любність, творча активність, здатність діяти, здатність до розумного 
самообмеження [9]. Відповідальність невіддільна від такої професійної 
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якості, як емпатія, що дає можливість розкрити внутрішній світ дітей 
(учителів), виявляти гуманне ставлення до них: доброзичливість, такт, 
турботу, чуйність. 

Здатність до емпатії (від грец. empatheia — співпереживання) так чи 
інакше притаманна всім людям. У художній діяльності вчителя музи-
ки емпатія як його професійна якість дає змогу дистанційно спілкува-
тися з авторами мистецьких творів. Саме у процесі такого спілкування 
і відбувається декодування почуттів та думок авторів, співпереживан-
ня, здійснюється осмислення й інтерпретація художніх творів.

У роботі вчителя-менеджера музичного мистецтва така якість ви-
значає його поведінку в роботі з людьми, комунікативність, розвиває 
навички спілкування. Про керівників, яким притаманна така якість, 
говорять, що вони володіють психологічним тактом, який допомагає 
легко налагоджувати службові й особисті контакти, у більшості випад-
ків забезпечує їм успіх у  спілкуванні з  людьми, сприяє формуванню 
правильного уявлення про людину, розумінню вчинків і дій підлеглих. 
У  менеджера педагогічної професії процеси емоційної ідентифікації, 
розуміння відносин, почуттів, психічних станів іншої особи шляхом 
співпереживання необхідно розвивати усвідомлено, відповідно до віку 
і досвіду за умов схожості поведінкових та емоційних реакцій учасни-
ків спілкування, застосовувати їх для практичного вирішення профе-
сійно-педагогічних завдань. 

Інша професійна якість — рефлексія (від латин. renexio — обернен-
ня назад) — є однією з найскладніших категорій психології. Історично 
це поняття мало різні тлумачення. Зокрема, у музичній педагогіці реф-
лексія — це здатність учителя «прогнозувати» її, тобто визначати шля-
хи вдосконалення. Педагогічну рефлексію визначають як передбачення 
вчителем себе в педагогічній ситуації та обґрунтування педагогічного 
рішення.

У діяльності вчителя-менеджера рефлексія асоціюється з «рефлек-
сивним управлінням», на що вказує Т.  Давиденко [3]. Таке управлін-
ня вважається невід’ємною складовою міжособистісного спілкування, 
у процесі якого відбуваються переосмислення і перебудова навчальним 
закладом (класом) свого, вже набутого індивідуального досвіду; це са-
мокерований розвиток можливостей свого внутрішнього й зовнішньо-
го середовищ.

Рефлексивне управління навчальним закладом (класом) є найваж-
ливішою умовою переходу школи від екстенсивного самокерованого 
розвитку до рівня інтенсивного самокерованого розвитку. Воно, як за-
уважує В. Крижко, створює умови для рефлексії школою (класом) ста-



62 Духовність особистості в системі мистецької освіти

рого індивідуального досвіду з  метою перебудови стереотипів своєї 
життєдіяльності і  реалізації власної траєкторії самокерованого роз-
витку [5].

Суттєвою якістю вчителя-менеджера музичного мистецтва є креа-
тивність (новаторство), яка свідчить про високий рівень творчої іні-
ціативності, результатом якої є  вихід за межі усталеного погляду на 
розвиток педагогічних явищ у навчанні та вихованні учнів, про оригі-
нальний підхід до інтерпретації творів мистецтв. Креативність ґрунту-
ється на емпатії і рефлексії.

У цьому процесі, наголошує Т.  Пляченко, реалізуються такі фор-
ми креативної діяльності: уявлення (процес створення індивідом на-
очних образів, внутрішня активність, за допомогою якої він здійснює 
випереджувальне відображення дійсності); фантазія (мрії, мимовільні 
уявлен ня, які надають пізнавальному процесу різних смислових відтін-
ків) та інтуїція (пізнання істини шляхом її прямого передбачення, без 
обґрунтування за допомогою доказів) [8, 48].

Новаторство надає можливість учителю-менеджеру планувати 
й приймати рішення, забезпечувати розвиток членів колективу, управ-
ляти змінами, бути лідером. 

Розглядаючи феномен лідерства в колективі, представники амери-
канської школи менеджменту М.  Вудкок та Д.  Френсіс [1] вважають 
його вирішальною й  унікальною управлінською якістю, яка визначає 
ефективність роботи керівника (викладача-менеджера). Завдяки лі-
дерству зростає управлінський вплив на підлеглих, який виявляється 
у більш повному і точному виконанні директивних вказівок. Сутність 
феномена лідерства полягає в тому, що лідер необов’язково має бути 
керівником установи чи закладу, ним може стати й формальний керів-
ник. Як сказав Р. Кричевський, діловий лідер — це генератор ідей, мо-
тиватор, майстер. 

Для усвідомлення професійних особистісних якостей учителя-ме-
неджера музичного мистецтва цікавими видаються напрацювання 
В.  Кан-Калика [4]. Він розглянув індивідуально-типологічні харак-
теристики педагогів-новаторів і визначив, що «лідер» — яскрава осо-
бистість, здатна висунути цікаву, оригінальну ідею і повести за собою 
колектив, інших людей; «генератор» створює численні зразки ново-
го досвіду, має самостійну позицію, постійно акумулює у своїй прак-
тиці цікаві ідеї; «ентузіаст» — постійно захоплений своєю діяльні стю, 
запалює інших, готовий долати всі перешкоди на користь справі; «до-
слідник» вивчає, аналізує педагогічну діяльність, обґрунтовує свої ідеї, 
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експериментально перевіряє їх ефективність, вироблені методичні 
прийоми є результатом його наукових пошуків.

Цікавою видається класифікація професійних типів, здійснена 
Е.  Костяшкіним, яка охоплює переважно організаційний склад осо-
бистості вчителя, характер його внутрішнього світу. Він визначає 
такі типи: емоційний, інтелектуальний, вольовий і  організаторський. 
Емоційний тип відрізняється підвищеною здатністю відчувати стан 
дитини, співпереживати, тонко сприймати внутрішні збудники, кон-
флікти. Представник цього типу успішно працює з  «важкими» учня-
ми, до нього йдуть діти зі своїми проблемами, роздумами. Зовні такі 
вчителі артистичні, натхненні, яскраво передають будь-яку інформа-
цію. Інтелектуальний тип характеризується схильністю до науко-
вої діяльності, перш за все в  галузі свого предмета. Йому притаман-
ні ерудованість, теоретичний склад мислення, самостійність суджень 
та оцінок, вимогливість до себе й до інших, діти поважають таких вчи-
телів. Вольовий тип виявляє чіткість і організованість у роботі, висо-
ку вимогливість, упевненість, наполегливість. Організаторський тип 
особи стості вчителя автор вважає універсальним, здатним зацікавити 
і найкраще управляти різними видами діяльності учнів, розвивати їхні 
здібності, допомагати їм у справах. 

Іншу типологію Е. Костяшкін розробив на основі визначення рівня 
і характеру співпраці вчителя з учнями. «Педагог-прем’єр» не створює 
атмосфери співтворчості, не відчуває ансамблевості педагогічної праці, 
творить на самоті, його педагогічна творчість відбувається поза дітьми, 
тільки для нього. «Педагог-диригент» здатний створювати творчу ат-
мосферу, захоплює дітей цікавими видами роботи, керує педагогічним 
процесом, але недостатньо виявляє індивідуально-особистісний підхід, 
не дбає про творчу самореалізацію кожного учня. «Педагог-дзеркало» 
постійно відображає найменші зміни у сприйнятті учнів, орієнтуєть-
ся на їхні індивідуально-неповторні риси. «Педагог-режисер» — це най-
вищий рівень педагогічної співтворчості, він вдало створює загальний 
сценарій, цілісний сюжет педагогічної дії, формує її виконавський ан-
самбль і водночас забезпечує індивідуальне самовираження кожної ди-
тини.

Зарубіжні науковці також досліджують типологію особистості вчи-
теля, виділяючи при цьому три основні типи: 1) учитель, який прагне 
розвивати особистість дитини; 2) учитель, зацікавлений тільки розумо-
вим розвитком учнів; 3) учитель, діяльність якого має творчу, винахід-
ницьку спрямованість, який прагне захопити учнів предметом, розви-
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нути їх творчі можливості, а не просто передати їм знання, розвинути 
розумові здібності.

Розглянуті класифікації свідчать про неоднозначність і різноманіт-
ність ракурсів визначення, доводять необхідність урахування типоло-
гічних характеристик для визначення професійних якостей учителя-
менеджера музичного мистецтва, усвідомлюючи його індивідуальність 
та особливий стиль професійної діяльності.

Ще однією професійною рисою вчителя-менеджера є самостійність. 
Серед запропонованих десяти якостей здібного організатора росій-
ський психолог Л. Уманський виділяє саме цю. Вона, на його думку, дає 
можливість працювати в автономному режимі, обстоювати свою дум-
ку. Американські дослідники Т.  Пітерс та Р.  Уотермен теж серед най-
важливіших рис менеджера називають самостійність і винахідливість. 
У  професійній діяльності вчителя-менеджера музичного ми стецтва 
вона виявляється як сформована потреба в  самореалізації, виборі 
форм, методів, прийомів і видів та їх реалізації, у створенні і презен-
тації різних форм художньо-педагогічної діяльності. Самостійність дає 
змогу творчо організувати діяльність і доцільно використовувати час, 
вирішувати проблеми професійного саморозвитку, формувати індиві-
дуальний стиль спілкування і керування. 

Висновки. Отже, особистість учителя-менеджера музичного мис-
тецтва постає головним фактором успішності педагогічної діяльно-
сті, зокрема художньо-педагогічної, інструментом формування твор-
чих, лідерських здатностей учнів у процесі навчально-виховної роботи 
в школі.

Основні професійні якості вчителя-менеджера музичного мисте-
цтва: відповідальність, емпатія, рефлексія, креативність і  самостій-
ність. Набувши їх, лідер здатен вільно й активно мислити, моделюва-
ти виховний і освітній процеси, самостійно генерувати і втілювати нові 
ідеї, технології навчання і виховання.

Подальша робота у цьому напрямі передбачає удосконалення засо-
бів формування професійних лідерських якостей у майбутніх учителів 
музичного мистецтва.
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У статті висвітлюється теоретичний аспект поняття «ціннісні переко-
нання майбутніх педагогів-музикантів». Через недостатню диференціацію 
між одиницями світогляду особистості автор висвітлює співвіднесення 
понять «цінність», «ціннісні орієнтації», «ціннісні переконання»; визначає 
сутність «ціннісних переконань» та їх значення для формування майбут-
ніх фахівців.

Ключові слова: музична педагогіка, професійна підготовка музиканта-пе-
дагога, ціннісні переконання.

В статье освещается теоретический аспект понятия «ценностные 
убеждения будущих педагогов-музыкантов». Из-за недостаточной диф-
ференциации между единицами мировоззрения личности автор рас-
сматри вает соотношение понятий «ценность», «ценностные ориен-
тации», «ценностные убеждения»; определяет сущность «ценностных 
убеждений» и их значение для формирования будущих специалистов.

Ключевые слова: музыкальная педагогика, профессиональная подготовка 
музыканта-педагога, ценностные убеждения.

The article covers the theoretical aspect of the concept “future teachers-musicians’ 
valuable beliefs”. Due to  the lack of  diff erentiation between the  individual units 
of  ideology, the  author highlights the  correlation of  the concept of  “value”, 
“valuable orientation”, “valuable beliefs”; defi nes the essence of “valuable beliefs” 
and their importance for the development of future specialists. 

Key words: musical pedagogics, musician-teache’s professional training, valuable 
beliefs. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі, для якого характер-
ні різкі соціальні та духовні зміни в житті суспільства, особливого зна-
чення набуває завдання підвищення ефективності професійної підго-
товки майбутніх фахівців. Центральне місце в організації навчального 
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процесу вишу займає здобуття студентами професійних знань та вмінь 
з певної дисципліни. Проте недостатня увага приділяється осмислен-
ню цінності професійної діяльності: формуванню необхідних для пе-
дагога-музиканта професійних цінностей, особистісного ставлення до 
майбутньої професії як життєво значущої діяльності. Навчальний про-
цес фактично не торкається проблеми ціннісних переконань педагогів, 
зокрема педагогів-музикантів. Професійно-педагогічні якості майбут-
нього фахівця не можна розвивати, не враховуючи його особистісну 
спрямованість, цінності, переконання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Переосмислення про-
блеми цінностей та переконань, що відбувалося впродовж всього 
ХХ ст., простежується в цілій низці педагогічних робіт (Б. Гершунський, 
В.  Сластьонін, Г.  Чижакова, Е.  Шиянов), музикознавчих і  музично-
педагогічних роботах (Е.  Абдулін, О.  Апраксіна, Л.  Арчажникова, 
Д.  Кабалевський, Г.  Нейгауз, Е.  Ніколаєва, Ю.  Холопов, В.  Холопова, 
Б.  Целковніков, Б.  Яворський). Сучасні наукові дослідження 
(М.  Арановський, В.  Холопова, Л.  Казанцева) порушують проблему 
змісту, якості, цінності музики та музичного простору, провідником 
якого є майбутній педагог-музикант. 

Відомо, що від ідеалів, цінностей та переконань, сформованих у са-
мого педагога, буде залежати те, які ціннісні орієнтири та переконання 
домінуватимуть у свідомості вихованця, що певним чином формує су-
спільну свідомість людського середовища. 

Виняткове місце в даній проблемі належить музиці, оскільки вона, 
як особливий вид мистецтва, не лише розкриває для людини всю гаму 
загальнолюдських цінностей, але й  допомагає вибудовувати власну 
систему цінностей, про що свідчать дослідження О. Олексюк, М. Ткач, 
В.  Смікал, Г.  Падалки, О.  Рудницької, С.  Ніколаєвої, І.  Арановської, 
Г. Щербакової ін. 

Тому метою даної статті є розкриття сутності та структури цінніс-
них переконань майбутніх педагогів-музикантів, що висвітлюють осо-
бистісно значущу позицію, пов’язану з формуванням концептуальних 
основ, ідейного фундаменту, необхідного для успішної професійної ді-
яльності фахівця.

Виклад основного матеріалу. Переконання багато в  чому визна-
чають процеси життєдіяльності особистості, вони є рушійною силою 
поведінки та в сукупності утворюють світогляд особистості. В україн-
ській мові слово «переконання» багатозначне та може позначати дію, 
процес і  результат цієї дії (тверду впевненість, стале уявлення, твер-
ду думку про що-небудь). «Великий тлумачний словник сучасної укра-
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їнської мови» [4] визначає переконання як: 1) дію за значенням пере-
конати, переконувати; 2)  тверду впевненість, певність у  чому-небудь; 
віру у щось (наприклад: мати переконання; приходити до переконан-
ня); 3)  тверду, міцну усталену думку про що-небудь, погляд на щось. 
У формі множини переконання розглядають як систему, сукупність по-
глядів; світогляд.

Розуміння поняття «переконання» проходить певні етапи інтерпре-
тації його змісту: від фіксованого стану свідомості, форми мислення 
до розуміння його як внутрішнього соціально-психологічного елемен-
та духовності, настрою під час сприйняття, сфери безумовних очевид-
ностей. 

Аналізуючи наукову літературу з проблеми професійної підготов-
ки педагога-музиканта в сучасних умовах, ми дійшли висновку, що до-
цільно виокремлювати й  говорити про поняття «ціннісні переконан-
ня». Зрозуміло, що базовим залишається поняття «переконання», але 
ціннісні переконання мають свої характерні ознаки, структуру, визна-
чення тощо. Саме формулювання відображає характер процесу в ході 
внутрішньої діяльності, результати якої допомагають особистості орі-
єнтуватися як «всередині себе», так і в «зовнішніх» ситуаціях, що по-
требують особистої оцінки, власної думки й адекватного вчинку. У ході 
такого процесу відбуваються самокорекція, самоаналіз та систематиза-
ція переконань, що виводить особистість на новий культурний рівень, 
спонукає її до переосмислення свого місця та ставлення до світу, долан-
ня замкнутості й виокремленості.

У розумінні ціннісних переконань ми наслідуємо Г.  Залесського, 
який визначає їх як переконання, сповнені особистісного змісту, 
які спонукають використовувати знання в  регулюючій функції. При 
опорі на ціннісні переконання в  основі вибору цілей і  вчинків ле-
жить оцінка їхньої відповідності змісту тих особистісних поглядів та 
уявлень, яким повинна слідувати людина, щоб реалізувати за їх допо-
могою особисті цінності [6, 41]. Особистісні цінності  — це «не тіль-
ки результат вибіркового відображення в  індивідуальній свідомості 
цінно стей суспільства, але і їх конкретизація, специфіка якої залежить 
як від позиції особистості в соціальній системі, так і від рівня її розви-
тку» [13, 11].

При розгляді особистісних цінностей найчастіше використовуються 
такі поняття: цінності, ціннісні орієнтації. Найпоширенішим є поняття 
«цінності», оскільки вони можуть визначати суспільні (об’єктивні) та 
особистісні (суб’єктивні). Цінності розглядаються як форма відношень 
між суб’єктом і об’єктом, яка припускає свідоме відтворення суб’єктом 
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ціннісних якостей об’єкта. При цьому враховується, що цінності мають 
здатність набувати значущості в суспільному житті й практиці людини 
[12, 8]. Цінність не може існувати сама по собі, оскільки не існує поза 
реальною взаємодією суб’єкта й об’єкта та може бути зрозумілою лише 
як момент цієї взаємодії. Водночас ця залежність зумовлює незвичайну 
рухливість: цінності зазнають постійних змін і трансформацій, викли-
каних як розвитком людських потреб, так і перетвореннями, що відбу-
ваються в самих об’єктах.

Наукова література подає багато визначень сутності цінностей, зо-
крема:

— як глибинних змістотвірних основ людської діяльності, що моти-
вують її конкретні прояви [5, 13];

— як специфічних утворень у структурі індивідуальної свідомості, 
що є ідеальними взірцями й орієнтирами діяльності особистості та су-
спільства [10, 100];

— як лише особливого типу значущості для людини предметів 
і явищ [11, 31];

— як позитивних або негативних значимостей для людини, які іс-
нують винятково в чуттєвій сфері [9, 286];

— як моменту значення якого-небудь явища, речі, учинку, взагалі 
сущого для життєдіяльності певної людини [3, 18];

— як значень граничного орієнтира культурного розвитку, що пові-
домляє надіндивідуальний зміст життя і діяльності кожного одинично-
го носія певної культури [8, 26]. 

Серед розмаїття визначень ціннісних орієнтацій особистості знахо-
димо такі:

— спосіб орієнтації особистості, що виявляється в ситуаціях вибо-
ру як «учинок свідомості» [13, 152];

— критерій сформованості естетичного ставлення до дійсності 
(В. Бутенко, І. Зязюн, Л. Коваль), культури (О. Щолокова), сприйняття 
музики (О. Ростовський, О. Рудницька);

— те, що відображає спрямованість особистості на певні цінності 
в діяльності людини [10, 119]; 

— засіб диференціації особистістю об’єктів довкілля за їх значущі-
стю та визначення стійкого ставлення суб’єкта до оточуючого світу, 
яке формується в процесі свідомого вибору ним життєво значущих для 
нього об’єктів [12, 7].

Під орієнтацією розуміють «систему фіксованих настанов, у  світ-
лі яких індивід сприймає ситуацію та обирає відповідний спосіб дії» 
[7, 26].
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Ціннісні орієнтації виявляються у смислотвірній діяльності, у ситу-
аціях вибору, пов’язаних із переосмисленням життєво важливого для 
особистості, які передбачають «вільний вибір учинку й особисту відпо-
відальність за нього» [1, 80].

Отже, в науковій літературі відсутнє однозначне чітке визначення 
понять «цінність» та «ціннісні орієнтації», що і зумовлює різноманіт-
ність підходів до вивчення ціннісної проблематики. Проведений аналіз 
щодо співвіднесення розмаїття понять «цінності» та «ціннісні орієнта-
ції» дає можливість умовно виділити кілька груп їх розуміння. До пер-
шої групи відноситься розуміння поняття «цінності» як думки, точки 
зору, уявлення, переконання. М. Рокич визначає цінність як стійке пе-
реконання в тому, що певний спосіб поведінки або кінцева ціль буття 
краще з особистісної або соціальної точки зору. 

До другої групи визначень належать ті дефініції, автори яких вва-
жають цінність за різновид або подібність соціальних установок (від-
ношень) чи інтересів (М. Вебер, А. Здравомислов, Д. Узнадзе). Ціннісні 
орієнтації виступають установками особистості на цінності матеріаль-
ної та духовної культури. 

Третя група дефініцій поєднує використання споріднених понять 
«потреба», «мотив». Ціннісні орієнтації розуміють як елементи моти-
ваційної структури особистості, на основі якої вона здійснює вибір 
цілі, мотивів конкретної діяльності з урахуванням особливостей ситу-
ації, яка склалася. Джерелом формування ціннісних орієнтацій висту-
пає смисложиттєва активність особистості, що визначає рівень її до-
магань та орієнтацію в процесі діяльності на досягнення конкретних 
цілей. Реальний прояв ціннісних орієнтацій можливий через спрямо-
ваність особистості. Такої точки зору дотримуються вчені Б. Ананьєв, 
О.  Леонтьєв, С.  Рубінштейн. Специфіка ціннісної орієнтації полягає 
в  тому, що, на відміну від всіх інших ціннісних категорій, вона най-
більш тісно пов’язана з поведінкою, керує цим процесом як усвідомле-
ною дією, пронизує всю структуру психіки особистості — від потреб до 
ідеалів, включаючи реальний поведінковий компонент. В узагальнено-
му вигляді її можна уявити таким чином: потреба — інтерес — установ-
ка — ціннісна орієнтація (спрямованість) [13, 7].

Четверта група дефініцій розглядає цінності як смисли. Згідно з тео-
рією особистості О. Леонтьєва, обираючи особистісний смисл, суб’єкт 
здійснює вибір власної суспільної позиції, яка усвідомлюється й  ви-
ражається завдяки значенню для себе. А рівень оцінки, ставлення до 
цінності визначається не тільки знанням об’єктивних її критеріїв, але 
й тим, наскільки ці критерії перетворилися на переконання людини.
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Ціннісна проблематика в  аналізі педагогічної ситуації формуван-
ня ціннісних переконань представлена найважливішою ланкою — цін-
нісною свідомістю особистості, її спрямованістю. Ціннісна свідомість 
як форма віддзеркалення проектування життя людей, їхніх устремлінь 
у  майбутнє з  урахуванням власної долі, що переживається індивідом 
з позицій загального блага, є основою нового типу світогляду. Ціннісна 
свідомість  — це форма віддзеркалення об’єктивної дійсності, що дає 
змогу суб’єктові визначити простір своєї життєдіяльності як етич-
но-духовний; єдність психічних процесів, що беруть активну участь 
в  осмисленні людиною об’єктивного світу і  власного буття на основі 
віддзеркалення дійсності як світу духовних цінностей. Саме формуван-
ня ціннісної свідомості є основою створення й усвідомлення ціннісних 
переконань особистості [10, 121]. 

Для педагога-музиканта є пріоритетним формування ціннісних пе-
реконань, оскільки його діяльність передбачає не лише передачу музич-
них знань, ознайомлення з музичним твором та його аналіз, а й творче 
прочитання, сприйняття та інтерпретування твору мистецтва, творчу 
взаємодію з учнем (здатність оперативно знаходити необхідні рішення 
для керування навчально-виховним процесом в постійно змінюваних 
педагогічних ситуаціях; наявність художньо-педагогічних завдань; ху-
дожньо-педагогічна імпровізація).

Аналіз загальнонаукової та спеціальної літератури дає можли-
вість дійти висновку про широке вивчення світоглядної проблематики
та виявлення проблеми одиниці аналізу світогляду особистості, 
що свідчить про певний методологічний рівень науки. У таких дослі-
дженнях розглядаються споріднені феномени (цінності, ціннісні орієн-
тації). Оскільки залишається недостатньо диференційованою різниця 
між одиницями аналізу світогляду особистості, варто висвітити спів-
віднесення категорій «цінності», «ціннісні орієнтації», «ціннісні пере-
конання». 

Спільні риси означених понять, на наш погляд, такі: 1) поступовий 
характер формування; 2) наявність особистісного ставлення до об’єкта 
(має психоемоційне забарвлення); 3)  можлива змінюваність. Їх дина-
міка зумовлена впливом об’єктивних (умови життєдіяльності, соці-
ально-економічний лад) і суб’єктивних детермінант (комплекс засобів, 
включених у процес виховання, індивідуально-особистісні характери-
стики). Таким чином, цінності, ціннісні орієнтації, переконання фор-
муються впродовж всього процесу соціалізації, професійного станов-
лення фахівця, займають при цьому як пасивну, так і активну позицію 
у становленні індивіда як особистості. 
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Відмінності між даними поняттям постають у специфічних функ ціях 
в  структурі світогляду особистості. Ціннісні орієнтації пов’язуються 
з  установкою та виконують мотивувальну функцію, визначають ви-
бір діяльності. Ціннісні орієнтації впливають на співвіднесення загаль-
них та особистісних цілей, постають морально-естетичним критерієм 
їх досягнення, що має вагоме значення для професійного самовизна-
чення. Вони лежать в основі вибору цілей, визначають загальну спря-
мованість та соціальну активність особистості, її особистісне став-
лення до об’єктивних цінностей, тобто впливають на оцінку явищ та 
предметів.

Переконання особистості, зокрема ціннісні, проявляють загальну 
спрямованість ціннісних орієнтацій в цілому. Вони висвітлюють осо-
бистісно значущу позицію, пов’язані з формуванням концептуальних 
основ, ідейного фундаменту, необхідного для успішної професійної 
діяльності. Основою такої філософської теорії постають вищі гу ма-
ністичні цінності: Добро, Краса, Істина, що знаходить своє найви-
ще втілення в  духовному потенціалі мистецтва, актуалізації та онов-
ленні духовних здобутків людства, спрямуванні особистості на 
само роз виток, розкриття власних потенцій, закладених вищим духовним 
рівнем.

Отже, переконання (ціннісні) від інших одиниць світогляду виріз-
няє те, що вони можуть виступати надситуативною морально-оцінною 
опорою, з позиції якої людина осмислює результати своєї діяльності, 
перевіряє ступінь виявлення в ній власних цінностей. Переконання ви-
конує регулюючу функцію в конфліктних ситуаціях, компенсуючи не-
стачу потрібної інформації для прийняття рішень за рахунок їх вико-
ристання як еталонів, які є особистісно значущими та цінними.

Переконання (ціннісні) пов’язані з ціннісними орієнтаціями і цін-
ностями відношенням модальності та становлять стрижень особисто-
сті, що надає їй індивідуальності, вирізняє з-поміж інших, виявляється 
в моральних вчинках, в яких осмислює себе людина та стверджується 
як особистість.

Таким чином, процес формування ціннісних переконань майбут-
ніх педагогів-музикантів зумовлений визначенням конкретною особи-
стістю власної теорії філософського характеру, що відображає суттєві 
характеристики та відношення стосовно професійної (музично-педа-
гогічної) сфери. Тому ціннісні переконання майбутніх педагогів-музи-
кантів, сформовані на такому ґрунті, не залишаються просто теорією, 
а безпосередньо пов’язані з практичною діяльністю, власним досвідом, 
визначають спрямованість та стратегію творчого розвитку особисто-
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сті. Ціннісні переконання майбутніх педагогів-музикантів постають 
певним підсумком їх професійної освіти та основою для самостійної 
творчої діяльності, саморозвитку.

Висновки. Проведений теоретичний аналіз дав можливість визна-
чити переконання як інтегративну якість особистості, в якій відобра-
жено інтелектуально обґрунтоване, емоційно пережите, морально 
усвідомлене ставлення до дійсності, що стало внутрішньою основою 
поведінки особистості. А ціннісні переконання — як складне інтегра-
тивне духовне утворення, як вищий ступінь усвідомленості, сповнений 
особистісного змісту, а також як внутрішнє самоставлення особистості 
(в тому числі педагога-музиканта) до змісту своєї свідомості. 

Завдяки такому актуалізованому переконанню майбутній педагог-
музикант усвідомлює власну професійну позицію, сповнену цінніс-
но-смисловими еталонами. Ціннісні переконання майбутнього педа-
гога-музиканта реалізують: 1) власні цінності через оцінювання змісту 
поглядів та уявлень, якими керується особистість у процесі професій-
ної підготовки; 2)  ставлення до змісту професійної підготовки в  ході 
практичної діяльності; 3) самоактуалізацію особистості; 4) творче са-
мовтілення через створення особливої а тмосфери в  міжособистісній 
взаємодії. 
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ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 
ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ 
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Стаття присвячена обґрунтуванню сутності гри як культурного фено-
мена у філософському контексті. Представлено погляди відомих філософів 
ХХ  ст. Й.  Гейзінга та Г.-Г.  Гадамера на проблему визначення гри через при-
зму аналізу її проявів у мистецтві. Визначено вплив та доцільність впро-
вадження ігрової діяльності з метою формування художньо-творчої толе-
рантності майбутнього вчителя музики.

Ключові слова: гра, ігрова діяльність, мистецтво, художньо-творча то-
лерантність, майбутній вчитель музики.

Статья посвящена обоснованию сущности игры как культурного фено-
мена в  философском контексте. Представлены взгляды известных фи-
лософов ХХ  в. Й.  Хейзинга и  Х.-Г.  Гадамера на проблему определения игры 
через призму ее проявлений в  искусстве. Определено влияние и  целе-
сообразность внедрения игровой деятельности для формирования худо-
жественно-творческой толерантности будущего учителя музыки.

Ключевые слова: игра, игровая деяльность, искусство, художественно-
творческая толерантность, будущий учитель музыки.

The article deals with  the  essence of  game as a  cultural phenomenon according 
to  philosophy context. It  presents the  main views of  Johan Huizinga  and Hans-
Georg Gadamer, the famous philosophers in XX century, on some aspects of defi -
nition “the game” as a part of the arts. Also the article specifi es the infl uence and 
advisability of practicing the game activities with the aim of future music teacher’s 
artistic tolerance formation.

Key words: game, game activities, arts, artistic tolerance, future music teacher.

Постановка проблеми. Гра є універсальним методом активного 
навчання, який підходить для роботи з людьми будь-якого віку з ме-
тою формування та розвитку у них умінь, навичок, розширення знань 
через ненав’язливу творчу атмосферу. У мистецькій освіті гра не лише 
відобра жає спосіб інтерпретування творів мистецтва, але й  є однією 
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з  організаційних форм роботи вчителя на уроці (адже вчитель грає
 безліч ролей як актор, який виступає перед аудиторією учнів). По суті, 
будь-яка суспільна діяльність набуває ознак гри, адже наші дії обу-
мовлені правилами (етика, мораль, виховання, поведінка), вона від-
бувається між індивідами (виконання соціальних ролей стосовно ін-
ших на роботі, вдома, з друзями тощо) та має чітку мету (виконання 
обов’язків, бажання зробити інших щасливими, досягти самореаліза-
ції тощо). 

Художньо-творча толерантність майбутнього вчителя музики — це 
характеристика сучасної освіченої людини, яка приймає правила ко-
мунікації та співпраці з суспільством та мистецтвом як однією з форм 
існування суспільства. Як зазначалось нами у  попередніх досліджен-
нях, художньо-творча толерантність особистості може виражатися че-
рез пошук нею шляхів самореалізації при вивченні творів мистецтва, 
знайомстві з художніми образами та їх інтерпретуванні [5]. Ця якість 
майбутнього вчителя музики несе явно соціальне забарвлення (адже 
стосується сприйняття та прийняття зовнішніх факторів) і одночасно 
потребує значної внутрішньої роботи особистості над собою (вибуду-
вати свою ієрархію цінностей та уявлень).

Ми вважаємо за доцільне формувати художньо-творчу толерант-
ність студентів на основі діяльнісного підходу, що передбачає безпосе-
редню роботу особистості, досягнення досвіду та наступну рефлексію. 
Для реалізації цього підходу в  мистецькій освіті гра, на нашу думку, 
є найдоступнішою та найприроднішою формою, що ми і спробуємо до-
вести у своєму дослідженні.

Аналіз основних досліджень і  публікацій. Феномен гри у  філо-
софському контексті досліджували Й.  Гейзінга, Г.  Гессе, Х.  Ортега-і-
Гассет та ін. Серед психологів, які займалися питаннями гри та її впли-
ву на розвиток особистості, варто згадати Л. Виготського, Д. Ельконіна, 
Е.  Еріксона, О.  Леонтьєва, Ж.  Піаже, С.  Рубінштейна та ін. Значення 
ігрової діяльності у  навчально-виховному процесі відзначають ба-
гато науковців-педагогів, зокрема Г.  Лемко, Т.  Стратан-Артишкова, 
А. Сіденко, О. Ткаченко, О. Швачко, П. Шербань та ін. 

Загалом наявність великої кількості наукової та методичної лі-
тератури щодо дидактичного значення гри у формуванні та розвитку 
особистісних якостей дітей та дорослих свідчить про великий інте рес 
дослідників до вивчення її виховного потенціалу. Ефективність вико-
ристання ігрових технологій у  контексті толерантного навчання під-
тверджують дослідження О. Бурлак, Т. Загорулі, Е. Койкової, О. Кихтюк, 
Л. Майковської та ін.
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Метою статті є аргументація доцільності впровадження ігрової ді-
яльності у навчальний процес з метою формування художньо-творчої 
толерантності майбутнього вчителя музики. Для вирішення постав-
леної мети нами було визначено такі завдання: проаналізувати фено-
мен «гра» у філософському контексті, визначити зв’язок категорії гри 
з культурними та мистецькими явищами, окреслити можливий вплив 
ігрової діяльності на формування феномена художньо-творчої толе-
рантності майбутнього вчителя музики у навчальному процесі. 

Виклад основного матеріалу. У  мистецтві гра має непересіч-
не значення. Зокрема, нідерландський філософ Й.  Гейзінга у  праці 
“Homo Ludens” (1937) зазначав, що гра завжди була важливою формою 
мистецт ва і  фактором, який нерідко ставав визначальним у  створен-
ні художніх творів. У давні часи люди виражали радість та відзначали 
серйозні події саме в ігровій (обрядовій) формі за допомогою мистецтв 
(танець, пісня, вірш) [2, 180–182]. Філософ у своєму дослідженні з пра-
давніх часів простежує значення гри як культурного чинника, який 
став однією з  першооснов мистецтва. Він припускає, що «буйна гро-
тескованість танцювальних масок у первісних народів, потворні пере-
плетіння постатей на тотемних стовпах, магічна плутанина орнамен-
тальних мотивів, карикатурні спотворення людських і звіриних фігур» 
можуть свідчити про «гру фантазії представників первісних культур, 
про грайливу творчу здатність духу чи руки» [2, 192].

Звертаючись до Аристотеля, Й. Гейзінга цитує античного філософа 
і стверджує, що музика, подібно грі, дає людині задоволення та розва-
гу, а ще створює умови для формування у особистості доброчесності та 
сприяє розумовому відпочинку і пізнанню [2, 183]. Таким чином, гра 
є способом відпочинку розуму і душі людини від роботи, її дозвіллям. 
Звичайно, для майбутнього вчителя музики музика — це фах, справа 
життя, а не просто хобі чи захоплення. Але відомим є той факт, що за-
няття улюбленою роботою приносить людині не лише матеріальне та 
психологічне задоволення, але й моральну рівновагу. Тому гра, на нашу 
думку, є корисним та дієвим способом відкриття нових граней радості 
від заняття музикою, а також впливу на розвиток у студентів професій-
них якостей, до яких ми відносимо і художньо-творчу толерантність.

Музика, за Й. Гейзінгою, належить до міметичних, або наслідуваль-
них мистецтв, здатних збуджувати етичні почуття позитивного чи не-
гативного характеру. Залежно від того, що передає музика, який кон-
текст закладений у творі (вона добра чи погана, прекрасна чи потворна 
тощо), виникає відповідне ставлення людини до художнього обра-
зу. Таким чином, автор підтверджує поліаспектність музичного мис-
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тецтва, розмаїття його характерів та шляхів прояву. Свобода вибору 
(«мені подобається чи не подобається музика»), інваріантність засто-
сування музики у щоденному житті, керуючись контекстом сприйнят-
тя, дає підґрунтя для логічного висновку про необхідність формування 
художньо-творчої толерантності в особистості, яка входить у контакт 
з  музичним мистецтвом. Адже те, що подобається або є  актуальним 
для одного, може набувати протилежного значення для іншого, але при 
цьому художній твір залишається незмінним, таким, який він є, та несе 
в собі характер, закладений автором, незалежно від того, подобається 
це іншим чи ні. 

Гра у мистецтві (у тому числі в музичному) Й. Гейзінгою розгляда-
ється у  формі змагань. Стосовно образотворчого мистецтва філософ 
підкреслює, що, зважаючи на особливість створення та існування жи-
вописних, архітектурних, скульптурних, гончарних та ін. мистецьких 
творів, втрачається ігрова складова. Він пояснює це тим, що у них від-
сутня активна дія (маніпуляція) з  творами після їх створення, такий 
твір є «німим та нерухомим», і його існування не залежить від інших 
людей (як, наприклад, у музиці чи танцях). Філософ стверджує: «Де не-
має видимої дії, там немає гри» [2, 189]. Однак людина все ж таки про-
являє ігровий потенціал через художню діяльність у потребі прикра-
шати речі. Й. Гейзінга наводить яскравий приклад, коли людина, іноді 
навіть на підсвідомому рівні, починає малювати візерунки у зошиті під 
час нецікавого засідання тощо: «...гра лініями й площинами, кривуль-
ками й масами, і з цього машинально-абстрактного черкання виника-
ють фантастичні арабески, дивоглядні види тварин та людей» [2, 191].

Таким чином, спираючись на погляди Й. Гейзінга, ми можемо зро-
бити висновок про те, що гра в  мистецтві  — це активна діяльність 
особистості (інтерпретація, вивчення та діалог з  художнім образом, 
дослідження творчості автора, оживлення ідей митця тощо), яка від-
бувається через безпосередній контакт з художнім об’єктом тет-а-тет. 
У такому разі, художньо-творча толерантність у контексті, в якому ми 
трактуємо даний феномен, є необхідною характеристикою особисто сті, 
яка вступає у гру з мистецтвом, а отже, може формуватися у процесі 
та під впливом цієї гри.

Підтвердження нашому судженню про можливість проведен-
ня гри особистості з мистецтвом ми знаходимо у праці з герменевти-
ки німецького філософа Г.-Г. Гадамера «Істина і метод» (1960), де автор 
стверджує, що не існує ігор «на одного», тобто завжди має бути присут-
ній партнер. Для того щоб гра відбулася, необов’язково, щоб «інший» 
в ній дійсно брав участь, але завжди повинно бути щось, з чим гравець 
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веде гру, і що відповідає зустрічним ходом на його хід [1, 151]. Далі ав-
тор наводить приклад гри кота з клубком ниток, де явно ініціатором та 
активним учасником дійства виступає кіт як жива істота, а нитки ви-
ступають інвентарем, який стимулює наступні дії кота.

Схожа ситуація виникає і в разі «гри з художнім твором». Говорячи 
про таку ігрову діяльність людини, ми не маємо на увазі те, що худож-
ній образ буквально оживає (ноти, фарби, постать автора тощо) і дає 
зустрічний хід. У  нашому розумінні зустрічний хід у  грі особистості 
з мистецтвом — це новий виток фантазії та уяви, відкриття нових, ра-
ніше не помічених елементів та особливостей твору. При відкритті но-
вих граней художнього світу мистецького явища людина отримує по-
штовх до нових дій, прагне поглибитися у зміст твору, для чого робить 
подальші «кроки» у пізнанні. У результаті такої діяльності людина зно-
ву отримує «у відповідь» нову інформацію, помічає нові грані явища, 
що ніби робить виклик та стимулює до нових і нових дій.

Для підтвердження нашого уявлення про «гру людини у мистецьке 
пізнання» наведемо судження Г.-Г. Гадамера про те, що власне пізнаєть-
ся в творі мистецтва і до чого воно тяжіє, — це ступінь його істинно-
сті, тобто наскільки в ньому можна пізнати і дізнатись дещо об’єктивне, 
а також навіть себе самого [1, 160]. Пізнається те, що вже відоме люди-
ні, що є знайомим із попереднього досвіду. Радість же нового пізнання 
полягає у тому, що пізнається більше, ніж було відомо раніше.

Таким чином, гра індивіда з мистецтвом — це складне соціокультур-
не явище, яке вимагає від людини перш за все бажання «дійти до кін-
ця», розкрити для себе повністю сутність опонента, що створює інтри-
гу, інтерес, які підбивають особистість до продовження інтелектуальної 
гри. В деякому сенсі гра в мистецтві — це гра, гейзінгівське змагання із 
самим собою, адже та художня інформація, яка постає у відповідь на 
наші дії, є суто суб’єктивною і залежить від того, наскільки ми уважні 
до неї та здатні зрозуміти її. 

Повертаючись до дослідження Г.-Г. Гадамера, варто відзначити, що 
філософ розглядав гру як спосіб буття самого твору мистецтва. Гадамер 
стверджував, що сутність існування твору мистецтва полягає у тому, 
що він здатен змінювати суб’єкт художнього досвіду, при цьому за-
лишаючись сталим (те, що ми назвали грою людини самої з  собою) 
[1, 148].

Далі філософ відзначає те, що гра полягає у безкінечних повторах, 
а поняття руху «туди і назад» займає центральну позицію у визначенні 
гри і не залежить від того, хто або що буде виконувати цей рух. Завдяки 
цій характеристиці гри ми можемо говорити про гру фарб чи світла 
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тощо, що не означає буквально гру одного кольору з  іншим, а уявля-
ється абстрактним процесом, який полягає у поєднанні розмаїття від-
тінків фарб та кольорів [1, 149]. Отже, наш погляд на гру з мистецтвом 
як постійний «інформаційний пін-понг», обмін абстрактними уявлен-
нями, символами, які набувають у нашій свідомості форми нового від-
криття, загадки, виклику, що вимагає від нас певних дій, співпадає з ро-
зумінням гри Г.-Г. Гадамером.

У контексті вивчення впливу гри на формування художньо-твор-
чої толерантності особистості майбутнього вчителя музики цікавими 
є роздуми Г.-Г. Гадамера про значення традицій у регламентації ігрової 
діяльності. Філософ стверджував, що, незважаючи на плюралізм ігро-
вих дій у  мистецтві, всі їх варіації підконтрольні основному критич-
ному масштабу «правильного» уявлення. У  мистецтві це проявляєть-
ся через традиції — інсценування, інтерпретування, виконання тощо. 
Традиція — це слідування взірцям. Завдяки існуванню традиції пояс-
нюється будь-яка наступна спроба її перевтілення [1, 165].

Але варто зазначити, що мова не йде про сліпе копіювання. 
Традиція, яку започаткував великий актор, режисер чи музикант, при-
клад якої залишається зразком, — це не «окови» для вільного виконан-
ня; навпаки, вона «зростається» з твором, і його (зразка) інтерпретація 
тепер здатна пробудити творчі можливості виконавця не менше, ніж 
інтерпретація самого твору [1, 165]. Таким чином, можна говорити про 
те, що твори мистецтва можуть мати різні грані інтерпретації, а така 
свобода виконання та розуміння художнього змісту передбачає наяв-
ність у особистості художньо-творчої толерантності. Яким чином вона 
буде проявлятися — у прочитанні образів, чи виконанні, чи стимулю-
ванні аудиторії — це технічне питання, але факт поєднання поваги до 
автора, традицій, суспільства, самоповаги залишається беззаперечним.

Гра як спосіб інтерпретації змісту музичного твору є цінною у кон-
тексті формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчи-
теля музики. Т. Росул відводить іграм важливу роль у житті індивідів 
і говорить про те, що вони надають йому унікальність, гармонію, оду-
хотвореність, інваріантність тощо [4]. Гра як діяльність ототожнює 
свободу вираження почуттів і світоглядних позицій подібно до творчої 
діяльності митця. Головною метою гри є отримання задоволення. Ігри 
одночасно підлягають регламентації правилами (важливим компонен-
том яких є інтерпретація) і вимагають свободи творчості. 

Дослідниця стверджує, що «інтерпретація музики являє собою без-
кінечний ігровий процес, в  якому постійно відбувається розшифру-
вання семантики музичних інтонацій, порівняння і зіставлення різних 
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трактовок авторського тексту. В результаті інтерпретатор (у ролі якого 
виступає і виконавець, і слухач) отримує величезну ігрову насолоду від 
багатоликості, багатомірності, полісемантичності продукту інтерпре-
тації. Ці почуття пов’язані не тільки з тим, що, можливо, вдалось на-
близитися до первинного коду-задуму автора, а й з можливістю втілю-
вати власне бачення музичного артефакту» [4].

В. Жовтянська висловила міркування, що подібно до гри мотивація 
мистецької діяльності є «зайвою» і «надлишковою», оскільки творчість 
не є доцільною діяльністю, якою може бути, наприклад, трудова діяль-
ність, і є результатом надпотреб людини [3, 68]. Іншими словами, гра 
та мистецтво стають вільним вибором свідомої особистості, а оскіль-
ки творча діяльність не є результатом трудової необхідності, то її ана-
логом може стати ігрова діяльність.

Варто підкреслити, що робота митця, художника, композитора, ви-
конавця та ін. є непростою і часто вимагає значних вольових зусиль, 
багаторічної роботи, відтак часом стає професією (наприклад, для май-
бутнього вчителя музики), тому не варто ставитися до мистецької ді-
яльності легковажно. Але ми погоджуємося з думкою автора про те, що 
творчість та робота з творами мистецтва тісно пов’язані з ігровою ак-
тивністю. Тому існують навіть усталені вислови, як-от: «акторська гра», 
«гра на музичному інструменті» тощо [3, 67].

Ще одним аргументом на користь того, чому гра може бути важли-
вим методом у роботі над формуванням художньо-творчої толерант-
ності майбутніх вчителів музики, стає думка В.  Жовтянської про те, 
що «саме в  грі об’єкт постає у найбільш “чистому” вигляді, — він не 
є ані предметом споживання, ані функціональною річчю, за якою вже 
закріп лено фіксоване значення, як це буває в межах суспільно-трудо-
вої діяльності. Перед тим, як стати ігровим предметом, об’єкт дозволяє 
собі бути собою. Саме тому він і може відкривати ті свої сторони, які 
зазвичай залишаються осторонь нашої уваги, не вкладаючись в уторо-
вані межі буденного існування» [3, 69].

Таким чином, саме у грі особистість здатна розслабитися і показа-
ти свій, часто прихований, творчий потенціал, розкрити свої думки 
та погляди. А оскільки художньо-творча толерантність не може бути 
нав’язана людині, натомість повинна стати особистим надбанням у тій 
формі, яка відповідає кожній окремо взятій людині, то гра може слугу-
вати як формою прояву власної позиції, так і інструментом формуван-
ня толерантних поглядів у мистецтві.

Висновки і  перспективи подальшого дослідження. Проведений 
філософський аналіз досліджень показав, що гра має тривалу історію 
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становлення у  культурному та мистецькому контексті. Таким чином, 
зв’язок ігрової діяльності із процесом формування художньо-твор-
чої толерантності майбутнього вчителя музики має не лише педагогіч-
ні (як дієвого дидактичного методу), але й антропологічні та естетичні 
передумови. Феномен гри для музичного мистецтва набуває особливо-
го значення та має дві важливі характеристики: безпосередньо діяль-
нісної (механічне виконання твору, гра на інструменті) та абстрактної
(гра із художніми знаками та образами). На основі отриманих даних 
планується розробка методичних рекомендацій щодо застосування 
ігрових методів у навчальному процесі з метою підвищення рівня ово-
лодіння художньо-творчою толерантністю майбутніми вчителями му-
зики.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

У статті розглянуто поняття «педагогічна культура», «формування педа-
гогічної культури», визначено їх структурні компоненти та шляхи опти-
мізації формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової 
школи. У  процесі написання статті використовувалися методи аналі-
зу, синтезу, систематизації, узагальнення, аргументації та ін. Головною
ідеєю є те, що формування педагогічної культури залежить від усвідомлен-
ня майбутніми учителями початкової школи важливості та необхідно сті 
даного феномена для успішної, творчої, продуктивної професійної діяль-
ності та важливості добору дієвих методів, прийомів та форм у ході на-
вчального процесу у ВНЗ, що є основними шляхами формування педагогіч-
ної культури. 

Ключові слова: педагогічна культура, формування педагогічної культури, 
методи, прийоми, форми навчання.

В статье рассмотрены понятия «педагогическая культура», «формирова-
ние педагогической культуры», определены их структурные компоненты 
и  пути оптимизации формирования педагогической культуры будущих 
учителей начальной школы. В  процессе написания статьи использова-
лись методы анализа, синтеза, систематизации, обобщения, аргумента-
ции и  др. Главной идеей является то, что формирование педагогической 
культуры зависит от осознания будущими учителями начальной школы 
важности и  необходимости данного феномена для успешной, творче-
ской, продуктивной профессиональной деятельности и важности подбо-
ра действенных методов, приемов, форм в ходе учебного процесса в вузе, 
являющихся основными путями формирования педагогической культуры.

Ключевые слова: педагогическая культура, формирование педагогической 
культуры, методы, приемы, формы обучения.

The article deals with  the  concepts of  “рedagogical culture”, “formation 
of pedagogical culture”, defi nes their structural components and presents the ways 
to optimize the formation of pedagogical culture of future primary school teachers. 
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In the  process of  writing the  article the  methods of  analysis, synthesis, ordering, 
aggregation, reasoning etc are used. The main idea  is that the  formation 
of  pedagogical culture depends on  awareness by  future primary school teachers 
the  importance and necessity of  this phenomenon for  successful, creative, 
productive professional activities, and the  importance of  eff ective recruitment 
techniques, methods, and forms during the learning process at universities, which 
are the main ways of formation of pedagogical culture. 

Key words: pedagogical culture, formation of  pedagogical culture, methods, 
techniques, forms of training. 

Постановка проблеми. Першою сходинкою, яка формує учня 
як гармонійно розвинену, освічену, культурну особистість, є початко-
ва освіта. Наразі існує чимало проблем, які заважають розвивати таку 
особистість. Серед них основними є нездатність учителів адаптувати-
ся до мінливих та різноманітних педагогічних ситуацій, які потребують 
швидкого і правильного вирішення, невміння та небажання більшості 
педагогів розвивати в дитині її особистісні якості, задатки, позитивну 
мотивацію до навчання тощо. Великий обсяг інформації із телебачення, 
мережі Інтернет, яка здебільшого має агресивний, насильницький ха-
рактер, заучування матеріалу без його розуміння та можливості засто-
сування на практиці, відсутність урахування індивідуальних особли-
востей учнів та рівня їхнього розвитку — усі ці чинники призводять до 
низької ефективності навчально-виховного процесу, не сприяють роз-
витку конкурентоздатної особистості. Здебільшого розвиток учнів за-
лежить від них самих та їхніх батьків, школа у цьому процесі відіграє 
другорядну роль. 

Проте оскільки дитина проводить більшість свого часу саме у на-
вчальному закладі, то школа має скеровувати свою діяльність на те, 
щоб навчити дитину мислити, а не шаблонно відтворювати інформа-
цію. Наставники повинні спрямовувати свою діяльність у такому рус-
лі, щоб допомогти дитині зрозуміти практичну значущість предметів, 
які вивчаються, адже знання не є значущими, якщо вони не застосову-
ються на практиці. Бажання українського суспільства мати якісну єв-
ропейську систему освіти вимагає змін з урахуванням вітчизняного та 
зарубіжного досвіду. 

Названі характеристики потребують формування нового типу вчи-
теля, який у змозі розвивати гідну, мислячу, духовну, культурну та кон-
курентоспроможну особистість. Демократичне суспільство, якісні 
зміни у системі вищої освіти, нові вимоги, які постали перед нею, не-
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можливі без формування педагогічної культури у майбутніх учителів 
початкової школи. 

Мета статті — розкрити значення понять «педагогічна культура», 
«формування педагогічної культури» для вищої освіти, визначити сут-
ність цих понять, охарактеризувати їх структурні компоненти та ви-
окремити шляхи оптимізації формування педагогічної культури май-
бутніх учителів початкової школи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед вітчизняних на-
уковців проблемами формування та розвитку педагогічної культури 
майбутнього вчителя займаються М.  Букач, О.  Гармаш, В.  Гриньова, 
О. Рудницька, Т. Сидоренко, Н. Стрельнікова, С. Чорна, П. Щербань. 
Окремі аспекти проблеми формування педагогічної культури майбут-
ніх учителів початкової школи висвітлено у  дисертаційних роботах 
В. Мішедченко, І. Пальшкової та В. Паскар. До зазначеної теми зверта-
ються також зарубіжні філософи, психологи і педагоги: Ц. Арзаканьян, 
С. Архангельський, Б. Богданов, Е. Бондаревська, М. Верб, С. Гулієва, 
І. Ісаєв, Л. Коган, Н. Кузьміна, С. Рубінштейн, В. Сластьонін та ін.

Виклад основного матеріалу. Уперше поняття «педагогічна куль-
тура» у  вітчизняній педагогічній літературі зустрічаємо в  книзі 
В. Сухомлинського «Серце віддаю дітям». Головним, на думку педаго-
га, є розуміння педагогічної культури як такої, що перш за все виявля-
ється в умінні орієнтуватися в різноманітних питаннях, які виникають 
в науці та практиці. Він зауважує, що лише той учитель буде шукати 
відповіді на причинно-наслідкові зв’язки між знаннями учнів та своєю 
педагогічною культурою, який дійсно аналізує свою працю, якого ці-
кавить теоретичне її осмислення. Від педагога залежить, якою дитина 
буде у майбутньому. Погано, коли вчитель, не розуміючи дитячого ду-
ховного світу, перетворює беззахисність школяра на клітку. Такий пе-
дагог є особистістю педагогічно безкультурною та бездуховною. Саме 
тому В.  Сухомлинський визначав педагогічну культуру як вищий рі-
вень педагогічної майстерності, освіченості, професійної компетент-
ності [5]. Він добре розумівся на тому, яке значення має вчитель висо-
кої педагогічної культури для виховання майбутнього покоління. 

Серед елементів педагогічної культури педагог виокремлював гли-
боке знання предметів, загальну ерудицію, любов до учнів, гуманність, 
психологічну обізнаність, педагогічний такт, педагогічне спілкуван-
ня, вимогливість, наполегливість, повагу до особистості дитини тощо. 
Вченому належить велика заслуга у розкритті сутності та структури за-
значеного поняття [5, 453].
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Дослідженням цього феномена після В. Сухомлинського займало-
ся небагато вчених. Апогею дослідження щодо розгляду питання фор-
мування педагогічної культури досягли у роки незалежності України. 
Педагогічній культурі почали приділяти чимало уваги, настав час усві-
домлення того, що майбутній педагог має не просто володіти знаннями 
та певними особистісними якостями, але й бути людиною з високим 
рівнем сформованості педагогічної культури. Проте усталеного визна-
чення цього поняття досі не існує, вчені не дійшли єдиної думки сто-
совно його інтерпретації та виокремлення структурних компонентів. 

Здебільшого поняття «педагогічна культура» розуміється та розгля-
дається як: 

— частина загальної культури людини, що формується у педагогіч-
ному процесі, який змінюється з плином часу, містить цінності, які ха-
рактеризують особистість та суспільство в  цілому (Б.  Айтмамбетова, 
І. Бех, В. Бенін, О. Бондаревська, А. Валицька, О. Гармаш, Є. Захарченко, 
М. Михальченко, Л. Нечепоренко, З. Равкін та ін.); 

— складна система цінностей, що регулює педагогічну діяльність 
(В. Гриньова, В. Зелюк, В. Паскар, І. Ісаєв, Н. Крилова, Н. Мазур та ін.);

— вищий рівень педагогічної майстерності, освіченості, професій-
ної компетентності, людської індивідуальності, що формується у ході 
педагогічної діяльності (А.  Барабанщиков, С.  Єлканов, О.  Кобенко, 
С. Муцинов, М. Скрипник, В. Сухомлинський, П. Щербань та ін.).

Виокремлюючи структурні компоненти педагогічної культури, біль-
шість дослідників не мають чіткої систематизації професійних якостей, 
поняття розглядається неповно, відсутня чітка одностайність погля-
дів. Тому вивчення цього питання потребує продовження та уточнен-
ня. Серед розмаїття поглядів на структурні компоненти педагогічної 
культури майбутніх учителів початкової школи найбільш раціональни-
ми вважають пізнавальний (когнітивний), мотиваційно-емоційний, ді-
яльнісний та регулятивний компоненти [1]. 

Педагогічну культуру майбутнього вчителя початкової школи мож-
на інтерпретувати як вид культури особистості, що виявляється у про-
фесійній компетентності майбутнього вчителя, його творчій педаго-
гічній діяльності, повсякденному житті, вмінні весь час здобувати нові 
знання, тим самим підвищуючи свій інтелектуальний рівень, творчо 
підходити до вирішення будь-яких педагогічних завдань, володінні на-
бором не тільки професійних, а й людських якостей, які допомагають 
професійно зростати. 

Формування педагогічної культури розуміємо як складний динаміч-
ний процес, у якому відбувається становлення культурної особистос-
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ті майбутнього вчителя і який не існує без діяльності. Серед найбільш 
дієвих засобів, способів, форм та методів, які сприяють її формуванню, 
відповідно до аналізу літературних джерел,  — система тренувальних 
вправ, вирішення нестандартних завдань, етикет, бесіди, усні журна-
ли, аналіз професійних ситуацій, кейс-методи, наукові проблемні гру-
пи тощо.

У цьому контексті не можна не згадати про значення інформаль-
ної освіти [4, 138] як джерела формування педагогічної культури май-
бутніх учителів. Її розуміють як індивідуальну пізнавальну діяльність 
особистості, яка здійснюється протягом усього життя, але не завжди 
носить цілеспрямований характер. Вона трактується як накопичення 
знань, умінь та навичок у формі життєвого досвіду. Інформальна осві-
та є певною соціалізацією особистості, до якої входять усі засоби впли-
ву на неї: засоби масової інформації, мережа Інтернет, соціум, куль-
турно-просвітницькі та розважальні заклади, бібліотеки, музеї, театри 
та інші заклади, не лише розважального, але й пізнавального характе-
ру. Метою такої освіти є ознайомлення з культурними нормами, пере-
дача знань та навичок. 

Необхідною також є мотивація, професійна спрямованість студен-
тів на здобуття та формування досліджуваного феномена, що є безза-
перечною умовою ефективного функціонування педагогічної культу-
ри. Якщо майбутній учитель не усвідомить необхідності формування 
педагогічної культури, яка більшою мірою залежить від нього, то будь-
який вплив буде малодієвим. Процес підготовки майбутніх учителів 
початкової школи потребує прагнення до високого рівня професіона-
лізму, постійного розвитку особистісних якостей, культурного збага-
чення, самовдосконалення, покращення своїх професійних навичок, 
бажання виконувати роботу творчо, розвивати творчі здібності тощо. 
Потрібна постійна, систематична робота над собою. На наш погляд, без 
самоорганізації, самоусвідомлення та самовдосконалення сформува-
ти високий рівень розвитку педагогічної культури неможливо. Адже 
якщо людина не хоче або не розуміє її важливості у своїй професійній 
діяльності, не прагне її вдосконалити та розвивати, будь-яка діяльність 
сторонніх їй не допоможе. 

Названі шляхи формування педагогічної культури не мають сенсу 
без реалізації їх на практиці. У цьому велике значення мають допомога 
та підтримка влади і ректорів ВНЗ. У більшості програм вистачає і кур-
сів, на яких можна формувати педагогічну культуру, і часу, проте ціле-
спрямована діяльність щодо формування педагогічної культури у них 
не зазначається і не спостерігається, все залежить від бажання педагога 
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та студентів. Влада, ректори ВНЗ, викладачі мають не лише забезпечу-
вати матеріальну базу, але й змінити навчальні плани і програми таким 
чином, щоб більше уваги приділялося самостійному вивченню матері-
алу студентами, збільшилися та якісно удосконалювалися індивідуаль-
ні консультації, у  ході яких педагог зможе враховувати індивідуальні 
особливості студентів, спрямовувати пошукову діяльність, що формує 
педагогічну культуру майбутніх учителів. Поряд із цим у самих викла-
дачів має скоротитися кількість академічних годин, щоб педагог був не 
просто інформатором, а творчим, креативним, духовно збагаченим та 
готовим прийти на допомогу. Все це має відбуватися систематично, а не 
одноразово, адже формування педагогічної культури потребує багато 
часу та праці. 

Навчальні заклади мають приділяти значну увагу вибору мето-
дів, прийомів, форм навчання тощо, які найбільше сприятимуть фор-
муванню педагогічної культури. Найбільш оптимальними серед них 
є  інтерактивні методи навчання, у процесі яких відбувається активна 
співпраця між викладачем та студентом, що базується на діалогічній 
взаємодії. А. Булда, І. Куліш, В. Соловієнко, О. Пометун, Л. Піроженко, 
П. Щербань та інші вчені вагоме значення у формуванні високорозви-
неної та активної особистості майбутнього учителя надають навчаль-
ним іграм, які поділяють на ситуативні, дидактичні, рольові та ділові. 
Вони дають змогу майбутньому учителю сприймати себе як суб’єкта 
педагогічного процесу, активного його учасника і сприяють розкриттю 
та розвитку особистості. 

Серед інших інтерактивних методів навчання виокремлюємо: «моз-
ковий штурм», аналіз конкретних ситуацій, метод круглого столу, тре-
нінги, метод кейсів та інші, які також активізують пізнавальну діяль-
ність майбутніх учителів. 

Загальними прийомами, які потрібно частіше застосовувати у  на-
вчально-виховному процесі, є: активне слухання, короткотривалі дис-
кусії, диспути, ситуації змагань, диференційована оцінка роботи групи 
на лекціях, моделювання педагогічних ситуацій, творчий характер ін-
дивідуальних та самостійних завдань тощо [2].

Не менш важливими прийомами є  демонстрація, спостережен-
ня за діяльністю та поведінкою досвідчених учителів та педагогів 
у  різноманітних ситуаціях, що виникають у  педагогічній діяльності. 
Демонстрація може відбуватися як за допомогою відеозаписів, у  ході 
практичної діяльності, так і під час індивідуальних зустрічей з педаго-
гами-новаторами, у ході яких студенти мають змогу ставити питання та 
брати активну участь у дійстві.
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Основними формами, які допомагають сформувати високий рівень 
педагогічної культури, є позааудиторні заняття, індивідуальні консуль-
тації, вирішення нестандартних ситуацій, вікторини, проблемні лекції, 
лекції-візуалізації, практикуми, всі види практик: виробнича, педаго-
гічна, дипломна тощо. Проведення виховних заходів, семінарів, конфе-
ренцій, круглих столів слугує накопиченню знань, підвищенню освіче-
ності з досліджуваної проблеми.

Висновки. Усі зазначені методи, прийоми та форми сприяють твор-
чому індивідуальному розвитку особистості, формують самостійність 
суджень, представляють студента як активного учасника навчального 
процесу, здатного, спираючись на здобуті знання, уміння, навички, ви-
ражати та обстоювати свою точку зору. Усі вони повинні тісно взаємо-
діяти, змінюватися та застосовуватися відповідно до прагнень педагога 
і завдань, які він ставить перед собою. Такі дії безпосередньо вплива-
ють на формування високого рівня педагогічної культури. Проте вони 
є  марними без активної участі та прагнень студентів до формування 
високого рівня педагогічної культури. 

Існує чимало інтерпретацій понять «педагогічна культура», «фор-
мування педагогічної культури», також налічується чимало складових 
педагогічної культури. Вчені й досі не дійшли єдиного висновку щодо 
її визначення, проте зацікавленість цим поняттям не викликає сумні-
ву, кількість засобів, які сприяють її формуванню, збагачується та удо-
сконалюється.

Особливо це стало актуальним після того, як Україна висловила ба-
жання стати активним учасником Болонського процесу. Зміни, які на-
були всезагального характеру, та курс вітчизняної системи вищої осві-
ти на євроінтеграцію, неможливі без особистісного розвитку майбутніх 
учителів, показником успішності якого є педагогічна культура. 

Перспективи подальших розвідок цього напрямку дослідження 
вбачаємо у пошуку закономірностей та принципів, які оптимізують на-
вчальний процес у сучасних педагогічних ВНЗ. Також детального ви-
вчення потребує розкриття мотиваційних та індивідуальних прагнень 
майбутніх учителів, шляхів та алгоритмів їх повсякденної роботи над 
формуванням педагогічної культури.
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У статті автор обґрунтовує засади музичних перекладень творів Лисенка 
для народних інструментів. Їх неоднозначний художній рівень розглянуто 
з точки зору типових проблем жанру та браку творчого підходу до пере-
кладення. Окреслено мистецькі перспективи народно-інструментальних 
інтерпретацій творів Лисенка. 

Ключові слова: перекладення, народний інструмент, тембр, фольклор, 
етнофонізм.

В статье автор рассматривает принципы музыкальных переложений 
произведений Лысенко для народных инструментов. Их неоднозначный 
художественный уровень рассмотрен с  точки зрения типичных проблем 
жанра, вызванных недостаточно творческим подходом к  переложению. 
Намечены творческие перспективы народно-инструментальных интер-
претаций произведений Лысенко.

Ключевые слова: переложение, народный инструмент, тембр, фольклор, 
этнофонизм.

The article examines the  principles of  musical interpretations of  Lysenko’s works 
for  folk instruments. Their ambiguous artistic level is considered from  the  point 
of typical problems of genre and lack of creative approach to interpretation. It out-
lines artistic prospects of folk instrumental interpretations of Lysenko’s works.

Key words: interpretatipon, folk instrument, timbre, folklore, ethnophonizm. 
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Постановка проблеми. Інструментальні твори Миколи Лисенка 
традиційно входять до репертуару виконавців на народних інстру-
ментах у вигляді перекладень для бандури, сопілки, цимбалів, домри, 
баяна, а також оркестру українських народних інструментів. Цей факт 
не лише свідчить про високий рівень виконавців-народників, але й є 
даниною генію української музики з боку широкого музичного за галу, 
зокрема представників «некласичного інструменталізму». Такою є вла-
стивість шедеврів світової класики — притягувати до себе ба гатьох му-
зикантів, приваблюючи красою та досконалістю свого ми стецтва. 

Щоправда, перелік Лисенкових творів у  репертуарі виконавців на 
народних інструментах не виглядає вельми репрезентативним, по-
ступаючись кількісно далеким від етноінструменталізму творам Баха, 
Вівальді чи Моцарта. Останні, як відомо, стали репертуарним надбан-
ням багатьох баяністів, бандуристів, сопілкарів, навіюючи думки про 
безпрецедентне переродження народних інструментів, що відірвалися 
від своїх джерельних основ невибагливого музикування заради всту-
пу до вищих сфер камерно-академічного мистецтва. Не заперечуючи 
перспективи естетизації донедавна фольклорних звуконосіїв, постави-
мо питання, чи є для цього мистецькі аргументи, на прикладі аранжу-
вань творів Лисенка для народних інструментів.

До животворних витоків Лисенкової творчості народники зверта-
лися здавна, роблять це і в наш час. Прагнення зрозуміле, адже воно ви-
пливає з необхідності поповнити концертний репертуар високохудож-
німи творами в умовах браку власної класики. Найчисленніша частка 
творів Лисенка припадає на перекладення для оркестру українських 
народних інструментів: увертюра до опери «Чорноморці», «Фантазія 
на дві українські теми», Друга рапсодія «Думка і шумка» для цимбалів 
у  супроводі народного оркестру; «Баркарола», «Елегія», «Запорізький 
марш»; романси «Безмежнеє поле», «Огні горять». Відзначимо та-
кож нечисленні інструментальні мініатюри у перекладенні для банду-
ри, баяна, сопілки, цимбалів тощо. Навіть якщо додати вокальні твори 
Лисенка у супроводі народних інструментів, то їх перелік не видавати-
меться надто суттєвим з огляду на величезний і багатожанровий спа-
док композитора.

Незважаючи на перевагу вокальних жанрів Лисенка, природно ви-
никає питання про причину браку перекладень його творів для таких 
близьких йому українських народних інструментів. Здавалося б, націо-
нальний колорит звучання бандури, цимбалів, сопілки міг би суттєво 
посилити національні твори композитора завдяки своєму яскравому 
етноінструментальному звучанню, адже тембри народних інструмен-
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тів істотно увиразнюють етнофонічну семантику музики. Таку дум-
ку висловлює Ізалій Земцовський: «Тембр уособлює звукоідеал кож-
ної етнічної культури, національні особливості інтонування. Навіть 
фуги Баха, виконані на узбецьких народних інструментах, зазвучать як 
узбецька народна музика» [2, 898].

З огляду на цей тембро-виразовий реагент музика Лисенка могла б 
бути особливо принадною у  звуковій оболонці українського інстру-
ментарію, випромінюючи свіжі барви семантично виражального етно-
фонізму. Проте у практичній площині ще й досі існують суттєві роз-
біжності у  поглядах щодо доцільності перекладень музичної класики 
для народних інструментів. Зрештою, твори Лисенка, як зазначалося, 
виявилися не такими вже й  відкритими для народних інструментів. 
І якщо керуватись думкою Земцовського щодо етнічного звуко ідеалу, 
то їх частка в репертуарі народників мала б бути значно більшою.

Мета статті  — теоретично обґрунтувати та окреслити мистецькі 
перспективи народно-інструментальних інтерпретацій творів Лисенка.

Виклад основного матеріалу. Причиною скромного числа перекла-
день творів Лисенка в  репертуарі народників є  зазвичай невідповід-
ність тембрової ретрансляції оригіналу та похибки самих перекладень, 
що суперечать законам жанру. Для з’ясування проблематики тембро-
фактурного перевтілення нагадаймо сутність музичного перекладен-
ня як такого. Його загальна формула полягає у перенесенні оригіналу 
в нові тембро-фактурні умови, що не суперечить жанрово-стильовим 
та образним властивостям твору. Важливою функцією перекладення 
є творче переосмислення засобів утілення образного змісту оригіналу. 
Микола Давидов з цього приводу пише: «Творче переосмислення засо-
бів утілення за умови збереження ідейно-емоційного змісту, закладено-
го в музичному творі, і перетворення викладу матеріалу з урахуванням 
нових інструментальних умов повинно бути сутністю та специфікою 
перекладів» [1].

Стислий опис музичного перекладення, звичайно, не може охо-
пити все розмаїття можливих співвідношень оригіналу та його ін-
струментальних варіантів, творчого і  формального, об’єктивного 
і суб’єктивного у підході до переінтонування першоджерела. Адже ко-
ректне, творчо виконане перекладення ще не убезпечує його від невдач 
і може бути далеким від очікуваного результату. Часто таке трапляєть-
ся внаслідок невдалого вибору твору для цього. Про таку поширену по-
хибку в практиці виконавців-народників пише Фрідріх Ліпс: «За невда-
лого вибору п’єси для перекладу чи формального підходу до перекладу 
можна зовсім спотворити звуковий образ. Наприклад, якщо зробити 
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переклад для баяна І частини “Місячної” сонати Бетховена, то замість 
“Sonata quasi fantasia” прозвучить щось на зразок хоральної прелюдії» 
[3]. 

Отже, властивий повноцінному перекладенню творчий підхід має 
доповнювати не менш важливий чинник підбору об’єкта, який би у но-
вих інструментальних умовах виявляв ідентичність звукообразу оригі-
нала з усіма належними естетичними наслідками.

Якщо дивитися на перекладення Лисенкових творів з точки зору до-
цільної селекції, то очевидні переваги органічності матимуть насампе-
ред п’єси з яскравою народно-жанровою складовою. Це той матеріал, 
інструментально-темброва модифікація якого спирається на властиві 
народній творчості засоби виразності (мелодичні, ритмічні, фактурні 
тощо), викликаючи асоціації з образами народного музикування у його 
безпосередній формі. Подібне етнофонічне унаочнення отримує за-
звичай позитивний відгук слухача, що відповідає загальноприйнятим 
уявленням про народні інструменти і водночас органічно переплетене 
з образно-виразовою структурою самого оригіналу. Серед перекладень 
цього типу назвемо такі твори Лисенка, як рапсодія «Думка-шумка» 
(перекладення для оркестру українських народних інструментів та 
цимбалів Георгія Агратіни), обробка народної пісні «Без тебе, Олесю» 
(перекладення для бандури Сергія Баштана), «Ой, стрічечка до стрічеч-
ки» (перекладення для голосу у супроводі бандури Віолетти Дутчак), 
«Стояла на колодці» (перекладення для голосу у  супроводі бандури 
Людмили Посікіри), оркестрове перекладення «Ой, маю я чорні брови» 
та ін. Їх яскравий фольклорний елемент артикулює свіжі барви народ-
ноінструментального фонізму, які підкреслюють національно-харак-
терну образність творів. 

Мистецька органічність цих перекладень, здавалося б, поза сумні-
вом, тож наважимося зробити припущення, що Лисенко, послухавши 
такі народно-інструментальні версії, напевно, їх не заперечив би. Адже 
усім відомий його великий пієтизм до народної творчості. Згадаймо 
слова композитора: «Наше діло десяте: записав, обробив, видав. А вже 
хто зробив подяку велику — так це наші кобзарі, лірники, вірні хра-
нителі живого слова народного» [4]. Про визначальну роль народної 
творчості для композитора він пише також у своєму листі до сина: «Не 
думай, що то мене так люди шанують, то нашу пісню, викохану й випес-
тувану народом, вітають» [5]. Ці слова засвідчують його відданість ідеа-
лам національної культури у її глибинних проявах надзвичайно щедрої 
фольклорної скарбниці. 
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Нагадаємо також велике зацікавлення Лисенка мистецтвом кобза-
рів, про що свідчить його праця «Характеристика музичних особли-
востей українських дум і  пісень у  виконанні кобзаря Вересая» (1874) 
та низка статей про народні інструменти, опублікованих у львівському 
часописі «Зоря» (1894).

Проте було б помилкою ставити знак рівності між Лисенком-
фольклористом і  Лисенком-композитором. Відображаючи народно-
музичні картини, він не використовував безпосередньо фольклору, 
дублюючи його. Своїм мистецтвом композитор плекав національно-
музичну ідею в  опосередкованій формі мистецького ушляхетнення 
фольклору, властивого романтичному канону ХІХ ст., не розчиняючи 
свою художню індивідуальність у феномені народного. Його потракту-
вання українського мелосу невід’ємне від виразового комплексу, зба-
гаченого досягненнями загальноєвропейської гармонізації, фактури, 
формотворчих засобів; воно, зрештою, спиралося на темброву основу 
традиційного класичного інструменталізму. 

Етнографізми ж козачково-танцювальної стихії в  дусі представ-
ників давнішої доби української музики  — Михайла Завадського, 
Владислава Заремби — аж ніяк не відповідали поглядам Лисенка щодо 
народності мистецтва й не могли бути провідною темою його творчо-
сті. Невипадково, палко підтримуючи в усьому українське, Лисенко не 
наважився написати бодай одного твору для бандури чи сопілки, слуш-
но вважаючи це самообмеженням, неминучим у разі звернення до над-
то недосконалих (як на той час) діатонічних інструментів. (Зрештою, 
як й  інші композитори  — національні романтики ХІХ  ст.) Погляди 
Лисенка щодо узагальнених (європеїзованих) форм композиторського 
потрактування фольклору цілком суголосні словам відомого дослідни-
ка його творчості Яреми Якубяка: «Логічно розмірковуючи, треба ви-
знати, що фольклор є  однією з  форм  — а  не абсолютною вираження 
духовної структури народу (нації). Отже, можливості вираження духу 
нації залишаються і поза безпосереднім вживанням фольклорних еле-
ментів» [7]. 

Більшою мірою контроверсії сприйняття перекладень творів 
Лисенка викликають п’єси широкої жанрової сфери, пов’язаної з лірич-
ними, елегійними, драматичними образами, а також із високим коефі-
цієнтом інструментально-виразової специфіки («Момент розпачу» — 
перекладення для бандури Андрія Омельченка, «Експромт» — баянне 
перекладення Миколи Різоля тощо). Їх оцінка академічними музикан-
тами зазвичай не надто висока. 
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Характерним прикладом є наспівно-тужлива «Елегія» (op. 41, № 3) 
у перекладі для бандури Василя Герасименка. Твору притаманні мело-
дійне багатство та відкрита емоційність з  елементами драматичного 
виливу у кульмінації. Сповнена проникливої експресії, ця п’єса вельми 
популярна серед бандуристів. У чому, однак, причина невисоких оці-
нок її бандурної версії? Щоб відповісти на це питання, звернімося до 
інструментальної мови, що істотно увиразнює музичний образ твору. 
Нагадаймо, в оригіналі «Елегія» має виразні ознаки фортепіанної ком-
позиції — педальний колорит насиченої просторовості фонізму, інто-
наційну характерність наспівності, яка значною мірою забезпечується 
також педальним фортепіано. Вона є вищою, ніж у щипкової бандури. 
Окрім того, фольклорно-бандурний звукообраз тут не відіграє особли-
вої виразової ролі з огляду на інтонаційні зв’язки «Елегії» з романсовою 
стихією, з її експресивним інтонуванням та напруженою вокалізацією 
мелодії. Чи потребуватимуть подібні твори етнофонічного підсилен-
ня народними інструментами? Питання, гадаємо, риторичне. (Хоча, 
на нашу думку, було б перебільшенням заперечувати доцільність ви-
користання «Елегії» та їй подібних творів у педагогічній практиці, кон-
курсних імпрезах та аматорському середовищі.)

Брак сумісності інструментів-тембрів (отже, й  звукообразів) спо-
стерігаємо також у баянних перекладеннях Лисенкових творів канти-
ленного характеру — «Журба» (перекладення Миколи Різоля), «Листок 
з  альбому» та «Сумний спів» (перекладення Степана Чапкія). В  них 
особливо відчутний недостатній виразовий ресурс педальної колори-
стики, від чого твори помітно програють на фонічному рівні, спри-
ймаючись як дещо збіднений варіант. У п’єсах цього типу звукообразна 
структура тісно пов’язана з глибоко інтимним, невід’ємним від індиві-
дуалізованої семантики витонченого піанізму Лисенка. 

Та чи означає це, що Микола Віталійович, попри народні джере-
ла своєї творчості, залишається композитором якщо не закритим, то 
принаймні далеким і  проблемним для народних інструментів, пере-
дусім у  сольно-концертному їх форматі? На теоретичному рівні таке 
твердження не виглядає безпідставним, особливо якщо подивитися на 
нього з позицій супутніх перекладенням системних координат оригіна-
лу-копії, еталона-аналога. Їх співіснування у художній творчості, як ві-
домо, не позбавлене проблематики. Примату оригіналу, зокрема, ревно 
дотримуються прибічники «справжніх мистецьких вартостей» та охо-
ронці їх чистоти, апелюючи до негативних наслідків масового тиражу-
вання дешевих підробок і  вторинно-маргінальної творчості. Про цю 
проблему мистецької достеменності на прикладі аранжувань для на-
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родних інструментів пише Віктор Фомін, який намагається подивити-
ся на них крізь призму взаємодії різних форм музичного твору в його 
соціальному бутті: «Назвемо велику, але надзвичайно строкату гру-
пу різних аранжувань, створених часто для популяризації творів, за-
доволення запитів широкої аудиторії (наприклад, перекладів творів 
класичного репертуару для баяна, гітари чи навіть оркестру народ-
них інструментів). Їх якість порівняно з оригіналом часто вельми про-
грає, що є од нією з причин ігнорування їх музикознавцями»; і далі — 
«Соціологічний аналіз редакцій мав би специфічний інтерес, зокрема 
з точки зору проблеми боротьби за оригінал» [6]. 

Утім, свої аргументи мають і прибічники перекладень (традиційно 
це представники академічного напряму народно-інструментального 
мистецтва). Їх позицію частково пояснює особлива образно-змістовна 
глибина класичних шедеврів, що мають широкий ресурс поліваріант-
них тлумачень і  можливостей вияву нових ідей в  акті інтерпретації 
(звісно, за умови відповідності специфіки інструмента образному сві-
ту музичного оригіналу). Крім того, у перекладенні завжди існує неви-
користаний резерв змістовності, прихований у комплексній взаємодії 
чинників максимально адекватної звукореалізації  — творчому пере-
осмисленні, вірному виборі музичного матеріалу, володінні усіма ре-
сурсами інструментальної виразності. Вирішальною при цьому буде 
творча особистість самого автора транскрипцій, здатного своєю бага-
тою інвенцією піднести їх до рівня визнаних мистецьких артефактів. 
Згадаймо відомі шедеври фортепіанних транскрипцій Ліста, Бузоні, 
скрипкових — Сарасате та ін. 

Проте не тільки наведені чинники є  запорукою піднесення жан-
ру народно-інструментального перекладення. З  точки зору музичної 
практики визначальними для існування твору є й суб’єктивні фактори 
варіативності, детерміновані індивідуальними та соціальними відмін-
ностями психології сприйняття, інтерпретацій різними типами публі-
ки. У цьому сенсі перекладення для народних інструментів класично-
го репертуару не виняток. Їх мистецька актуальність є невід’ємною від 
ментальних чинників соціуму, що визначає оціночний реєстр творів, 
зумовлений мінливим ритмом соціально-історичної адаптації. Як ві-
домо, жанр перекладення і  транскрипцій протягом своєї історії мав 
періоди злетів і  забуття, зумовлені змінами естетичних уподобань. 
Нагадаймо, ще в недалекому минулому створення транскрипцій було 
своєрідною даниною епосі, і  піаністи обов’язково включали до свого 
репертуару транскрипції Ліста, Бузоні, Таузіга, Годовського та ін.; сьо-
годні ж їх виконують рідко, надаючи перевагу оригінальним творам. 
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Висновки. Отже, у контексті суспільно-культурних процесів, зумов-
лених реаліями знаменної доби української незалежності, об’єктивно 
відбуваються й зміни характеру семантичної інформації художніх мо-
делей, з’являються нові мистецькі феномени. Серед них «українська 
тема» об’єктивно набуватиме дедалі більшої актуальності та оновле-
них форм, а  вектор суспільного сприйняття української музики по-
вертатиметься в  бік зростання уваги до розмаїття типів її жанрової 
нормативності. Екстраполюючи ці процеси на творчість Лисенка, хо-
тілося б вірити, що хвиля сучасного національного відродження стане 
тим поживним ґрунтом, із якого проростуть нові, естетично привабли-
ві форми народно-інструментальної Лисенкіани, передовсім у вигляді 
високохудожніх транскрипцій, «вільних перекладів» із частковим пе-
рекодуванням мовної структури творів, урізноманітненням інструмен-
тальних сполучень тощо. 

Цей вилив креативу, сподіваємося, не стане лише художнім експе-
риментом чи «локальною аномалією», а зміцнить мистецькі переваги 
народно-інструментальних аранжувань, надавши свіжого подиху бага-
тьом Лисенковим шедеврам унаслідок підкреслення їх національного 
елемента. І не лише етнофонічно, а передусім завдяки новим творчим 
осяянням авторів перекладів на рівні з мистецтвом великого Миколи 
Лисенка. 
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У статті розкривається феномен творчості Миколи Мозгового. 
Висвітлюються аспекти його багатогранної діяльності як дослідника, 
композитора, поета, виконавця. Аналізуються жанрово-стильові особли-
вості пісенної творчості М. Мозгового.

Ключові слова: Микола Мозговий, багатогранна творча діяльність, масо-
ва музична культура.

В статье раскрывается феномен творчества Николая Мозгового. 
Освещаются аспекты его многогранной деятельности как исследовате-
ля, композитора, поэта, исполнителя. Анализируются жанрово-стилевые 
особенности песенного творчества Н. Мозгового.

Ключевые слова: Николай Мозговой, многогранная творческая деятель-
ность, массовая музыкальная культура.

The article reveals the phenomenon of Mykola Mozhovуi’s creative heritage. It high-
lights the aspects of his versatile activity as a researcher, composer, poet, and per-
former. It analyzes genre and style peculiarities of Mykola Mozhovуi’s song heritage.

Key words: Mykola Mozhovуi’s, versatile creative activity, mass musical culture.

Постановка проблеми. Вплив музичного мистецтва на індиві-
дуальну і суспільну свідомість привертав увагу мислителів різних епох, 
що об’єктивно вказує на його важливість у розвитку культури. Музика, 
розвиваючись у  контексті певних суспільних формацій, завжди вва-
жалася найпотужнішим мистецьким чинником духовного життя су-
спільства. Відтак вивчення взаємодії музичного мистецтва, зокрема 
його масових форм, і публіки набуває особливої актуальності у пост-
індустріальну епоху, коли процеси глобальної інформативності та охо-
плення найширшого кола публіки відіграють визначальну роль у мис-
тецько-комунікативних процесах. 

Масова культура є вторинною щодо художньої класики, оскільки ви-
користовує сюжети, ситуативні повороти, емоційні колізії і образи остан-
ньої. Вона не ставить перед собою завдання відображення всього розма-
їття світу з його суперечностями і узагальненнями людського досвіду.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасне вітчизняне 
музикознавство виявляє глибокий інтерес до дослідження проблем 
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розвитку української масової музичної культури (А.  Калениченко, 
Л.  Кияновська, О.  Козаренко, І.  Сікорська та ін.), а  також ролі мит-
ця у  цьому процесі. Важливе значення для досліджуваної теми має 
розкриття сутності механізмів масовизації й  художнього сприйман-
ня (О. Бережна, Н. Гребенюк, А. Данилюк, А. Калениченко та ін.). Ці 
процеси осмислено в  контексті розвитку національної культури, яка, 
сприймаючи і  трансформуючи світові явища, здатна протистояти за-
грозам етнічної уніфікації і забезпечити потреби слухацької аудиторії.

Мета наукової статті полягає у  висвітленні особливостей багато-
гранної творчої діяльності Миколи Мозгового та його внеску в розви-
ток української масової музичної культури. Завдання: 1) розкрити жан-
рову основу, поетику і  виконавські особливості Миколи Мозгового; 
2) схарактеризувати дослідницький підхід Миколи Мозгового до роз-
витку української пісенної естради.

Виклад основного матеріалу. Поняття «масова естрадна пісен-
ність», набувши характеру об’єктивно-наукового терміна, втратило не-
гативне забарвлення, оскільки досягнення у цій сфері мистецької твор-
чості набули масового поширення завдяки не лише своїй мистецькій 
своєрідності, а й насамперед своїм соціологічним характеристикам, до 
певної міри нівелювавши протистояння «елітного високого мистецтва» 
і  «низького повсякденного». Порушене питання свідчить про важли-
вість трансляції і поширення зразків естрадної пісенності та її засво-
єння широкою аудиторією, про набуття ним особливого значення як 
культурно-соціологічного чинника.

Незважаючи на очевидне протистояння потужних пластів сучасно-
го музично-культурного життя, кожен із них має свою специфіку, свої 
важливі спільні функції, однак належать вони до одного виду худож-
ньо-естетичної діяльності людини. Тому актуальним постає завдан-
ня осягнення естетико-культурологічних аспектів взаємодії естради 
як масового мистецтва та її слухача, публіки. Вирішення цього страте-
гічно важливого завдання є пріоритетним у творенні культурної полі-
тики української держави. Відтак особливого значення набуває музич-
на спадщина видатних митців України другої половини ХХ — початку 
ХХІ ст., зокрема Миколи Петровича Мозгового.

Багатогранна діяльність М.  Мозгового розгорталася в  атмосфері 
активних творчих шукань, ідеологічного, національного і мистецько-
го самовизначення. Різноманітна за своїм характером, вона набула не-
сподіваних виявів для митця естрадного спрямування — композито-
ра, поета, виконавця, педагога, дослідника, менеджера. Його виступи 
на естраді завжди вирізнялися оригінальністю, а пісні — особливим ав-
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торським розумінням світу і людини у світі. Його ставлення до творчої 
молоді було дбайливим і доброзичливим, а до сучасної української му-
зичної естради — вимогливим і безкомпромісним.

Микола Мозговий органічно поєднував виконавську і  педаго-
гічну діяльність. Про це свідчить його робота на посаді завідува-
ча кафедри теорії і  методики постановки голосу Інституту мистецтв 
Національного педагогічного університету імені М.П.  Драгоманова. 
Як педагог М.  Мозговий дбав про розширення загального кругозору 
студентів, вважаючи це запорукою їхнього успіху у професійній діяль-
ності, бо для співака, як і для будь-якого іншого фахівця, принципово 
важливим є етичне ставлення до своєї справи, колег, слухачів. Він роз-
вивав у своїх учнів уміння втілювати плідні творчі ідеї, брав відпові-
дальність за їх виховання, навчання, художній та моральний розвиток.

Творчість Миколи Мозгового є  знаковим явищем у  становлен-
ні української масової музичної культури. Її можна вважати зразко-
вою в жанрі естрадно-пісенного та масового музичного мистецтва, та-
кою, що відбиває основні тенденції стильового розвитку цього жанру. 
Ґрунтуючись на традиціях світового естрадно-пісенного мистецтва та 
національних народнопісенних джерелах, пісні композитора водночас 
є  оригінальними творами, які визначають самобутність професійної 
музично-естрадної мови митця.

Жанровою основою творчості М. Мозгового є лірична пісня, в якій 
спостерігається поетичне ставлення автора до змісту таких вічних тем, 
як звернення до коханої, до матері, прославлення рідного краю. Він на-
давав перевагу романсам та пісенно-танцювальним жанрам, у яких на-
явні елементи та ознаки інших жанрів вокальної та інструментальної 
музики. Пісенна стилістика митця ґрунтується на ліричній пісні, в якій 
присутні елементи інших стильових та жанрових напрямів: народної 
пісенно-танцювальної традиції, рок-балади, регбі, диско, джазової во-
кальної музики тощо. Отже, жанрова та стильова різноманітність пі-
сень Миколи Мозгового є показником його глобального підходу до ма-
сової музичної культури.

Інтонаційно-ритмічні характеристики пісень композитора є  зраз-
ком багатостильового і багатожанрового розмаїття втілення художніх 
завдань в естрадно-пісенному мистецтві та масовій музичній культурі. 
Справді, хоча пісні М. Мозгового мають переважно куплетну структуру 
і відбивають художньо-стилістичні ідеї народної та академічної музи-
ки, вони водночас глибоко поєднані з традиціями та кращими зразка-
ми сучасного естрадного мистецтва, які вже стали надбанням світо-
вої культурної спадщини. Основними принципами розвитку пісенної 
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форми у  його творчості є  інтонаційна варіантність, інструментальна 
варіаційність, імпровізаційність, метроритмічна структура, в якій по-
єднуються чіткість ритмічної основи та свобода фразування, яка дик-
тується змістом поетичного тексту.

Одним із базових жанрово-стильових утворень (видозмін) у  пі-
сенній поетиці митця є  семантичне оновлення фольклорних обра-
зів-символів на основі використання архетипів української культури. 
Твори М. Мозгового, розраховані на професійне виконання за закона-
ми функціонування пісенно-естрадного жанру, стали засадничими для 
масштабного концертно-видовищного шоу з притаманними йому ко-
мерційною успішністю, популярністю й розважальністю.

Вказаний факт є особливо важливим з огляду на невипадковість по-
ступового входження національного мистецтва у постмодерністський 
простір, де відверта або прихована комерціалізація художнього про-
цесу може часом подаватися під «соусом» новітньої жанрової гібриди-
зації, симбіозу академічності з розважальністю і, зрештою, втягувати-
ся в орбіту «візуально-звукового драйву». Це є ще одним свідченням 
того, що масова культура розмила межі між елітарною (класична му-
зика, література, високе мистецтво) і  народною (пісні, танці, казки) 
культурою. Виробництво, поширення і споживання продукції масової 
культури має індустріально-комерційний характер, і  в  цьому аспекті 
збереження поетичного образу має надзвичайне соціально-моральне 
значення для масового музичного мистецтва.

Одним із перших М. Мозговий дослідив основні тенденції розвитку 
української пісенної естради у масовій українській культурі останньої 
третини XX ст.; виявив її специфіку як феномена української масової 
культури, психологічні, мистецькі й інформаційно-технологічні меха-
нізми впливу на її динаміку; визначив міру і характер впливу глобалі-
заційних та інформаційних процесів на поширення масовості україн-
ської пісенної естради. Як дослідник він уник спрощеного розуміння 
розважальності  — однієї з  головних ознак масової музичної культу-
ри, першим запропонував власний підхід до періодизації процесу роз-
витку української пісенної естради.

Микола Мозговий дослідив еволюцію формо- та стилетворчих, ме-
лодико-лінгвістичних, фактурно-жанрових складових сучасної пісен-
ної естради. Він довів, що сутність стильового демократизму масо-
вої музики, зокрема музичної естради, змушує виробляти нові норми 
не тільки естетики, стилістики і смаку, а й потенціалу масового вико-
ристання тих елементів естради, які за умови грамотного застосуван-
ня імпонують публіці. Стильове начало естрадної музики відобра-
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жає особливості та образні характеристики музичного твору, є одним 
з найважливіших засобів виразності.

Висновки. Отже, у творчості М. Мозгового відбулося виокремлен-
ня пісні-шлягера в окремий мистецький напрям, який став органічним 
компонентом сучасного популярного музичного мистецтва в  Україні 
й уможливив феномен типізації та масовості. Це вкрай важливо з огля-
ду на певні закономірності поступового входження українського націо-
нального мистецтва у постмодерністський простір. Саме завдяки твор-
чості М.  Мозгового пісня-шлягер набула сталих ознак національної 
масової культури, стала зразком вишуканої романтично-поетичної лі-
рики, інтерпретованої відповідними сольними й інструментально-ви-
конавськими засобами. У поетичних образах його пісенних шлягерів 
якнайповніше втілено єдність форми і змісту. Водночас варто зазначи-
ти, що збереження поетичного образу має надзвичайне соціально-мо-
ральне значення для масового музичного мистецтва.

Образність та художність пісенної творчості М.  Мозгового є  без-
посереднім відгуком на зміни, що відбувалися у суспільній свідомості. 
З розвитком світоглядних позицій пісенно-поетична творчість митця 
видозмінювалася психологічно, збагачувалися її тематична палітра, за-
соби та прийоми художньої виразності, відбувалося семантичне онов-
лення фольклорних образів та переосмислення їх у дусі нових суспіль-
них реалій.
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НОВА ЕСТЕТИКА МЕДІА-МИСТЕЦТВА: 
ДО ПРОБЛЕМИ РОЗШИРЕННЯ МЕЖ 
ПОНЯТТЯ ХУДОЖНЬОГО 

У статті проаналізовано медійний простір у  контексті естетичної 
проблематики. Спираючись на положення феноменологічної естети-
ки, автор розглядає феномени медіальної поверхні і  субмедіального в  ху-
дожніх медійних текстах через поняття «аудіовізуальність» і  «транс-
аудіовізуальність», дає визначення медіа-мистецтва як нового виду 
художньої практики, в якому характер взаємодії автора і реципієнта змі-
щується з моменту споживання на момент співавторства, а художня цін-
ність залежить від актуалізації естетичних механізмів засобами сучасних 
медійних тех нологій.

Ключові слова: медійний простір, медіатизація, медійні мистецтва, аудіо-
візуальність, трансаудіовізуальність.

В статье проанализировано медийное пространство в контексте эсте-
тической проблематики. Опираясь на положения феноменологической 
эстетики, автор рассматривает феномены медиальной поверхности 
и  субмедиального в  художественных медийных текстах через понятия 
«аудиовизуальность» и  «трансаудиовизуальность», дает определение 
медийного искусства как нового вида художественной практики, где ха-
рактер взаимодействия автора и  реципиента смещается с  момента 
потреб ления на момент соавторства, а художественная ценность зави-
сит от актуализации эстетических механизмов средствами современ-
ных медийных технологий.

Ключевые слова: медийное пространство, медиатизация, медийные ис-
кусства, аудиовизуальность, трансаудиовизуальность.

The article analyzes media  environment in  the context of  an aesthetic perspec-
tive.  Based on  the phenomenological aesthetics concepts, the  author examines 
the phenomena of media surface and submedial through the concepts of “audio-
visuality” and “transaudiovisuality”, gives the defi nition of media art as a new form 
of  artistic practice, where the  nature of  the author and the  recipient interactions 
moves from the moment of consumption at the time of co-authorship, and artis-



Розділ II. Духовні домінанти мистецтвознавчих студій 105

tic value depends on the update of aesthetic mechanisms by means of modern me-
dia technologies. 

Key words: media  environment, mediatization, media  arts, audiovisuality, 
transaudiovisuality.

Постановка проблеми. Діяльність людини у  сучасному су-
спільстві відбувається здебільшого через медіа-засоби і у межах медій-
них структур, що репрезентують значну частину соціальних процесів. 
Система медійних комунікацій охоплює усі суспільні сфери, постій-
но змінюючись і модифікуючись залежно від потреб індивіда у склад-
ній мережевій організації полілогу культур. Наявність комунікативних 
систем, що забезпечують інформаційну взаємодію і  задоволення ін-
формаційних потреб присутніх у мережевій організації буття окремих 
віртуальних ідентичностей, дає підстави говорити про дві реальнос-
ті, в яких існує сучасна людина: природну, фізичну реальність (реаль-
ний простір) і створену медійними засобами альтернативну віртуальну 
реальність, яка, на відміну від фізичної реальності, є результатом ме-
діа-діяльності індивідів (медійний простір). У структурі цієї нової аль-
тернативної реальності змінюється сутність таких фізичних явищ, як 
простір і час, і виникає нова композиція культурного життя, в центрі 
якого — новий індивід (Homo virtualis), який користується медійною 
мовою, споживає медійні мистецтва у вигляді віртуальних артефактів 
(медіа-текстів) і  є представником нового антропологічного типу вір-
туальної людини, моральні принципи та психологічні характеристики 
якої суттєво відрізняються від ідеалів і принципів людини епохи, яку 
дослідники називають «доінтернетною» [4; 8]. 

Пошуки у сфері мистецтва — один з важливих напрямів самоіден-
тифікації Homo virtualis у медійному просторі. Мистецтво нових медіа, 
медіа-мистецтво, Media Art — так найчастіше називають мистецтво ме-
дійного простору в термінологічній плутанині інтернет-сайтів. Головна 
риса, що об’єднує різні види і жанри медійних мистецтв, — це засто-
сування у процесі їх створення, трансляції та споживання (чи хоча б 
на одному з  цих етапів) новітніх медіа-технологій. Саме це відрізняє 
медіа-мистецтво від класичного, протиставляючи медіа-музику, медіа-
живопис, медіа-скульптуру та інші види Media Art класичним анало-
гам та створюючи нові мистецтва, споконвічно пов’язані з медійними 
формами комунікації, так звані «технічні мистецтва»: фотографію, кі-
нематограф, телебачення, мультимедіа та інші форми екранної культу-
ри. Відповідно змінюються спосіб створення творів мистецтва (медійна 
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техніка), засоби виразності (інформаційні технології як художній ін-
струментарій), практика споживання (віртуальний світ). Необмежені 
технічні можливості неймовірно ускладнюють зберігання, вивчення та 
систематизацію медійних мистецтв, адже вони існують у безлічі форм 
і можуть змінюватися в кожному акті споживання (ефект присутно сті 
реципієнта). 

Систематизувавши види медіа-мистецтва, які розглядають дослід-
ники художньо-публіцистичного дискурсу у  системі медійного про-
стору (Media Art, New Media Art, Multimedia Art, Video Art, Net art, 
Telecommunication Art, Sound art, Mobile Phone Art, Cyber Art) [5; 10; 
11], ми виділили 3 жанрово-видові групи медійних мистецтв, що роз-
різняються за технологічними та репрезентаційними характеристика-
ми, а також фізичними, матеріальними якостями засобів, що форму-
ють художній образ:

1) відеоарт — результат медійно-естетичної трансформації аудіові-
зуальних мистецтв (кіно, телебачення, мультимедіа);

2) нет-арт — візуальне мистецтво мереж, медійна модифікація ві-
зуальних мистецтв (живопис, скульптура, архітектура) на сайтах 
Інтернету;

3) саунд-арт — художньо-естетичне існування аудійного шару ме-
дійного простору, віртуальний симбіоз музичного мистецтва і нетра-
диційних звукових практик в межах медійних технологій.

Узагальнюючи вступні міркування, спробуємо дати перше робо-
че визначення явища, яке вивчаємо: медіа-мистецтво — це світ техніч-
но опосередкованих аудійних, візуальних і аудіовізуальних образів, що 
викликають у реципієнта естетичну реакцію. Проте не можна не вра-
ховувати зміни у характері цієї реакції, зумовлені трансформацією ес-
тетичної картини світу в умовах медійного простору, що дає підстави 
детальніше проаналізувати мистецькі феномени медійного простору 
в контексті естетичної проблематики.

Мета статті — проаналізувати естетичні механізми функціонуван-
ня медійних мистецтв у контексті діалектики художніх процесів і про-
цесів медіатизації соціальних практик і уявлень Homo virtualis.

Виклад основного матеріалу. Особлива роль медіа в мистецтві по-
лягає в тому, що вони реалізують себе як елемент буття, а не просто як 
естетичний феномен. Така онтологічна спрямованість нівелює різни-
цю між мистецтвом і життям, тобто максимально зближує онтологічні 
та естетичні властивості у творах медійного мистецтва, яке, на відміну 
від класичного, не відображає реальність, а вступає з нею в діалог, час-
тіше — у полілог. Спрямованість на екзистенцію людини, її досвід есте-
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тичного переживання і залишення поза увагою її соціальних характе-
ристик дають нам підстави проаналізувати медіа-мистецтво у контексті 
концепцій феноменологічної естетики.

У центрі пошуків феноменологічної естетики  — естетична сві-
домість і  твір мистецтва як самодостатній феномен інтенціонально-
го переживання. Відкрита Р. Інгарденом багатошарова структура тво-
ру мистецтва дає змогу розглядати його як інтенціональне утворення 
естетичної свідомості, результат її діяльності поза будь-якими ре-
альними зв’язками. Поняття багатошаровості Р.  Інгарден аналізує на 
прикладі літературного твору, проте не заперечує його як іманентну 
властивість інших видів мистецтва. Вчений констатує наявність гори-
зонтального і вертикального вимірів твору мистецтва. Перший як роз-
виток у часі, послідовне чергування елементів (фаз) можна порівняти 
з композицією і драматургією твору. Другий — це чотири шари, і якщо 
перші три (звук, семантика, зміст) складають достатньо зрозумілу по-
ліфонію структурних елементів, то четвертий — «вид», за визначенням 
Р.  Інгардена, — є потенційними наочними смислами, які не присутні 
у творі поза ситуацією його сприйняття, не складають на відміну від 
інших шарів цілісної єдності і повністю залежать від інтенції реципі-
єнта. Саме види визначають незавершеність, невизначеність твору ми-
стецтва, що є, на думку Р. Інгардена, його основною якістю, і роблять ін-
тенцію естетичної свідомості смислоформувальним механізмом. Види 
вчений вважає найважливішим фактором, який конституює твір мис-
тецтва, і навіть припускає, що наявність інших шарів не є необхідною 
[3]. Інакше кажучи, сприйняття твору, яке Р. Інгарден називає конкре-
тизацією, перетворює твір із схеми на предмет, створює його естетич-
ну цінність і є не тільки співтворчістю, а й повноцінним творчим про-
цесом.

Для розуміння естетичних механізмів функціонування медійних 
мистецтв як складової медійного простору певну цінність представляє 
розвиток естетичної концепції багатошарової структури мистецького 
твору в дослідженнях Н. Гартмана. Художній образ для Н. Гартмана — 
те, що не існує поза свідомістю. Художній твір, за Гартманом, має лише 
один реальний шар, а всі інші — ірреальні, вони актуалізуються у тво-
рі завдяки свідомості, яка його сприймає [1].

Медійний простір як художній простір — це перш за все зміни у ху-
дожньому баченні світу, пов’язані з медіатизацією. Його не можна звес-
ти до сукупності медійних засобів та створених ними текстів. У цьо-
му контексті цікавою є теоретична позиція М. Мерло-Понті, який дав 
феноменологічну трактовку проблем художньої культури у  системі 
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транссуб’єктивацій «художник — тіло — світ — простір». Простір, за 
М. Мерло-Понті, означає володіння світом за допомогою власного тіла. 
Причому тіло він розуміє не як частину простору, набір функцій, а як 
переплетіння «бачення і руху» [6]. Глибина простору (реального і ху-
дожнього), за М. Мерло-Понті, не має ніякого стосунку до геометрич-
ної перспективи, вона зароджується у погляді. Тобто конституюваль-
на свідомість, яку він наділяє інтенціональними ознаками піклування, 
страху, акту тощо, виключає можливість автономного розгляду худож-
нього твору, твір нерозривно пов’язаний із суб’єктом, що його спри-
ймає. Погляд як перший крок до конструювання художнього простору, 
трансформуючись у медіа-реальності в початкову фазу медійної інтен-
ції, стає знаковим медіа-культурним жестом. На думку Є. Ніколаєвої, 
це — «схоплення артефакта чи арт-події на медіа-носії і практично мо-
ментальне широке поширення “медіа”-зліпка через усілякі засоби ма-
сової медіа-комунікації — MMS, блоги, соціальні мережі» [7, 195]. 

У контексті проблематики нашого дослідження плідним є звернен-
ня до естетики М. Дюфренна, де вихід мистецького твору на рівень фе-
номена пояснює концепція артизації дійсності, що потребує принци-
пово нових форм мистецтва. Артизована культура, за М. Дюфренном, 
поєднує мистецтво, політику, гру й життя і намагається створити нову 
реальність — утопічну, уявну, яка реалізується через карнавал, колек-
тивне дійство [9]. Від цього — лише один крок до розуміння інтерак-
тивного медіа-мистецтва як медійного перформанса, в межах якого ін-
тенціональне життя умовного автора медіа-повідомлення корелюється 
зі смислами і символічними значеннями аудіовізуальних інших.

Спираючись на вищерозглянуті естетичні концепції, ми спробуємо 
у  цій статті проаналізувати естетичні механізми функціонування ме-
дійних мистецтв у  контексті діалектики художніх процесів, процесів 
медіатизації соціальних практик і уявлень Homo virtualis.

Застосування основних положень феноменологічної естетики для 
виявлення внутрішніх закономірностей процесів візуалізації як якіс-
ної характеристики медіа-реальності дає змогу простежити законо-
мірності формування образної структури аудіовізуальних медійних 
мистецтв (відеоарта). Йдеться про візуальний метод сприйняття як ба-
чення вже зафіксованого (кадри, відзняті відеооператором, змінюють 
свій зміст в умовах медійного твору-тексту і є потенційними наочни-
ми образами, які конкретизуються і набувають функціонального зна-
чення під час сприйняття). Г.  Мєднікова найбільш важливою рисою 
цієї нової образності вважає «відсутність жорсткої концептуальнос-
ті, відвертість і незавершеність представленого екзистенціального до-
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свіду, який по-різному актуалізується в безлічі індивідуальних світів» 
[5, 22]. Тобто візуалізація  — це актуалізація екзистенційного досвіду 
реципієнта, простір його внутрішнього «Я». Цей процес можна пред-
ставити як не зовсім усвідомлену, а, скоріше, інтуїтивну активізацію 
спогадів, переживань, ідей, уявлень під час перегляду відеокартинки. 
На перший план виходить не віддзеркалення подій, а  спроможність 
створювати нові значення, переформатування зовнішнього соціально-
го простору у внутрішній особистісний «тут і зараз». Цю особливість 
медійного простору ми вважаємо результатом мотиваційно-цільової 
роботи медійної інтенції як можливості через відеообрази наблизити-
ся до «власної самості» — ядра особистості, центру її свідомих і підсві-
домих елементів.

Реальний шар артефактів медійного простору ми сприймаємо через 
певну знакову систему, яка має фізичні, морфологічні, семантичні, син-
таксичні якості. У концепції Б. Гройса цей шар позиціонується як ме-
діальна поверхня (зовнішнє). Тільки медіальна поверхня, за Гройсом, 
піддається науковому опису, на відміну від субмедіального (внутріш-
нього), яке є предметом не пізнання, а підозри і страху [2]. Розвиваючи 
цю думку, Г. Мєднікова розглядає медіальну поверхню через поняття 
візуальності, яке вона розуміє як матеріальне втілення медійних обра-
зів. Відповідно, субмедіальне  — це трансвізуальність, коридор за по-
всякденні рівні буття, те, що активізує духовно-смислове бачення. 
«Візуальність — те, що нав’язується ззовні, трансвізуальність — те, що 
йде з внутрішнього?» [5, 23]. Проте ми вважаємо, що специфіку проце-
сів медійного простору більш адекватно відображують поняття «аудіо-
візуальність» і «трансаудіовізуальність», що доповнюють зміст наочних 
образів медіальної поверхні і  субмедіального комплексом фізичних 
і  психологічних станів акустичних структур, формуючи горизонталь 
і вертикаль медійного простору. Адже медійний простір є новою кому-
нікативною системою, що заснована на принципі мережевої організації 
інтеграційних процесів і  є різнорівневою нелінійною взаємодією уні-
версальних культурних смислів у горизонтальних і вертикальних куль-
турних вимірах особистості і суспільства. 

Медіатизація динамічних процесів культурного простору впливає 
на природу трансляції соціокультурного досвіду засобами мистецтва. 
Моностильова організація текстів культурних артефактів змінюєть-
ся на полістилістичну, а психологія мистецтва активно розвиває ідею 
синестетичного феномена сприйняття, сутність якого полягає в тому, 
що враження, специфічне для певного органу чуття, супроводжуєть-
ся іншим, додатковим, притаманним іншій модальності. Тобто йдеться 
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про системні інтегративні процеси в культурі, які доводять діалектич-
ну єдність зорових і  слухових функцій у  будь-якому мистецтві (про-
сторовому, часовому, аудіовізуальному) і  потребують від реципієн-
та синестетичної спрямованості сприйняття. Для медійних мистецтв 
синестезія стає іманентною ознакою сприйняття і  основою медійної 
інтенції, що і формує образ аудіовізуального «іншого» в його аудіовізу-
альних і трансаудіовізуальних аспектах.

Феномен аудіовізуального «іншого», на нашу думку, є  ключовим 
для аналізу художньо-естетичних вимірів медійного простору. Його 
аудіовізуальність  — це знакова система медіа-мови. Його трансаудіо-
візуальність — результат роботи свідомості з аудіовізуальними обра-
зами, результат медійної інтенції, яка однаково працює стосовно медій-
ної експропріації творів традиційних мистецтв і у процесі виникнення 
специфічно медійних мистецтв в  альтернативній реальності, худож-
ній простір якої формується не тільки під час створення, виконання, 
прослуховування, візуального бачення твору мистецтва, а й його ска-
чування, компілювання, тиражування, дублювання, перероблення за 
допомогою електронних засобів і комп’ютерних програм, тобто нових, 
суттєво медійних способів буття художнього твору. Феномен мистець-
кого твору в умовному віртуальному медійному просторі виявляється 
через колективне дійство, яке є результатом індивідуальних дій аудіові-
зуальних «інших». Цей процес апріорі не може мати кінцевого резуль-
тату, адже художні твори, що створюються у  медійному просторі, на 
відміну від творів традиційного мистецтва, не мають свого глядача. Їх 
створення — це не кінцевий результат творчості автора, а початок но-
вого, віртуального життя, зміст якого вибудовується у  процесі іден-
тифікації автора і реципієнта, який стає учасником творчого процесу, 
а іноді — і персонажем твору медійного мистецтва. 

Висновки. Естетичний аналіз еволюції художніх процесів, яка від-
бувається у медійному просторі, дає змогу визначити медіа-мистецтво 
як новий вид художньої практики, в якому змінюються характер взає-
модії автора і реципієнта (акцент зміщується з моменту споживання на 
момент співавторства), характер твору (художня цінність значно по-
ступається комунікативності), характер мови (актуалізація естетичних 
механізмів засобами сучасних медійних технологій). Відсутність у мис-
тецьких пошуках медійного простору стабільної естетичної картини 
світу, що робить основним критерієм медійної творчості індивідуальну 
авторську позицію Homo virtualis, дає змогу визначити основні напря-
ми розширення меж художнього в медіа-мистецтві:
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1) онтологізація естетичних параметрів медійного простору, що 
нівелює різницю між мистецтвом і  життям, адже твори медіа-мисте-
цтва  — не відображення реальності, а  присутність у  ній реципієнта, 
його діалог зі світом;

2) аудіовізуалізація як основа нової образності медіа-мистецтва, що 
переформатує зовнішній соціальний простір у  трансаудіовізуальний 
внутрішній простір реципієнта;

3) синестетичний характер сприйняття аудіовізуальних образів як 
єдність зорових і слухових функцій у медіа-мистецтві;

4) медіа-культурний жест як початкова фаза життя медійного арте-
факта і його подальше існування в умовах медійного буття. 
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МИСТЕЦТВО МУЗИЧНОГО АВАНГАРДУ 
У ЗМІСТІ ВИЩОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

У статті проаналізовано філософсько-естетичні аспекти розвитку мис-
тецтва музичного авангарду у  ХХ  ст.; визначено стильові напрями та 
основні види композиційних технік сучасної музики (серійність, серіалізм, 
сонорика, алеаторика, полістилістика та ін.); розкрито особливості опа-
нування студентами цими техніками на практичних заняттях із курсу 
«Сучасна музика»; узагальнено напрями щодо оптимізації мистецтва му-
зичного авангарду у змісті вищої мистецької освіти.

Ключові слова: музичний авангард, сучасна музика, композиційні техніки 
ХХ ст., практичні заняття, мистецька освіта.

В статье проанализированы философско-эстетические аспекты разви-
тия искусства музыкального авангарда в  ХХ  в.; определены стилевые на-
правления и  основные виды композиционных техник современной музы-
ки (серийность, сериализм, сонорика, алеаторика, полистилистика и др.); 
раскрыты особенности овладения студентами этими техниками на 
практических занятиях курса «Современная музыка»; обобщены направле-
ния по оптимизации искусства музыкального авангарда в содержании выс-
шего художественного образования.

Ключевые слова: музыкальный авангард, современная музыка, композици-
онные техники ХХ в., практические занятия, творческое образование.

The article analyzes philosophical-aesthetic aspects of  development of  musi-
cal avant-guard art in  the 19th century; defi nes stylish directions and basic types 
of composition techniques of modern music (12-tone techniques, sonorism, aleato-
ry, polystylistics etc); presents peculiarities of the mastering these techniques by stu-
dents at practical workshops of the course «Modern music»; summarizes directions 
for optimization musical avant-garde art in the content of higher art education.
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Key words: musical avant-guard, modern music, composition techniques 
of ХХ century, practical workshops, artistic education.

Постановка проблеми. ХХ ст. увійшло в історію людства як доба 
небачених раніше суспільних контрастів, глобальних соціально-полі-
тичних зрушень, світових війн, унікального науково-технічного про-
гресу, що супроводжувався стрімким розвитком знань, проривом но-
вих технологій не тільки в науку, а й у всі сфери життєдіяльності. Як 
наслідок, дегуманізація суспільного буття, «технократична домінанта» 
у  світогляді, знецінення особистісних якостей людини, зниження со-
ціально-рольової активності індивіда, поява «синдрому відчуження» 
тощо. Людина постає самотньою і беззахисною у технократичному ін-
дустріальному суспільстві, побудованому за принципом «мегамашин-
ної системи» (У.  Вайт, Ф.  Кафка, Р.  Мілс, Д.  Рісмен, Е.  Фромм та ін.). 
Втрата рівноваги між людиною і природою, культурою і цивілізацією 
знаходить свій вияв у творах мистецтва. Так, своєрідним викликом на 
цивілізаційні зміни стало мистецтво авангарду, яке відобразило склад-
ну історію і  філософські погляди початку і  другої половини минуло-
го століття. Варто зазначити, що новаторські тенденції були характер-
ними для всіх перехідних етапів в історії художньої культури людства. 
Втім, саме у ХХ ст. авангард з його яскраво вираженим новаторством 
набув значення глобального феномена, що охопив практично всі 
види мистецтва, зокрема музичне, і створив власну систему, яка стала 
відображенням творчих пошуків часу з багатовимірністю авторських 
моделей світу, різноплановістю змістів, поліфонізмом стилів, жанро-
вим різноманіттям.

Щоб відтворити справжню картину світу та зберегти при цьому 
власну індивідуальність композитори, художники, поети авангардно-
го спрямування, як на початку минулого століття, так і на рубежі ХХ–
ХХІ  ст. вважали необхідним зруйнувати в  своєму мистецтві все, що 
було пов’язано з традиційною художньою мовою. Утвердження нових 
принципів у мистецтві мало характер маніфесту. У результаті стихій-
ного, експресивного поєднання форми, кольору, звуку, дії, компози-
ції твори авангардної естетики часто постають як об’єктивна види-
мість прояву тих чи інших сторін духовного світу особистості і можуть 
трактуватися як свого роду художня метафора, що втілює в  особли-
вій, специфічній формі ментальність (світовідчуття та світорозумін-
ня) сучасної людини. Утім, коли ж постає необхідність розуміння тво-
рів мистецтва музичного авангарду, то відразу з’являється ситуація 
щодо його нерозуміння, заперечення, навіть відторгнення. Це зумов-
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лено, на наш погляд, низкою причин: по-перше, семантичною складніс-
тю самої авангардної системи мислення; по-друге, свідомою відмовою 
композиторів-авангардистів від традиційних інтонаційних комплек-
сів; по-третє, недостатністю досвіду сприйняття авангардного мисте-
цтва у зв’язку із його довготривалою ізоляцією в силу культурно-істо-
ричних умов, і як наслідок, обмеженням або навіть виключенням цього 
унікального соціокультурного феномена із сфери об’єктивного освоєн-
ня дійсності в системі вищої мистецької освіти.

Як свідчить практика, нині у  змісті дисциплін художньо-естетич-
ного циклу, представленого в  навчальних планах вищих мистець-
ких навчальних закладів, авангардне мистецтво відображене або до-
сить фрагментарно і лаконічно, або зовсім не відображене. Це значно 
знижує активність музичного сприймання студентів, нівелює їх смако-
ві переваги, обмежує ладово-слухові уявлення, стандартизує музичну 
свідомість. У  результаті значно ускладнюється процес ознайомлення 
студентів із творами не тільки вітчизняного та російського музичного 
авангарду (Е. Денисов, С. Губайдуліна, В. Годзяцький, Л. Грабовський, 
В. Сильвестров, А. Шнітке та ін.), а й видатних майстрів зарубіжного 
авангардного мистецтва (П.  Булез, Дж.  Кейдж, Я.  Ксенакіс, Д.  Лігеті, 
В. Лютославський, Л. Ноно, К. Пендерецький, К. Штокхаузен та ін.).

У зв’язку з цим необхідність включення в освітньо-професійні про-
грами вищих мистецьких навчальних закладів музичних творів вітчиз-
няного та зарубіжного авангарду є  вкрай актуальним. Це сприятиме 
універсалізації мислення студентської молоді, уведенню її у світ есте-
тичної образності музичної культури ХХ  ст., ознайомленню із нови-
ми композиційними техніками і  формами сучасного музичного мис-
тецтва.

Мета статті  — розкрити характерні особливості музичного аван-
гарду ХХ ст. та обґрунтувати його значення у змісті мистецької осві-
ти. Для досягнення мети нами були поставлені наступні завдання: 
про аналізувати філософсько-естетичні аспекти розвитку мистецтва 
музичного авангарду у ХХ ст.; визначити стильові напрями та основ-
ні види композиційних технік сучасної музики; розкрити особли-
вості опанування студентами цими техніками на практичних заняттях 
із курсу «Сучасна музика»; узагальнити напрями щодо оптимізації 
мистецтва музичного авангарду у змісті вищої мистецької освіти.

Аналіз останніх досліджень і  публікацій. Під час пошуку теоре-
тико-методологічних підходів до розв’язання окресленої проблеми ми 
спиралися на наукові праці як зарубіжних, так і вітчизняних учених. 
Це  — філософські ідеї в  контексті осмислення нового індустріально-
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го суспільства (Т.  Адорно, У.  Вайт, Р.  Мілс, М.  Маккобі, О.  Тоффлер, 
Е.  Фром та ін.); статті та виступи зарубіжних композиторів-аван-
гардистів (П.  Булез, Дж.  Кейдж, Я.  Ксенакіс, Д.  Лігеті, А.  Шенберг, 
К. Штокхаузен та ін.) та дослідження щодо історії західного музичного 
авангарду (К. Вернер, П. Гріффітс, У. Остін та ін.); праці учених-музи-
кознавців щодо теорії та технік сучасної композиції (Є. Назайкінський, 
Ц. Когоутек, Г. Орлов, О. Соколов, Ю. Холопов, В. Ценова та ін.) та до-
слідження творчості композиторів-шестидесятників (Н.  Довгаленко, 
С. Павлишин, С. Савенко та ін.); праці учених-психологів щодо психо-
логії музичного сприймання (Г. Іванченко, Л. Казанцева, Ю. Цагареллі 
та ін.) та дослідження розвитку західноєвропейської естетики ХХ  ст. 
(В. Вейдле, О. Лосєв, Л. Левчук та ін.).

Виклад основного матеріалу. Авангардна музика, або музичний 
авангард, — різновид сучасної музики, який ґрунтується на радикаль-
ному новаторстві, що виявляється у максимальній трансформації ком-
позиторської техніки з  метою оновлення психологічних механізмів 
естетичного впливу на слухацьку аудиторію. Так, лідер світового му-
зичного авангарду К. Штокхаузен безкомпромісно заявив, що «ось вже 
понад 40 років ми знаходимося у стадії вибуху щодо оновлення музи-
ки» [10].

Розглянемо хронологію подій, пов’язаних із зародженням та ево-
люцією авангарду як соціокультурного феномена музичної культури 
ХХ ст. Так, згідно із концепцією О. Соколова [5, 16–17], історія музи-
ки ХХ ст. була позначена двома потужними авангардними вибухами: 
10–20-ті роки визначають як «авангард першої хвилі» (Авангард-І), 
50–60-ті роки  — «авангард другої хвилі» (Авангард-ІІ). Зазначимо, 
що між двома хвилями європейського музичного авангарду утвори-
лася довготривала пауза. Згідно з усталеною у західному музикознав-
стві культурологічною концепцією «перерваної еволюції», зародження 
авангарду пов’язують із початком Першої світової війни, а  його про-
довження — із закінченням Другої. Ідеологічне протистояння між фа-
шизмом та комунізмом утворило провалля духовного геноциду 30-х 
років і  стало однією з  головних причин перерви між двома хвиля-
ми авангарду. Точкою відліку вважають 1950-й  р., який невипадково 
К. Штокхаузеном був визначений як «час Х». Саме в цей період з’явилися 
такі знакові твори, як «Ритмічні етюди» Мессіана, «Структури» Булеза, 
«Контакти» Штокхаузена, з  яких і  починається друга хвиля європей-
ського авангарду.

Між двома хвилями авангарду відбулися помітні зрушення, що 
виявилося у  зміщенні акцентів у  самій системі мистецтв. Так, якщо 
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Меккою художньої культури у 20-ті роки був Баухауз, який пропагував 
нові ідеї перш за все у галузі архітектури та образотворчого мистецтва, 
то Меккою 50-х років став Дармштадт, де серед інших видів мистецтв 
панувала музика. Дармштадтські міжнародні літні курси, які виникли 
у 1946 р. у Німеччині, стали безумовним центром авангарду, своєрід-
ним експериментальним майданчиком сучасної музики. Тут формулю-
валися і втілювалися у життя естетичні принципи нової музики, тео-
ретичні концепції і технічні моделі авангардного мистецтва. Найбільш 
відомі композитори зарубіжного авангарду 1950–1960-х рр. були пред-
ставниками різних країн світу: К. Штокхаузен, Х. Аймерт (Німеччина); 
П. Булез, О. Мессіан, П. Шеффер (Франція); Дж. Кейдж (США); Д. Лігеті 
(Угорщина); Я. Ксенакіс (Греція); В. Лютославський, К. Пендерецький 
(Польща); Е. Денисов, С. Губайдуліна, А. Шнітке (Росія). Український 
музичний авангард 60-х років представлений творчістю компози-
торів київської школи авангарду: В.  Годзяцького, Л.  Грабовського, 
В.  Сильвестрова та ін. Можна без перебільшення стверджувати, що 
бурхливий розвиток музичного авангарду 50–60-х  років ХХ  ст. свід-
чить про набуття цим феноменом світового значення, його вплив на 
подальший розвиток не тільки музичного мистецтва кінця ХХ — по-
чатку ХХІ ст., а й теорії сучасної композиції. 

З огляду на зазначене класика музичного авангарду ХХ ст., на нашу 
думку, має стати об’єктом як наукового, так і спеціального поглибле-
ного аналізу у блоці музично-теоретичних дисциплін мистецьких спе-
ціальностей у вищих навчальних закладах, що відповідає принципам 
формування змісту освіти. У зв’язку з цим проаналізуємо стисло на-
вчальний курс «Сучасна музика», який пропонується як нормативна 
дисципліна для магістрантів спеціальності 8.02020401 «Музичне мис-
тецтво» Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 
Грінченка. Метою курсу є вивчення та засвоєння студентами знань про 
композиційні принципи та техніки музики ХХ ст. в контексті основних 
художньо-творчих тенденцій новітньої світової музичної культури. 
Курс розрахований на один кредит ECTS (36 год) і складається з прак-
тичних занять (14 год) та самостійної роботи (18 год). Формою контро-
лю є модульна контрольна робота (2 год) та залік (2 год).

Як відомо, під «авангардом» у музиці перш за все розуміють актив-
не засвоєння та уведення в  композиторський обіг нових видів ком-
позиторських технік: серійність, серіалізм, сонорику, алеаторику, по-
лістилістику та ін. Саме тому ознайомлення студентів з  мистецтвом 
західного та вітчизняного авангарду відбувається в  контексті актив-
ного вивчення на практичних заняттях нових композиційних технік, 
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різноманіття та мозаїчність яких були зумовлені надзвичайно інтен-
сивним прагненням митців-авангардистів до «плюралізму» творчих 
ініціатив. Нова музика ХХ ст. в її найбільш радикальному форматі, на 
думку Ю. Холопова [6], створювалася під знаком оволодіння 12-тоно-
вістю та серійністю, що стало своєрідним трампліном до більш сміли-
вих завоювань у мистецтві звука. Як правило, 12-тонову музику ото-
тожнюють із «додекафонією Шенберга», втім, окрім додекафонії, до 
неї відносяться й інші види композиторської техніки ХХ ст.: серіалізм, 
постсеріалізм. Узагальнимо найхарактерніші риси зазначених технік. 

Під додекафонією розуміють метод композиції, за яким вся музич-
на тканина вибудовується із єдиного першоджерела — обраної послі-
довності всіх 12 звуків хроматичної гами, які у своїй єдності утворюють 
серію. Як центральний елемент додекафонної композиції серія зазви-
чай охоплює всі 12  тонів та є  «інтонаційною основою» такого твору 
(Е. Денисов). Проте серія може бути й неповною, тобто складатися із 
меншої кількості звуків (11, 10, 8, 5, 4). Особливістю серійного методу 
композиції є привнесення у 12-тонову гармонію модального і тематич-
ного компонентів, що зумовлює спосіб створення музики за допомогою 
«дванадцяти тонів, які співвідносяться лише між собою» (А. Шенберг). 
Типовими ознаками серійної техніки є розгортання звуковисотної се-
рії не лише по горизонталі, а й по вертикалі, що характеризує цей метод 
як поліфонічний у контексті нової поліфонії ХХ ст., яка є не тільки лі-
неарною, а  й  згорнута у  вертикаль. Також характерними рисами се-
рійної техніки є її атональність і атематизм. На думку О. Лосєва [2, 3], 
основна новація першої хвилі авангарду пов’язана з новою парадигмою 
тональності як «атональності», коли мелодія замість 7 ступенів діато-
нічної гами базується на 12 звуках хроматичної. Зазначимо, що до до-
декафонії зверталися різні і  за своїми ідейно-образними, і  за стильо-
вими вподобаннями композитори: нововіденці А. Веберн, А. Шенберг, 
А.  Берг, згодом  — П.  Булез, Л.  Ноно, Е.  Денисов, В.  Сильвестров, 
А. Шнітке та ін. Проте кожен композитор намагався по-своєму трак-
тувати композиційні методи серійності залежно від власного слухово-
го відчуття ладу, мелодики, гармонічної вертикалі, функціональності 
тощо. Подальша еволюція серійної техніки знайшла своє відображен-
ня у таких методах, як серіалізм та постсеріалізм (П. Булез, О. Мессіан, 
Е. Денисов, А. Шнітке, К. Штокхаузен та ін.). 

Вивчення магістрантами 12-тонових композиційних технік на прак-
тичних заняттях з курсу «Сучасна музика» відбувається шляхом про-
слуховування та детального аналізу таких творів композиторів-аван-
гардистів: «Сюїта», ор. 25, А. Шенберга; «Скрипковий концерт» А. Берга; 
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«Структури» П. Булеза; фортепіанний цикл «Тріада» В. Сильвестрова; 
«Другий скрипковий концерт» А. Шнітке та ін. Для виявлення резуль-
тативності отриманих знань студентам пропонуються для виконання 
творчі завдання теоретичного та практичного спрямування: написати 
есе на тему «Особливості гармонічної мови музичного мистецтва кін-
ця ХІХ — початку ХХ ст.»; створити власну звуковисотну серію та на її 
основі скомпонувати фрагмент додекафонного твору (не менше 8 так-
тів).

У підсумку зазначимо, що серійний метод виявився домінантним 
в авангардній музиці ХХ ст. Саме в ньому відбулося переосмислення 
інтонації як генерального носія смислу в музичній мові. Нова інтонація 
музики ХХ ст., яка запанувала у процесі великої «інтонаційної кризи» 
(Б.  Асаф’єв), засвідчила докорінне інтонаційне оновлення елементів 
гармонії в контексті індивідуалізації тонально-гармонічних структур. 
Саме у ХХ ст. емансипація дисонансу досягла такої гостроти, що му-
зика перейшла у «новий музичний вимір — третій», що є сонорикою 
(Ю. Холопов).

Отже, подолавши складний і  тернистий шлях 12-тонових технік, 
музична культура першої хвилі авангарду позначилася яскравими ху-
дожніми відкриттями, що дає змогу, на думку В. Ценової [5, 379], вва-
жати 12-тоновість однією з найважливіших основ музичного мислення 
ХХ ст. Оскільки серіалізм увів 12-тоновість у зовсім інше русло — со-
норної гармонії, то подальше ознайомлення студентів з композиційни-
ми техніками музичного авангарду у процесі вивчення курсу «Сучасна 
музика» відбувається у  контексті вивчення сонорики як музично-
го явища ХХ  ст. Так, аналізуючи нові парадигми музичної естетики 
ХХ ст., О. Лосєв [2, 9] зазначав, що естетичний принцип новітньої му-
зики проявляється у сфері сонорики, яка знаходиться немов у третьому 
музичному вимірі, якщо першим вважати горизонталь-мелодію, а дру-
гим  — вертикаль-гармонію. На думку автора, сонорика характеризу-
ється глибиною звучання, барвистістю тканини, взаємопроникненням 
звуковисотних ліній, ритму, динаміки та ін. [2].

Сонорика (від лат. sono  — звучати, дзвеніти)  — «музика звучно-
стей» або сонорів, в якій одиницею матеріалу є не окремий звук-тон, 
а група звуків. Поняття “musica sonora” (Я. Льєжський) виникло ще за 
часів середньовіччя і трактувалося як аналог “musica instrumentalis” (за 
Боецієм). У ХХ ст. відбувається відродження цього поняття, але воно 
вже набуває нового, сучасного значення. Так, з’являється ціла низка 
близьких за смислом термінів, на кшталт: сонорика (Ю. Холопов), му-
зика тембрів (Ц. Когоутек), klangmusik (музика звучностей) (Р. Фіккер, 
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Р.  Траймер), cluster techique (кластерна техніка) (Г.  Кауелл) та ін. 
Сонорика включає три основні типи: колористику (тонова музика із 
сонорністю), власне сонорику (сонорна музика із тоновістю) і сонори-
стику (сонорна музика без тоновості). Така градація відображає музич-
но-історичні щаблі посилення барвистої, тембрової та сонорної яко-
стей в організації звукової тканини.

На практичних заняттях із курсу «Сучасна музика» студенти роз-
глядають сонористику, оскільки вона найбільше наближена до «музи-
ки шумів», в якій звуки не мають специфічного музичного забарвлен-
ня та позбавлені тонових елементів. Сонористика оперує звучностями, 
в яких у висотному відношенні діють октавний (сонористична гармо-
нія) і регістровий (сонорний шум) параметри слухової оцінки [5, 392]. 
Як приклад використання сонористичної гармонії, студентам пропо-
нується проаналізувати багатозвучний акордовий комплекс загальним 
об’ємом від cis4 до D, яким розпочинаються «Атмосфери» Д.  Лігеті. 
Прикладом сонорно-шумового звучання може слугувати початок 
«Трена жертвам Хіросіми» К.  Пендерецького, в  якому сонор утворю-
ється діагоналлю «пік-тонів», тобто найвищих звуків струнних інстру-
ментів. Наведемо також для прикладу одне із тестових завдань, яке 
пропонується студентам для виконання:

1) прослухати фрагмент із «Атмосфер» Д. Лігеті (епізод В, т. 13–22);
2) визначити, завдяки яким засобам виразності композитор, на дум-

ку Ю. Холопова [5, 252], «примушує до пульсації сонорну масу та “сте-
реофонізує” звучання»;

3) варіант відповіді («так» чи «ні»): «стереоефект» утворюється за 
рахунок динамічної амплітуди використання нюансів від ppp до ff ; од-
ночасного застосування діатоніки і хроматики, підйому та спаду звуко-
вого потоку.

Отже, мовою новітньої музики за часів другої хвилі авангарду ста-
ла сонорика, яка створила особливий художній світ. Композитори но-
вітньої музики мислили сонорними категоріями, а свої звуко-тембро-
ві фантазії вони реалізовували в особливих жанрових типах сонорики, 
які вирізнялися як образними, так і  технічними характеристиками. 
Завдяки активності як музичних, так і позамузичних факторів, спри-
йняття сонорної музики є  багатоаспектним, тому що відкриває нові 
можливості для емоційного впливу на слухача. І якщо шлях до нової 
музики, за словами А. Веберна, закладався через 12-тоновість, то дорога 
до новітньої музики — це подорож у світ тембру і кольору. Потрапивши 
у цей світ, композитор під впливом нових художніх реалій залишається 
в ньому назавжди [5, 409]. 



120 Духовність особистості в системі мистецької освіти

Подальше вивчення магістрантами технологічних і жанрових прин-
ципів музичного авангарду другої хвилі відбувається в  контексті за-
своєння таких композиційних технік сучасної музики, як алеаторика, 
полістилістика та ін. 

Алеаторика — це техніка композиції ХХ ст., яка припускає не повну 
фіксацію музичного тексту. Назва цього поняття пов’язана із відо-
мою статтею П. Булеза “Aléa” [9], що в перекладі означає випадковість, 
і в якій розглядаються проблеми мобільної («алеаторної») композиції. 
Алеаторика характеризується як принцип, у якому випадковість висту-
пає основним формоутворювальним фактором у процесі творчості та 
виконавства. Тобто допускається довільне з’єднання, «достворення» 
низки музичних фрагментів  — алеаодиниць, що були створені ком-
позитором. Так, Булез, який використовував подібну техніку у  своїй 
творчості (наприклад: «Третя фортепіанна соната»), вважав цей метод 
доволі результативним. У 1954 р. композитор так сформулював свій ес-
тетичний ідеал: «Ми хочемо, щоб музичний твір не був анфіладою кім-
нат, яку пильно розглядають одна за одною; ми хочемо уявити музич-
ний твір як сферу, в якій кожний обирає свій напрям» [4]. Зазначимо, 
що Булез не був поодиноким у своїх пошуках щодо нових форм спри-
йняття сучасної музики. Алеаторику як композиційну техніку викори-
стовували різні композитори-авангардисти: В.  Лютославський, який 
був першим теоретиком і практиком так званої «обмеженої алеатори-
ки» [3]; К. Штокхаузен, Е. Денисов, А. Шнітке, які застосовували у сво-
їх творах мобільність фактурної алеаторики; американці Дж.  Кейдж, 
Е. Браун, М. Фелдман дійшли в «алеаторному процесі» до графічної му-
зики. Отже, алеаторні пошуки композиторів музичного авангарду дру-
гої хвилі виявилися насамперед у необхідності співвідношення стабіль-
ного і мобільного в музиці, на що, власне, й вказував Булез: «якщо все 
є рішуче стабільним, якщо музичний об’єкт є абсолютно нерухомим, 
тоді потрібне мобільне сприйняття, адже музичний твір є цікавим саме 
своїм потенціалом» [1, 35–36].

Передумовами виникнення полістилістичних тенденцій у  творчо-
сті композиторів музичного авангарду кінця 60-х — початку 70-х років 
ХХ ст., на думку А. Шнітке, стали: технологічні (криза неоакадемізму 
50-х років із пуристськими тенденціями серіалізму, алеаторики, соно-
ристики) і  психологічні фактори (посилення інтернаціональних кон-
тактів і взаємозв’язків, зміна уявлень про час і простір, «поліфонізація» 
свідомості у зв’язку із зростаючими інформаційними потоками, «плю-
ралізація» мистецтва тощо) [7]. Теоретиком полістилістики вважаєть-
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ся А. Шнітке, який обґрунтував це поняття і запропонував власну кла-
сифікацію цього феномена.

Полістилістика — це композиційна техніка в сучасній музиці, яка 
допускає використання в одному творі двох або більше стильових мо-
делей у вигляді тем-цитат чи квазіцитат. Вона виникла як аналогія до ін-
ших поліструктур (політональність, поліритмія тощо) і контрастує з мо-
ностилістикою, яка, навпаки, утверджує єдність стилю. Полістилістика, 
як «техніка, що піднялася на рівень ідеї» (О. Соколов), — це не тільки 
художній прийом, а й спосіб світобачення та відображення «плюраліс-
тичної музичної свідомості» (А. Шнітке). Отже, як художній принцип 
доби постмодернізму, полістилістика тісно пов’язана з  його естетич-
ною платформою. Це виявляється, з одного боку, у протиставленні різ-
них музичних стилів в  середині твору як відображення різноманіття 
художніх світів, а з іншого — в «авторитеті» тексту, увазі до цитатного 
«відбитку» пам’яті культури [5, 432].

На основі полістилістики можливо використовувати паралелі му-
зики з іншими видами мистецтва: архітектурою, літературою, театром 
(музичним) та ін. Перевагою нового методу, на думку Шнітке, є «роз-
ширення кола засобів виразності, інтеграція “низького” і  “високого” 
стилів, “банального” і “вишуканого”, тобто більш широкий музичний 
світ та загальна демократизація стилю» [7, 330].

На практичних заняттях із курсу «Сучасна музика» студенти у про-
цесі вивчення теми, присвяченої полістилістиці, знайомляться з  істо-
рією виникнення цього поняття; розглядають найбільш поширені 
засоби та прийоми полістилістики (цитата, квазіцитата, алюзія ); про-
слуховують та аналізують музичні твори, в яких яскраво відображено 
даний метод. Для прикладів пропонуються такі музичні твори: Другий 
фортепіанний концерт (фінал) Р. Щедріна, «Тихі пісні» В. Сильвестрова, 
Перша симфонія (ІІ ч.), Concerto Grosso № 1 для двох скрипок, клавеси-
на, фортепіано та струнного оркестру А. Шнітке. Наведемо результати 
експерименту, проведеного на практичному занятті, де студенти аналі-
зували Concerto Grosso № 1 А. Шнітке. Всі студенти (100 %) відзначили 
полістилістичну основу цього твору: цитати стилю (Кореллі, Вівальді, 
Бах); цитати музики інших композиторів (Чайковський, Малер, Брамс); 
автоцитати і цитати жанрів (токата, романтична фортепіанна мініа тюра 
і танго як автоцитата, тому що композитор використав тему своєї му-
зики до кінофільму «Агонія»). Утім, під час обговорення питання щодо 
використання Шнітке в Concerto Grosso № 1 різких контрастів (стилі-
стичних, жанрових тощо) між студентами виникла цікава полеміка. На 
думку однієї частини студентів (20 %), такі дії композитора пов’язані 
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з його намаганням створити ефект стилістичного шоку. Переважна ж 
більшість студентів (80 %) у процесі дискусії дійшла висновку, що автор 
хотів не просто відобразити протистояння двох світів, а, скоріш за все, 
відтворити у вічній боротьбі між високим і духовним, з однієї сторони, 
та низьким і брутальним — з іншої, свою тугу за ідеалом.

Підсумовуючи тему полістилістики у  сучасній музиці ХХ  ст., за-
значимо багаторівневість цього складного явища. Це виявляється 
у тісній взаємодії полістилістики з  іншими техніками (серійністю, се-
ріалізмом, алеаторикою та ін.). Окрім того, полістилістика, на думку 
Е. Денисова, «не стиль і не техніка, а особливість композиторського мис-
лення» [8, 56]. За таких умов полістилістика стала однією з універсалій 
естетики постмодернізму, а її принцип цитування виступає сутнісною 
якістю сучасного мистецтва в  контексті загального тексту культури 
[5, 447].

Висновки. Узагальнюючи картину поставленої нами проблеми, 
можна зробити такі висновки:

— музичний авангард як соціокультурний феномен ХХ  ст. став 
відображенням нових філософсько-естетичних реалій, пов’язаних із 
викликами технологічно зорієнтованого суспільства;

— утвердження нових принципів у  мистецтві ХХ  ст., поява 
«некласичного звукового простору» (С. Ісхакова) ґрунтувалися на ра-
дикальному новаторстві, що призвело до кардинального оновлення 
композиторської техніки (серійність, серіалізм, сонорика, алеаторика, 
полістилістика та ін.);

— довготривала культурно-історична ізоляція та складність спри-
йняття мистецтва музичного авангарду призвели або до його відсутно-
сті, або до фрагментарно-лаконічного представлення у  змісті вищої 
мистецької освіти;

— класика музичного авангарду як феномен світового значення має 
стати об’єктом спеціального поглибленого аналізу у блоці музично-тео-
ретичних дисциплін мистецьких спеціальностей;

— включення в освітньо-професійні програми вищих мистецьких 
навчальних закладів найкращих зразків вітчизняного та зарубіжного 
авангарду сприятиме універсалізації мислення студентів, розширенню 
у них музично-естетичного тезаурусу і ладово-слухових уявлень, озна-
йомленню їх з новими композиційними техніками і формами сучасно-
го музичного мистецтва.
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У статті розглядається актуальна проблема мистецько-педагогіч-
ної освіти: значення навчально-творчої пленерної практики у  систе-
мі фахової підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва. 
Розкривається роль педагога — керівника практики у процесі особистісно-
го становлення студентів, активізації їхньої творчої діяльності, форму-
вання стійкої мотивації до самореалізації.

Ключові слова: пленерна практика, творча діяльність, особистісне ста-
новлення, майбутні вчителі образотворчого мистецтва.
В статье рассматривается актуальная проблема художественно-педаго-
гического образования: значение учебно-творческой пленэрной практики 
в системе специальной подготовки будущих учителей изобразительного 
искусства. Раскрывается роль педагога — руководителя практики в про-
цессе личностного становления студентов, активизации их творческой 
деятельности, формирования устойчивой мотивации к самореализации.

Ключевые слова: пленэрная практика, творческая деятельность, лич-
ностное становление, будущие учителя изобразительного искусства.
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The article examines the actual problem of artistic-pedagogical education: the role 
of  educational-artistic plein air practice in  the system of  future fi ne art teachers 
training. It shows the role of a teacher — practice’s curator in the process of personal 
students’ development, activation of their creative activity, development of strong 
motivation for self-realization.

Key words: plein-air practice, creative activity, personal development, future fi ne 
art teachers. 

Постановка проблеми. Одним із ключових питань сучасної ху-
дожньо-педагогічної освіти є  підготовка висококваліфікованого спе-
ціаліста з позитивно сформованим світоглядом, глибокою духовністю 
і  культурними традиціями. Сьогодні вчитель образотворчого мисте-
цтва має перебувати в  постійному творчому пошуку, щоб бути кон-
курентоспроможним на ринку праці, відповідати вимогам сьогодення 
і реалізувати себе не лише як педагог, а і як художник. 

Велике значення у  фаховій підготовці майбутніх учителів образо-
творчого мистецтва має пленерна практика, яка сприяє їхньому осо-
бистісному становленню і самовдосконаленню, засвоєнню практичних 
умінь роботи з різними художніми матеріалами, а головне — дає змо-
гу отримувати естетичну насолоду від спілкування з природою, пере-
давати свої емоції та враження на папері чи полотні. Організація і про-
ведення цієї практики вимагають особливої уваги від керівника, тому 
ним має бути досвідчений педагог-художник, який зуміє теоретично 
і практично підготувати студентів до роботи на відкритому просторі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У науковій літературі 
достатньо уваги приділяється аналізу роботи на пленері, яка суттєво 
відрізняється від роботи в умовах аудиторії. У навчальному посібнику 
«Пленер» М. Маслов висвітлив питання зародження і розвитку живо-
пису на пленері, розглянув основні етапи роботи над пленерними етю-
дами, проаналізував типові помилки студентів та надав практичні ре-
комендації щодо виконання навчальних завдань [1].

Питання методу роботи кольоровими співвідношеннями, важли-
вості цілісного сприйняття натури в умовах пленеру, загального колір-
ного і тонового стану освітлення, колористичної єдності об’єктів пей-
зажу, зображення простору і  деталей пейзажу детально розглянуті 
у підручнику Г. Бєди [2, 101–119].

У своїй книзі «Живописна грамота. Основи пейзажу» В. Візер об-
ґрунтовує особливості художньої творчості, проводить аналіз осно-
вних законів пейзажного живопису, принципів художнього письма, 
творчого методу роботи над пейзажем видатних живописців (К. Коро, 
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К. Коровіна, І. Левітана, В. Полєнова, В. Бялиницького-Бірулі), а також 
подає методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт на 
пленері [3].

Загальні питання побудови колориту в  різних художніх техніках: 
акварель, гуаш, темпера, олія  — розглядає у  своїй роботі «Живопис. 
Питання колориту» О.  Унковський. У  ній він розкриває особливості 
роботи над пейзажем від односеансних етюдів до станкової картини на 
прикладах відомих художників і педагогів П. Чистякова, К. Коровіна, 
С. Герасимова, М. Ромадіна, А. Грицая та інших [4].

Особливості виконання пленерних етюдів як складової художньої 
освіти розглядає у своїй роботі Е. Семешко [8, 217–221].

Метою нашої статті є висвітлення значення навчально-творчої пле-
нерної практики у системі фахової підготовки майбутніх учителів об-
разотворчого мистецтва, визначення ролі педагога — керівника прак-
тики у процесі особистісного становлення студентів, активізації їхньої 
творчої діяльності, формуванні стійкої мотивації до самореалізації.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи психолого-педагогічні 
і навчально-методичні праці, ми можемо зробити висновок, що авто-
ри приділяють значну увагу загальним теоретичним і практичним пи-
танням роботи на пленері, яка має принципове значення для вихован-
ня живописно-графічних навичок і є складовою частиною навчального 
процесу підготовки майбутніх учителів за напрямом 6.020205 образот-
ворче мистецтво.

Пленер (фр. en plein air) — у живопису термін, який означає переда-
чу в картині всього багатства зміни кольору, зумовленої дією сонячно-
го світла й атмосфери. Пленерний живопис склався у результаті робо-
ти художників на вільному повітрі, а не в майстерні.

Практика показує, що художники-початківці, які звикли працю-
вати лише в умовах майстерень чи аудиторій, виходячи на пленер, гу-
бляться в пошуках колірних відношень у світлоповітряному середови-
щі, яке створюється повітрям і глибокою ландшафтною перспективою. 
Це призводить до колірної обмеженості, про що дуже влучно висловив-
ся видатний французький просвітитель ХVІІІ ст. Д. Дідро: «Нехай той, 
хто не вивчав і не відчував ефект світла й тіні в полях, у гущавині лісів, 
на дахах сільських хатин, на дахах міських будинків удень і вночі, — не-
хай той залишить пензля; особливо нехай він не думає стати пейзажис-
том» [5, 328].

У пленерному етюді необхідно точно передати визначений стан 
природи, але це не означає сліпе копіювання. Правильно взятий стан 
природи в живопису означає глибоке розуміння, пов’язане з узагаль-
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ненням тривалих спостережень за станом природи і яскравим виявом 
свого почуття до обраного мотиву. «Списаними» з натури можуть бути 
лише основні колірно-тональні відношення, все інше повинно бути 
«переплавленим» через душу художника [7, 175]. К.  Коровін так го-
ворив про пейзаж: «Пейзаж не писати без мети, якщо він тільки гар-
ний, — у ньому повинна бути історія душі. Він повинен бути звуком, 
що відповідає серцевим почуттям. Це важко виразити словом, це так 
схоже на музику» [7, 55].

Принциповим моментом у пленерному живопису є характер освіт-
лення. Світло, відбиваючись від поверхні віддалених на різну відстань 
від художника предметів, створює характерне для пейзажу колірно-
повітряне середовище. Зображення пейзажу за колірно-повітряним 
середовищем можна розділити на два стани: без прямого сонячного 
освітлення і з прямим сонячним освітленням.

Уважається, що перехід від студійної роботи на пленер може бути 
більш безболісним, якщо почати писати на пленері в похмуру погоду, 
коли колірний стан не так сильно відрізняється від студійного. У по-
хмурий день, як і  при студійному освітленні, на світлі більше холод-
нуватих рефлексів. Площини, не звернені до світла, мають більше те-
плих кольорів. Крім того, без прямих сонячних променів темні й світлі 
маси предметів сприймаються цілісно, що спрощує рішення загального 
тону. Яскраве сонячне освітлення принципово змінює колірний стан. 
Поверхні, на які падають сонячні промені, стають теплими, а тіні здо-
бувають холодні рефлекси. Відношення світла й тіні в сонячний день 
можуть бути дуже контрастними, і через цей часто сліпучий контраст 
визначення натурних колірно-тональних відношень стає досить важ-
ким завданням. Освітлені місця здаються однаково вибіленими або 
жовтогарячими, а  тіньові  — чорними або синіми. Але, звичайно, це 
не так. Кожний шматочок освітленої й тіньової поверхні має свої тон 
і кольори. Ці «якості» ділянок поверхні виникають не довільно, а пе-
ребувають між собою у  складних взаємозалежних відношеннях. У  ці 
відношення вступає колір трави і неба, й багатьох інших компонентів 
ландшафту, але найбільш активним майже у всіх пейзажних компози-
ціях буває колір неба. Не випадково зміна кольору неба протягом світ-
лового дня безупинно змінює колірний стан ландшафту як у похмуру, 
так і в ясну сонячну погоду.

Необмежений повітряний простір висуває на перший план такі 
творчі завдання, як визначення кольорів окремих предметів у  пові-
тряному середовищі й тональності землі відносно неба, виявлення ко-
лористичного зв’язку планів і  загального колірного стану (гармонії) 
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пейзажу, побудова композиції з  урахуванням глибокої перспективи 
[7, 175].

Безумовно, вивчення природи і  зростання професійної майстер-
ності є взаємопов’язаними процесами у формуванні майбутнього вчи-
теля образотворчого мистецтва. Адже тільки у результаті спілкування 
з  природою виникає натхнення, народжуються нові задумки, компо-
зиційні сюжети. Тому зображення пейзажу, навчання пейзажного етю-
ду — одне із провідних завдань підготовки художника-педагога. 

Робота над етюдами з  натури в  умовах пленеру посідала важ-
ливе місце у  практиці викладання таких художників-педагогів, як: 
О. Венеціанова, В. Перова, О. Саврасова, В. Маковського, П. Чистякова, 
В. Полєнова та ін.

Важливим завданням, яке ставив перед своїми учнями відомий жи-
вописець О. Саврасов, була передача емоційного ставлення до побаче-
ного поряд із глибоким вивченням зображуваної природи. При цьому 
не допускалося сліпе копіювання навколишньої дійсності. 

Видатний художник-педагог П. Чистяков рекомендував студентам 
писати маленькі етюди розміром 5х10 см. Він вимагав від учня вже на 
початку навчання цілісно бачити колірні відношення об’єктів натури 
і відповідно до отриманого зорового образу створювати колірний лад 
етюду. Педагог вважав, що визначення тонових і колірних відношень 
натури і цілісне її сприйняття є головним моментом у художній освіті. 

У викладанні пейзажного живопису І. Левітан виходив із того, що 
головною умовою успішного навчання є робота з натури. Він вважав 
етюд основою оволодіння живописом, бачив у ньому один із засобів на 
шляху до картини [1, 27].

Куїнджі вчив майбутніх художників передавати характер натури 
і те перше враження, яке вона створює на художника. 

Етюди на пленері використовувались і у практиці викладання ви-
датного живописця І. Рєпіна як обов’язкова частина домашніх і само-
стійних завдань учнів. Він також вважав першочерговим завданням 
виховання молодих художників роботу з  натури. Цілеспрямованість 
академічного навчання живопису І.  Рєпін неодноразово ілюстрував 
своїми творами, демонструючи учням усі матеріали, починаючи від 
першого ескізу і до остаточного рішення.

Отже, шлях пізнання законів живопису на пленері є закономірним 
результатом заглибленого ставлення художника до навколишньої дій-
сності, природи речей [1, 31].

На відміну від натурних постановок в аудиторії, вихід на природу 
вимагає особливого, творчого бачення для вибору об’єкта зображен-
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ня. Рекомендується спочатку подивитися на пейзаж, потім відверну-
тись і  уявити собі його в  цілому, з  усіма відтінками і  відношеннями. 
Потім, знову глянувши, вирішити, чи збережеться він у пам’яті як не-
повторний і  унікальний. У  результаті цього тренуються сприйняття, 
пам’ять, уява і відбувається вибір того об’єкта, який найбільше імпо-
нує настрою. Вибраний зміст визначає форму подачі матеріалу, компо-
зиційну побудову і колористичне рішення. Це добре тренує гнучкість 
і образність уяви. 

Особливо важливе значення для студентів має усвідомлення поло-
жень основ професійної грамоти — послідовно оволодівати знаннями 
і  прийомами, навичками роботи художніми матеріалами, йти у  своїй 
роботі від простого до складного. 

Пленер, на думку О. Зайцева, сприяє проникненню в систему жи-
вописної мови більш тонкої градації світлотіні, кольору, рефлексів 
[9, 123]. Основою живопису пейзажу Г. Бєда вважав передачу колірних 
відношень об’єктів природи з урахуванням загального тонового і ко-
лірного стану освітленості. На його думку, першими завданнями з жи-
вопису пейзажу повинні бути короткочасні етюди з передачі колірних 
відмінностей між основними його об’єктами (силует будівлі, загаль-
на пляма неба, загальна площина землі, однорідна за кольором пляма 
дзеркальної поверхні ріки тощо) [2, 105–106]. 

Для успішного засвоєння програми початкового етапу навчання 
пленерному живопису рекомендовано виконати завдання з таких тем: 
1) метод роботи з колірними відношеннями і цілісність сприйняття на-
тури в  умовах пленеру; 2)  сприйняття і  передача основних колірних 
відношень; 3) загальний тоновий і колірний стан; 4) колір освітлення 
і колористична єдність об’єктів пейзажу; 5) зображення деталей пейза-
жу; 6) простір у пейзажі [2, 106–107]. Починати роботу рекомендуєть-
ся із визначення в натурі найбільш світлих, інтенсивних і темних колір-
них плям.

Важливими передумовами отримання успішного результату під 
час виконання етюду для студента є  творча сконцентрованість, емо-
ційна активність, захоплення творчим процесом. Творча активність, 
як відомо, сприяє творчому самовираженню особистості. На дум-
ку О. Рудницької, творче самовираження доповнює опановані знання 
і вміння багатством внутрішніх переживань, активізує образи підсві-
домості і сприяє цілісному розвитку особистості [10, 96].

Як бачимо, пленерна практика є своєрідним стартовим майданчи-
ком для початку самостійної роботи студентів на відкритому просторі, 
тому що під час навчання у школі не кожен із них мав можливість під 
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керівництвом вчителя освоїти її особливості. Слід зазначити, що твор-
чих учнів може виховати лише викладач, який сам є  яскравою твор-
чою особистістю, адже, «щоб запалити когось, треба горіти самому». 
Роботи художника — це втілення свого внутрішнього світу, своєрідний 
діалог із глядачем. А коли глядачами є студенти-вихованці, то це досить 
дієвий спосіб впливу на формування їхнього світогляду, шлях до нала-
годження духовного контакту, що має вагоме значення у художньому 
вихованні. Тому позиція самого педагога, його ентузіазм, професіона-
лізм, атмосфера свободи думки відіграють при цьому вирішальну роль. 
Керівник практики повинен знаходити індивідуальний підхід до кож-
ного студента, вказувати на помилки, відзначати успіхи, заохочувати 
різні способи виконання завдань. 

Аналіз студентських пленерних етюдів дозволяє виокремити най-
більш типові помилки, а  саме: невиразність обраного мотиву; непра-
вильне композиційне рішення у  форматі; надмірне захоплення дру-
горядними деталями; помилки у  перспективній побудові, передачі 
плановості, визначенні загальних колірно-тонових відношень. Тому 
викладач повинен особливо контролювати початковий етап роботи, 
щоб вчасно звернути увагу студента на допущені недоліки. 

Результати практичних робіт по завершенню пленерної практики 
переконливо свідчать, що студенти стали значно активнішими, у них 
з’явились сміливість у  роботі, розкутість рухів, зник страх невдачі. 
Тому можна вважати, що така практика у професійній підготовці май-
бутнього вчителя образотворчого мистецтва дуже важлива, адже вона 
допомагає не тільки засвоєнню знань і вмінь роботи з різними матері-
алами в живопису та рисунку, сприяє розвитку композиційного мис-
лення, а й дає поштовх творчій активності, розкриває їхній потенціал, 
формує стійку внутрішню мотивацію до творчості.

Висновки. Таким чином, проблема пленерної практики є  завжди 
актуальною у системі мистецької освіти, яка потребує особливої уваги 
з боку художників-педагогів, удосконалення існуючих і розробки но-
вих методичних посібників, рекомендацій, альбомів зразкових робіт. 
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ЕТИМОЛОГІЯ ГУМАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМИН 
У ДИТЯЧОМУ ХОРОВОМУ КОЛЕКТИВІ 

У роботі зазначається, що гуманні взаємини формуються у творчій спів-
праці учасників дитячого хорового колективу, яка переходить у категорію 
взаємин, відтак трактується з  цієї позиції. Це обумовлюється передусім 
тим, що такі стосунки формуються в  емоційно-естетичному просторі, 
а  основою формування мотивації до гуманних взаємин є  музично-творча 
співпраця в хоровому колективі. Тому проблему взаємовідносин у творчому 
колективі доцільніше розглядати з позиції гуманних взаємин, а не ділових 
партнерських стосунків. Автор стверджує, що гуманні взаємини у  поза-
урочній музично-творчій діяльності постають перед нами як складне емо-
ційно-ціннісне утворення, що детермінується в рефлексивні взаємозв’язки, 
утворюючи нові якісні інтереси, які зумовлюють мотивацію прояву гуман-
них вчинків.

Ключові слова: дитячий колектив, хор, гуманні взаємини, здібності, сві-
тогляд.

В работе отмечается, что гуманные взаимоотношения формируются 
в  творческом взаимодействии участников детского хорового коллекти-
ва, которое переходит в  категорию отношений, после чего трактует-
ся с  этой позиции. Это обусловлено прежде всего тем, что такие отно-
шения формируются в  эмоционально-эстетическом пространстве, 
а  основой формирования мотивации к  гуманным взаимоотношениям яв-
ляется музыкально-творческое сотрудничество в  хоровом коллекти-
ве. Поэтому проблему взаимоотношений в творческом коллективе целе-
сообразнее рассматривать с  позиции гуманных взаимоотношений, а  не 
деловых партнерских отношений. Автор утверждает, что гуманные вза-
имоотношения во внеурочной музыкально-творческой деятельно сти 
предстают перед нами как сложное эмоционально-ценностное образо-
вание, которое детерминируется в  рефлексивные взаимосвязи, образуя 
новые качественные интересы, обусловливающие мотивацию проявления 
гуманных поступков. 

Ключевые слова: детский коллектив, хор, гуманные отношения, способ-
ности, мировоззрение.
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In this work it is indicated that human relationships are formed in  the creative 
cooperation of participants of  the children’s choirs, which goes into the category 
of relations, and then interpretes with this item. This is driven primarily by the fact 
that such relationships are formed in emotional and aesthetic environment, and 
the  core of  the motivation to  the human relationships are musical and creative 
collaboration in  choirs. It  is alleged that the  school requires pedagogically 
formed process prevailing humanistic education, based on  the close connection 
of knowledge, feelings, behaviors, priority approach to the child as to the subject 
of  education. The work emphasizes that in  the case of  distortion of  emotional 
value criteria, knowledge is directed on  the achieving of  the anti-human goals. 
With this understanding, aesthetic education become a signifi cant positive social 
power, an eff ective means of awakening of the universal human qualities, honesty, 
conscience, hard work, responsibility, creativity etc. That’s why art, creative artistic 
activities take an  important place in  the development of  personality and has 
a signifi cant infl uence on the formation of humanity. In this article it is analyzed 
the  mechanisms of  humanizing relationships in  children’s choirs, which are 
the estimated treatment to each other and themselves. Author states that humane 
relationships during extra-curricular musical creative activity became a complex, 
emotionally valuable formation, which is determined in  refl exive relationships, 
creating new quality interests, which determine the motivation of  the expression 
of humane behavior. 

Key words: children’s group, choir, humane relationships, ability, outlook.

Постановка проблеми. Проблема гуманізму, гуманних взаємин 
завжди викликала дискусії серед дослідників, адже без їх осмислення 
інші проблеми розв’язати неможливо. Цілеспрямоване музично-есте-
тичне виховання дітей здійснюється у різних формах колективної му-
зичної творчості, серед яких важлива роль належить хоровому співу. 
Їхня участь у  хоровому колективі передусім спрямована на розвиток 
естетичних потреб, національної самосвідомості, утвердження гуман-
них принципів не тільки у колективних взаєминах, але й життєвих си-
туаціях. У  цьому контексті особливої актуальності набуває питання 
щодо гуманних принципів та взаємин у процесі колективної музичної 
діяльності.

Мета статті — дослідити творчу взаємодію учасників дитячого хо-
рового колективу у позаурочній музично-творчій діяльності з позицій 
гуманізації взаємин. 

Виклад основного матеріалу. Гуманізм як система філософських 
поглядів і напрям суспільної думки виник в античні часи, сформував-
ся в епоху Відродження і розвивався в наступні періоди аж до сього-
дення. Гуманізм як ідея і глобальна філософська система визначається 
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автономністю (виділення серед інших релігійних, історичних, ідеоло-
гічних постулатів), універсальністю (притаманність будь-яким універ-
сальним системам), фундаментальністю (відображення провідних за-
сад суспільного життя), єдністю цілей і засобів (виключає можливість 
досягнення цілей будь-якими засобами) [16]. Ядром гуманістичного 
світогляду, його системоутворювальним фактором є людина «як міри-
ло всіх речей». 

Виходячи з аналізу наукової літератури, були підпорядковані логі-
ці поняття, які, на наш погляд, є першим поштовхом щодо подальшого 
наповнення змістом наукового терміна «гуманні взаємини». Зважаючи 
на те, що нерідко в науковій літературі трапляються випадки накладан-
ня понять «гуманний» i «гуманістичний», ми спрямували дослідження 
філософських, психологічних i педагогічних концепцій саме на розход-
ження цих споріднених феноменів.

За визначенням Г.  Ясикевич [22], гуманізм  — це світоглядна кон-
цепція, одна з форм суспільної свідомості, що впливає на зміст інди-
відуальної свідомості, а  гуманність  — особистісна якість, зміст якої 
обумовлений дотриманням принципів гуманізму. Гуманні взаємини, 
стверджує вчений,  — це здатність особистості, яка характеризуєть-
ся постійним вольовим спрямуванням до свідомості, доброзичливос-
ті, милосердя, нетерпимості до байдужості, жорстокості; це особлива 
якість, яка виявляється у діяльності свідомо i підсвідомо. Вона спрямо-
вана на встановлення взаємодії між людьми, бажання творити добро. 
Однак у  поняттях «гуманізм», «гуманне ставлення» є  багато спільно-
го. Гуманістичний підхід до організації навчально-виховного проце-
су ґрунтується на принципах недирективної взаємодії вчителя з учнем 
та спрямований на формування творчих здібностей особисто сті. 
Є. Бахтанова [1] вважає, що гуманізм формується на основі доброзич-
ливого ставлення людини до оточуючих і, навпаки, оточуючих до окре-
мої людини. 

Гуманістичне виховання школярів А. Литвиненко [12] визначає як 
цілеспрямований процес оволодіння дітьми системою узагальнених гу-
манних уявлень і понять. Він окреслює два компоненти гуманних по-
нять: 1)  ввічливість (людяність, делікатність); 2)  чуйність (турботли-
вість, співчуття, милосердя). Формування гуманних понять учений 
розглядає як двобічний процес, що ґрунтується на взаємодії виховате-
ля та вихованців.

Розкриваючи педагогічну сутність гуманізму у  вихованні особи-
стості, І. Бех [3] визначає гуманізм як засіб і метод морального вихован-
ня особистості, в основі якого лежить довільне прийняття нею мораль-



Розділ III. Методичні аспекти розвитку духовності особистості в системі мистецької освіти 135

ного виховання, коли розвивається внутрішній механізм довільного 
прийняття рішень, що створює духовний потенціал молодої людини. 

М. Конюхов [9] відносить гуманність до ознаки особистості, що 
формується на основі повсякденного високоморального ставлення лю-
дини до оточуючих та їхніх взаємин. 

Гуманістичні відносини, як вважає І. Бужина [4], правомірно роз-
глядати як особливий вид суспільних відносин, сукупність залежно-
стей і зв’язків, що виникають у людей у процесі їхньої спільної діяль-
ності. За змістом гуманістичні відносини розрізняються залежно від 
того, стосовно кого людина має певні обов’язки і якими є ці обов’язки. 
Автор до змісту таких відносин відносить партнерську, ділову взаємо-
дію між людьми, на які ще накладається вид професійної діяльності.

Наше дослідження стосується творчої взаємодії учасників дитячо-
го хорового колективу, тому вважаємо, що така взаємодія в колекти-
ві переходить у категорію взаємин, відтак ми трактуємо її з цієї пози-
ції. Це обумовлюється передусім тим, що такі стосунки формуються 
в  емоційно-естетичному просторі, а  основою формування мотивації 
до гуманних взаємин є музично-творча співпраця в хоровому колек-
тиві. Отже, проблему взаємовідносин у творчому колективі доцільні-
ше розглядати з позиції гуманних взаємин, а не ділових партнерських 
стосунків. 

Провідним напрямом зарубіжної педагогічної думки є гуманістич-
на теорія, фундаментальні положення якої сприяли розв’язанню проб-
леми гармонізації потреб високотехнічного постіндустріального су-
спільства з інтересами людини взагалі і взаємин конкретних суб’єктів 
педагогічного процесу зокрема. Представники гуманістичної психоло-
гії та педагогіки Р. Бернс, Б. Кларк, Ф. Кумбс, А. Маслоу, К. Роджерс на 
противагу фрейдизму та когнітивізму виходили з положення про аб-
солютизацію унікальності, неповторності, свободи особистості як ви-
щої цінності. Вони, критикуючи існуючу практику, пропонували вчи-
телям відмовитися від звички бути «господарем» своїх підопічних, 
рекомендували «йти поряд із ними», постійно враховувати їхні інте-
реси і потреби, гарантуючи тим самим повноцінне формування особи-
стості учнів [6]. За Маслоу [24], відкриття людиною своєї ідентичності, 
свого справжнього «Я» пов’язане з  вищими потребами в  самоактуа-
лізації. Феномен самоактуалізації особистості вчителя як унікальної 
комбінації якостей і  способів реагування, на думку вченого, включає 
суб’єктивні передумови професіоналізму в  педагогічній діяльності. 
Б. Кларк [23] зазначав, що вчитель, який самоактуалізується як твор-
ча особистість, має потенційно величезний вплив на вихованця й орі-
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єнтований на дружнє спілкування; він позитивно оцінює свої здібнос-
ті, активний, вірить у можливості учнів. 

Відповідно до поглядів Ф. Кумбса [11], гуманістичному вчителю 
властива увага до внутрішньої психологічної сутності педагогічної сві-
домості, довіра до дітей, спроба стати на їхню позицію. Значущість для 
вчителя позитивної «Я-концепції» підтримує і Р. Бернс [2]. Він орієнтує 
педагога на усвідомлення глибоко людського покликання своєї профе-
сійної діяльності (це допоможе йому в розвитку себе як гуманної осо-
бистості), а  також звертає увагу на розвиток самосвідомості вчителя 
переважно шляхом психологічного консультування.

Диференціювати вказані поняття спонукає усвідомлення того, що 
після епохи Відродження слово humanus (людське) почали вживати як 
синонім словесності (за своєю сутністю, звичайно, людською, але не за-
вжди гуманною). Відтак відбувається своєрідне «пересiпування» зміс-
ту тих взаємин (стосунків, відносин), які формуються під впливом так 
званої словесної (декларованої) гуманності чи гуманізму. Розмежувати 
згадані поняття необхідно й  тому, що обрана нами сфера досліджен-
ня — дитячий хоровий колектив. 

Головним у нашому дослідженні є гуманістичний підхід до сприй-
няття школяра як партнера, суб’єкта спілкування зі своїми конкрет-
ними характеристиками та індивідуальними особливостями, а  також 
фактори впливу на взаємостосунки дітей у колективі.

У дитячих хорових колективах закладено досить могутній гуманний 
потенціал. Утім, за твердженням багатьох учених (М. Боришевський, 
М. Глущенко, С. Ніколаєва, Н. Слободяник), на практиці стосунки в по-
заурочній діяльності переважно будуються на авторитарних засадах. 
Така суперечність, мабуть, ґрунтується на тому факті, що традиції по-
зашкільних організацій України, зокрема українського скаутизму, віді-
йшли в  минуле. У  них надовго запанував дух «піонерського гуртка», 
у чому робота хоч i була цікавою й змістовною, але у стосунках перева-
жав авторитарний, командний стиль. 

Отже, становленню гуманістичної педагогіки передував тривалий 
і складний шлях розвитку, який охоплював різні історичні періоди, тео-
ретичні концепції, педагогічні системи і технології. Витоки такої педа-
гогіки беруть початок у  сократівському вченні пізнання самого себе, 
у принципі природовідповідності виховання Я. Коменського, в теорії 
вільного виховання Ж. Руссо та К. Вентцеля, в антропологічному під-
ході до освіти та виховання К. Ушинського, в ідеях національного ви-
ховання Г. Сковороди, С. Русової, Г. Ващенка, в новаторській педагогіці 
С. Шацького, А. Макаренка, В. Сухомлинського.
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Варто зазначити, що мистецтво в різні історичні епохи, в різних су-
спільних формаціях було полем суперечностей між тими, хто ствер-
джував, і тими, хто заперечував його виховний вплив. 

Найбільш строката картина поглядів на мистецтво і його виховне 
значення формується у ХХ ст. Засилля масової культури, комерціаліза-
ція популярних видів мистецтва, як зазначає В. Орлов [15], призводять 
до значної переоцінки досягнень художньої культури суспільства і пев-
ної переорієнтації в мистецькій освіті. Хоча більш глибинні можливос-
ті мистецтва, роль мистецтва у вихованні особистості визнаються, але 
на практиці їх не завжди враховують.

Так, Г. Ващенко [5], який відкидає матеріалістичну виховну парадиг-
му, зазначає, що вплив музики на психіку може бути позитивним або 
негативним залежно від того, яким почуттям пройнята музика. Тому 
він радить застосовувати до музичних творів сувору цензуру, оскіль-
ки музика може викликати найшляхетніші почуття і збуджувати най-
огидніші пристрасті. 

Сучасні науковці (І.  Зязюн, О.  Олексюк, В.  Орлов), розглядаючи 
вплив зовнішніх факторів на формування особистості, однією з най-
важливіших вважають проблему взаємозв’язку моралі та мистецтва. 
Можна погодитися з твердженням В. Орлова [15], що художньо-есте-
тичне виховання завдяки поліфункціональності і різноманітності про-
явів практично ніколи не фігурувало у чистому вигляді, а використо-
вувалося як «забарвлення» або додаток до морального, ідеологічного, 
політичного, фізичного виховання. Мистецтво, зазначає І.  Зязюн [7], 
дає людині уявлення про цінну для суспільства поведінку, моральні 
цінності, тобто про модель поведінки особистості. Моральне в мисте-
цтві, на його думку, — це не лише прояв тієї чи іншої моральної яко-
сті людини, а й ставлення до неї, її засудження чи виправдання, ствер-
дження чи заперечення. 

Дуже влучно про вплив музики на формування дитячої свідомос-
ті висловився В. Сухомлинський: «Почуття краси музичної мелодії від-
криває перед дитиною власну красу  — маленька людина усвідомлює 
свою гідність» [21]. Продовжуючи думку, він зазначає що духовне жит-
тя дитини є повноцінним лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки, 
музики, фантазії, творчості, а сенс людського життя — людське вдоско-
налення взаємовідносин дитини зі світом, гармонізація цих взаємин. 
Л. Сологуб [20] підкреслює, що за умови цілісності двох шляхів пізнан-
ня — наукового і художнього — наукове дає засіб гармонізації, а худож-
нє включає введення цих засобів у систему дій. 
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У разі викривлення емоційно-ціннісних критеріїв знання спрямо-
вуються на досягнення антилюдських цілей. Тому мистецтво, творча, 
мистецька діяльність займають важливе місце в системі розвитку осо-
бистості та мають суттєвий вплив на формування її гуманності. При 
такому розумінні естетичне виховання стає значущою позитивною су-
спільною силою, ефективним засобом пробудження загальнолюдських 
гуманних якостей: чесності, сумління, порядності, працелюбства, від-
повідальності, творчої ініціативи тощо. Підсумовуючи вищевикладе-
не, О. Олексюк [14] вважає, що естетичний потенціал мистецтва — це 
міра можливостей актуалізації його естетичної сутнісної сили в реаль-
ній культурній ситуації та в надбуттєвості через здатність інтегрувати 
діалог людини зі світом. Естетичний потенціал мистецтва втілює ідею 
Краси у  виразності форм та естетичній досконалості всієї структури 
художнього матеріалу.

Сьогодні, як ніколи, школа потребує педагогічно сформованого 
процесу гуманістичного виховання, побудованого на тісному зв’язку 
знань, почуттів, поведінки, пріоритетності підходу до дитини як 
суб’єкта виховання. Тому постала потреба ефективніше використову-
вати в гуманістичному вихованні музичне мистецтво. 

Як колективна форма музичного виконавства хоровий спів, порів-
няно із сольним, має декілька важливих переваг музично-естетично-
го і виховного порядку. У дослідженнях С. Кулієва [10] підкреслюється 
активна роль колективного музикування у становленні індивідуально-
го художнього смаку, музичних здібностей, особистісних якостей. Він 
вважає, що спільні заняття учнів з різним рівнем здібностей в одному 
музичному колективі відіграють велику роль як у виховній роботі, так 
і в музичному, естетичному розвитку школярів.

Процес хорового співу створює сприятливу можливість спостеріга-
ти індивідуальні прояви характеру кожного учасника. З практики відо-
мо, що індивідуальне навчання музики, коли вчитель працює з учнем 
«один на один», певною мірою сковує останнього, оскільки він розуміє, 
що його музичні та людські прояви є  предметом щохвилинного спо-
стереження педагога при виконанні музичного завдання. Таке усвідом-
лення часто негативно позначається на зовнішніх проявах музичного 
відчуття учня, яке йому не завжди зручно виявляти у присутності до-
рослої людини — вчителя. 

На відміну від індивідуального навчання, в  хоровому колективі 
учасник найчастіше не помічає того моменту, коли він стає об’єктом 
педагогічної уваги. Це пояснюється тим, що під час творчого акту він 
оточений однолітками, з якими займається спільною справою, і не від-



Розділ III. Методичні аспекти розвитку духовності особистості в системі мистецької освіти 139

чуває стосовно себе особливої зацікавленості вчителя. Такий комфорт-
ний у психічному відношенні стан сприяє активізації зовнішніх проя-
вів музичного переживання. 

Специфіка хорового співу як колективної форми виконавства знач-
ною мірою сприяє тому, що сором’язливі, боязкі, невпевнені в  собі 
учасники, яким важко проспівати щось самостійно, із задоволенням 
приєднають свій голос до колег.

Дитячий хоровий колектив є  специфічним щодо неоднозначно сті 
реагування на виховні впливи, характерні для різних стилів педаго-
гічної діяльності, їхніх керівників. По-перше, в  самих керівників різ-
норівневий характер взаємин із дітьми. По-друге, діалогова стратегія 
сучасної педагогічної парадигми змушує авторитарно зорієнтованих 
педагогів підсвідомо імітувати демократичні та гуманні стосунки із 
школярами. По-третє, інколи самі діти виявляються непідготовлени-
ми до партнерських взаємин із дорослою людиною, зокрема керівни-
ком навчального гуртка.

Результат музичної діяльності учасників хорових колективів спря-
мований на розвиток самої особистості. Тому основним завданням мо-
рально-естетичного виховання в  хорових колективах є  формування 
в  молодої людини музично-естетичного сприйняття, музично-образ-
ного мислення, здатності до музикування, а через ці здібності — есте-
тичних сфер життєдіяльності, самостійної творчої особистості, збага-
чення морального досвіду. 

Хоровий колектив, як й інші аматорські колективи, має пріоритет-
ні можливості порівняно із шкільною формою освіти щодо задово-
лення потреб дитини у  спілкуванні з  однолітками, оскільки передба-
чає неформальність, вільність, відкритість спілкування. Особливість 
хорового мистецтва полягає в зацікавленні дитини окремим видом ді-
яльності. Якщо поставлене завдання цікаве, дитина виконуватиме його 
активно й  уважно. Тому така діяльність більшою мірою впливає на 
розвиток особистості, розкриття її творчих можливостей. На заняттях 
у дитячому хоровому колективі пробуджуються і розвиваються есте-
тичні почуття дітей в їхньому прагненні до краси, а також відбувається 
виховний вплив хорового співу на розвиток як розумових, так і фізич-
них сил його учасників.

Необхідно зазначити, що оволодіння гуртківцями гуманістичною 
діяльністю проходить три етапи: адаптації, iндивiдуалiзацiї, інтеграції.

На першому етапі становлення колективу гуманістичні цінності 
учасники засвоюють на основі колективної музичної діяльності у про-
цесі формування початкових гуманних стосунків. Початкові кроки ви-
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хованця пов’язані з особливостями його адаптивних дій. На другому 
етапі навчання (забезпечення психолого-педагогічних умов формуван-
ня гуманних якостей гуртківців у процесі колективного вивчення му-
зичних творів) центральною ланкою освоєння гуманістичних цінно-
стей під час педагогічного процесу є iндивiдуалiзацiя. На цьому рівні 
розв’язуються суперечності, якi виникають між індивідом i колекти-
вом, між потребою індивіда стати особистістю i можливостями, якi на-
дає для цього колектив. Третій, завершальний етап формування гуман-
них якостей вихованців — це етап інтеграції. На ньому завершується 
формування гуманних якостей у свідомості суб’єкта, набуває ціліснос-
ті процес усвідомлення інтерпретації, що перетворюється на внутріш-
ній регулятор поведінки особистості. 

Одним із провідних механізмів гуманізації взаємин у дитячому хо-
ровому колективі є оцінні ставлення один до одного та самого себе. Така 
система оцінних ставлень має складну інтегральну структуру, ефек-
тивний розвиток якої передбачає аналіз її органічно взаємопов’язаних 
пiдструктур. Так, перша охоплює спектр проблем, що перебувають 
у  межах «Я  — навчальна діяльність», яка включає ставлення учасни-
ка колективу до власного процесу i результату. Друга охоплює спектр 
проблем «Я — інші», тобто ставлення до інших у ході навчання. Це пе-
редусім стосунки «керівник–учасник» та «учасник–учасник». Третя 
охоплює спектр проблем «Я — Я» i включає ставлення учасників до са-
мих себе як до суб’єкта навчальної діяльності (В. Бутенко, Л. Коваль, 
О.  Ростовський). Єдність цих пiдструктур у  ході розвитку системи 
оцінних ставлень зумовлює повноцінну адаптацію члена колективу як 
співучасника навчально-виховного процесу.

При цьому оцінка керівником діяльності гуртківців як чинника гу-
манізації навчально-виховного процесу психологічно забезпечує їхню 
педагогічну взаємодію.

Існуючі форми та методи роботи педагога з дітьми здебільшого по-
будовані за принципом «стимул — реакція», тобто гуртківець для ке-
рівника є лише об’єктом виховання та навчання. Через це виникають 
непорозуміння, конфлікти, незадоволеність певної групи членів гуртка 
вказівками та оцінкою їхнього керівника. Психологічний механізм та-
ких негативних явищ полягає в тому, що дитина орієнтується на оцін-
ку процесу своєї діяльності, а її наставник оцінює результат діяльності 
учасника колективу. Наприклад, якщо гуртківець доклав багато зусиль 
та часу на виконання музично-виконавської вправи, він, природно, че-
кає схвального слова. Але керівник, оцінюючи роботу гуртківця, не 
враховує iндивiдуальнi можливості кожного учня, керується загальни-
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ми оцінювальними критеріями для музично здібних дітей. Саме тут ви-
никає розбіжність з оцінкою керівника i оцінкою, на яку сподівається 
гуртківець, виконавши завдання згідно зі своїми індивідуальними му-
зичними здібностями. 

Висновки. Узагальнюючи викладене вище, підкреслимо, що гуман-
ні взаємини у  позаурочній музично-творчій діяльності постають пе-
ред нами як складне емоційно-ціннісне утворення, що детермінується 
в  рефлексивні взаємозв’язки, утворюючи нові якісні інтереси, які зу-
мовлюють мотивацію прояву гуманних вчинків. Осмислюючи сутність 
гуманних взаємин у  дитячих хорових колективах, необхідно виходи-
ти з  таких методичних положень: основою, на якій формується емо-
ційно-ціннісне утворення, є творча діяльність дитячого хорового ко-
лективу, побудована на демократичних принципах суб’єкт-суб’єктних 
та суб’єкт-об’єктних відносин; інтерес до прояву гуманних вчинків 
виявляється у  процесі осягнення моральних цінностей через втілен-
ня художньої ідеї в хоровому співі; важливою особливістю гуманізації 
навчання і виховання є поєднання і набуття духовно-ціннісної спрямо-
ваності емоційних, інтелектуальних та вольових процесів, що дає мож-
ливість учасникам творчо реалізувати себе в діях та вчинках.
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МЕТОДИ АКСІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 
В ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКІЙ ПІДГОТОВЦІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

У статті розглянуто систему інструментально-виконавської підготовки 
майбутнього вчителя музичного мистецтва з позицій аксіологічного під-
ходу, розкрито її сутність; висвітлено особливості застосування методів 
аксіологічного аналізу у процесі інтерпретації музичних творів на індивіду-
альних заняттях з курсу «Основний музичний інструмент».

Ключові слова: інструментально-виконавська підготовка, аксіологічний 
підхід, методи аксіологічного аналізу.

В статье рассмотрена система инструментально-исполнительской под-
готовки будущего учителя музыкального искусства с точки зрения аксио-
логического подхода, раскрыта ее сущность, освещены особенности при-
менения методов аксиологического анализа в  процессе интерпретации 
музыкальных произведений на индивидуальных занятиях курса «Основной 
музыкальный инструмент. 

Ключевые слова: инструментально-исполнительская подготовка, акси-
ологический подход, методы аксиологического анализа.

The article examines the  system of  future music teacher’s instrumental-perform-
ing training according to axiological approach, reveals its essence, highlights pe-
culiarities of  application of  the methods of  axiological analysis in  the interpreta-
tion of musical works at individual classes of the course “Basic Musical Instrument”.

Key words: instrumental-performing training, axiological approach, methods 
of axiological analysis.

Постановка проблеми. Формування аксіосфери особисто сті 
належить до важливих методологічних проблем мистецької освіти. 
Ціннісне ставлення майбутніх фахівців до своєї музично-педагогічної 
діяльності, осмислення й переживання її основних цінностей спрямо-
вує їх до вершин професійної майстерності, постійного удосконален-
ня та розвитку. Залучення особистості студента до світу загальнолюд-
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ських та музично-педагогічних цінностей має на меті його орієнтацію 
у соціокультурному та професійному просторах, оволодіння чуттєво-
ціннісними формами духовно-практичного освоєння світу. Відтак осо-
бливої актуальності у  професійній, зокрема інструментально-вико-
навській, підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва набуває 
аксіологічний підхід.

Аналіз останніх досліджень та публікацій з  означеної про-
блеми показав, що в  музичній педагогіці аксіологічну проблемати-
ку розробляли В.  Дряпіка, О.  Олексюк, В.  Орлов, Б.  Целковніков, 
Г. Щербакова та ін. Розгляд музично-педагогічних досліджень таких ав-
торів, як Л. Арчажникова, Л. Гусейнова, Н. Кашкадамова, В. Крицького, 
Н.  Мозгальова, І.  Мостова, В.  Муцмахера, Т.  Рейзенкінда, Г.  Ципіна, 
О. Щербініна та ін., свідчить про актуальність проблем інструменталь-
но-виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва.

Мета цієї статті розглянути систему інструментально-виконавської 
підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва з позицій аксіо-
логічного підходу.

Завдання: розкрити сутність інструментально-виконавської підго-
товки студентів; висвітлити особливості застосування методів аксіоло-
гічного аналізу в  процесі інтерпретації музичних творів на індивіду-
альних заняттях з курсу «Основний музичний інструмент».

Виклад основного матеріалу. Відповідно до завдань цієї статті 
маємо розкрити сутність інструментально-виконавської підготов-
ки студентів у  вищих навчальних закладах мистецького профілю. 
Зазначена підготовка дає можливість оволодіти грою на музичному 
інструменті у  процесі осягнення музичних творів. Метою цієї діяль-
ності є створення художнього образу твору засобами музичного мис-
тецтва. Образ формується у процесі художньої інтерпретації. 

Термін «інтерпретація» походить від латинського interpretatio  — 
роз’яснення, тлумачення. У музикознавстві це — процес звукової реа-
лізації нотного тексту [4, 215]. 

Інтерпретаційний процес охоплює такі стадії: проектування прооб-
разу виконавського результату через аналіз музичного тексту та осяг-
нення його концептуальної основи, пошук адекватних засобів його від-
творення, оволодіння необхідним технічним арсеналом виконання, 
звукове втілення, інструментально-виконавська підготовка майбут-
нього вчителя музичного мистецтва має потужний потенціал для фор-
мування основи його майбутньої інтерпретації на інструменті. 

У цьому процесі поєднуються інтелектуальна, емоційна та вольова 
сфери особистості. Інтелектуальна складова виявляється в інтерпрета-
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ційному аналізі, пошуку інформації, виборі засобів; емоційна стосуєть-
ся емпатійних та рефлексивних процесів осягнення твору, ставлення до 
змісту тощо; вольова керує процесами виконавської саморегуляції. Все 
це не є самоціллю. Інструментально-виконавська підготовка закладає 
основи майбутньої музично-педагогічної діяльності вчителя музично-
го мистецтва. Навчаючись спілкуванню з музичними творами, розви-
ваючись як особистість та професіонал за допомогою художніх засобів, 
студент отримує знання і досвід діяльності для залучення школярів до 
світу музичного мистецтва та їх естетичного розвитку, для формуван-
ня їхньої музичної культури. А це і є метою його майбутньої професій-
ної праці [1].

Таким чином, професійну діяльність можна розглянути по-новому: 
з позицій аксіологічного підходу. 

Аксіологія  — філософське вчення про матеріальні, духовні, куль-
турні, моральні та психологічні цінності особистості, колективу, су-
спільства, їх співвідношення зі світом реальності, зміни ціннісно-нор-
мативної системи у процесі історичного розвитку. У сучасній педагогіці 
аксіологія виступає як методологічна основа особистості, що визначає 
систему педагогічних поглядів, в основі яких розуміння та стверджен-
ня цінності людського життя, виховання та навчання, педагогічної ді-
яльності та освіти [3, 12–13]. 

У концепції Г. Щербакової [9], присвяченій аксіології музично-педа-
гогічної освіти, визначається особистісна система музичних і музично-
педагогічних цінностей. Її дослідження містить новий погляд на зміст 
та структуру музично-педагогічної освіти, отже й на інструментально-
виконавську підготовку, як на сферу суб’єкт-об’єктних і міжсуб’єктних 
відносин, де музика, вчитель і учні об’єднані у єдиному творчому про-
цесі осягнення музично-педагогічних цінностей. А основним змістом 
аксіологічної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва 
є професійне та духовне становлення особистості, яка в музично-педа-
гогічному процесі набуває нових цінностей. Для нашого дослідження 
важливою є думка автора про те, що музика повинна осмислюватися та 
оцінюватись як носій цінності, а музично-педагогічна освіта — як осо-
бистісна та суспільна цінність. У процесі формування нових цінностей 
стимулюється самостійна пізнавальна активність, виникає стійка по-
треба у нових знаннях, розвиваються рефлексивні вміння. Таким чи-
ном, використання аксіологічного підходу у фаховій, зокрема інстру-
ментально-виконавській, підготовці майбутнього вчителя музичного 
мистецтва уможливлює формування ціннісного ставлення до музики, 
музично-педагогічної освіти, майбутньої професійної діяльності. 
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Будь-яка діяльність, зокрема і професійна діяльність майбутнього 
вчителя музичного мистецтва, визначається певною системою цінно-
стей, яка є джерелом мотивації його дій та поведінки. На нашу думку, 
її основою та джерелом є спрямованість студента на систему загально-
людських та музично-педагогічних цінностей (Г. Щербакова [9]).

У найширшому науковому розумінні цінності розглядають як ре-
альні предмети, явища або як ідеальні сутності (почуття, ідеали), 
що мають певну значущість для людини, здатність задовольняти її по-
треби. 

Загальнолюдські цінності — це світоглядні ідеали, моральні норми, 
які містять духовний досвід усього людства. Вони відображають той 
культурний простір, у якому існує та діє людина. Саме інтеріоризовані 
особистістю загальнолюдські цінності є потужним стимулом до само-
розвитку та провідним чинником позитивного ставлення до своєї про-
фесійної діяльності.

Музично-педагогічні цінності є дороговказами фахової активності 
вчителя. Процес інтеріоризації музично-педагогічних цінностей перед-
бачає вивчення музики як носія цінності, формування ціннісного став-
лення до творів музичного мистецтва, діалог між світом музики та осо-
бистістю, у ході якого здійснюється становлення майбутнього вчителя 
музики завдяки осягненню ціннісно-смислової сутності музичного 
твору через розуміння-співпереживання світу і себе у світі (О. Олексюк 
[5]).

Методи аксіологічного аналізу (аксіолого-аналітичний, еволю-
ційно-синергетичний і  прогностично-моделювальний), розробле-
ні Г.  Щербаковою, [9], допомагають студентам осягнути ціннісні 
виміри своєї професійної діяльності, музику як носій цінності, му-
зично-педагогічні цінності як основу професійного становлення. 
Аксіолого-аналітичний метод — це спосіб виявлення цінності в музи-
ці та музичній педагогіці як у  сфері суб’єкт-об’єктних відносин (му-
зика як об’єкт і вчитель та студент як колективний суб’єкт пізнання), 
так і у сфері суб’єкт-суб’єктних відносин (учитель та студент). Метод 
сприяє визначенню ціннісного кредо композитора та його епохи через 
осмислення особливостей авторського індивідуального особистісно-
ціннісного світобачення. Він виявляє ціннісні орієнтири композитор-
ського стилю, допомагає осягнути духовну сутність творця, закодова-
ну у його творіннях. 

Еволюційно-синергетичний метод [9] спрямовує на осягнення за-
конів еволюції та функціонування складно організованих систем (му-
зика – вчитель – студент – музично-педагогічна освіта), на вивчення 
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динаміки народження, ствердження, функціонування музичних та му-
зично-педагогічних цінностей у їх нерозривному зв’язку із суміжними 
галузями мистецтва та наукового знання, із соціокультурним фоном 
епох, з логікою зміни ціннісних парадигм у широкій історичній пер-
спективі. Він дозволяє вивчати музику, музично-педагогічну освіту як 
складно організовану систему, яка постійно розвивається, та виявляти 
взаємозв’язки, взаємовпливи між елементами системи. Метод вико-
ристовується для порівняльного аналізу музики різних епох, для осво-
єння техніки жанрово-стильових, інтонаційно-стильових, асоціатив-
но-аркових аналогій, для з’ясування специфіки кожного авторського 
світу відповідно до соціокультурного фону його часу і сьогодення. 

Прогностично-моделювальний метод [9] орієнтує на створення но-
вих інноваційних моделей музично-педагогічної освіти на основі цін-
нісного осмислення та оцінки головних тенденцій у реструктуризації 
аксіосфери музики і музичної педагогіки. Цей метод дає можливість 
досліджувати домінувальні потреби, смисли і  цінності суб’єкта, ви-
являти становлення його мотиваційної сфери, проективну спрямова-
ність особистості, здійснювати самостійну творчу і самотворчу діяль-
ність. 

У нашому дослідженні методи аксіологічного аналізу [9] застосо-
вувалися на індивідуальних заняттях з  курсу «Основний музичний 
інструмент». Цей курс спрямований на інструментально-виконав-
ську підготовку студентів, яка має забезпечити професійне викори-
стання музичного інструмента при проведенні уроків музики та поза-
класної музично-виховної роботи у середніх загальноосвітніх школах. 
Курс має за мету виховання компетентних фахівців, здатних розкри-
ти художній зміст музичних творів за допомогою відповідних засобів 
виразності. Майбутні вчителі музичного мистецтва мають володіти 
необхідними вміннями самостійної пізнавальної роботи та бути під-
готовленими до практичної виконавської та музично-педагогічної ді-
яльності [6–8]. Індивідуальні заняття курсу найбільшою мірою забез-
печують спілкування між викладачем та студентом на основі діалогу 
та партнерства в  осягненні загальнолюдських та музично-педагогіч-
них цінностей.

На індивідуальних заняттях «Основного музичного інструмента» 
з  використанням методів аксіологічного аналізу студентам було за-
пропоновано низку творчих завдань: охарактеризувати епоху і худож-
ній напрям, які панували в той час; ознайомитися з біографією авто-
ра, його оточенням, визначити тенденції творчості, впливи; з’ясувати, 
які загальнолюдські та особистісні цінності втілив композитор у тво-
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рі; окреслити власне ставлення до твору, описати асоціації, викликані 
ним; визначити ті особистісні цінності, які, на думку студента, відпові-
дають ціннісно-смисловій основі твору і які він прагне втілити у сво-
їй виконавській інтерпретації; обґрунтувати свою інтерпретаційну вер-
сію: виконавську концепцію та адекватні їй музично-технічні засоби; 
екстраполювати набутий досвід на підготовку уроків музики під час 
проходження педагогічної практики у середній загальноосвітній школі 
(вид діяльності — слухання музики).

Як приклад наводимо побудову виконавської та педагогічної інтер-
претаційної моделі твору Ф. Шопена «Прелюдія» мі мінор ор. 28 № 4 
студенткою Юлією К. Їй було запропоновано ознайомитися з  особи-
стістю композитора, епохою, у яку він жив, напрямом у мистецтві, який 
панував у той час, характерними музичними жанрами тощо. Ми вико-
ристали еволюційно-синергетичний та аксіолого-аналітичний методи 
аксіологічного аналізу для встановлення взаємозв’язку життя і  твор-
чості композитора з  епохою, мистецьким оточенням і  сучасниками, 
для визначення ціннісних орієнтирів світу композитора та його музи-
ки, цінності аналізованого твору. 

У ході бесіди було з’ясовано, що Ф. Шопен — видатний польський 
композитор ХІХ  ст., представник романтизму  — ідейно-естетично-
го та художнього руху в культурі Європи, який охопив усі сфери куль-
тури того часу. Характерними рисами романтичного світовідчуття є: 
роздвоєність особистості, внутрішній світ людини рівноправний зо-
внішньому світу, несумісність мікрокосму та макрокосму, внутрішній 
світ — це свобода, зовнішній — необхідність, художній світ романтиків 
існує у їхній уяві та фантазії, а також, притаманна цьому напряму, нена-
ситна туга за ідеалом. Романтики надавали особливого значення музи-
ці, виокремлюючи її з усіх видів мистецтв. У романтичній музиці пере-
важають тенденції до звукового «живопису», виникнення нових форм 
зв’язку музики з іншими видами мистецтва (програмність, синтез мис-
тецтв), монотематизм, контрастність образів тощо. У  центрі уваги  — 
образи природи, переживання, споглядання, страждань, свободи, само-
тності, трагічного розладу з дійсністю, інфернальні, фантастичні тощо. 
Характерним є звернення до національних витоків (Ф. Ліст, Ф. Шопен, 
Е. Гріг та ін.). Романтики створили нові музичні форми та модернізува-
ли вже існуючі. Зокрема така форма, як «Прелюдія», набуває самостій-
ності, в той час як у період бароко це вступ до фуги імпровізаційно-ес-
кізного характеру, який емоційно налаштовує слухача на сприймання 
основного твору. Тематизм прелюдій, зокрема у Шопена, збагачується 
елементами інших жанрів (марш, мазурка, хорал, оперна кантилена). 



Розділ III. Методичні аспекти розвитку духовності особистості в системі мистецької освіти 149

Вони будуються на єдиному інтонаційному матеріалі та виражають пе-
реважно однаковий емоційний стан. Ф. Шопен, як яскравий представ-
ник романтизму, синтезував у своїх творах найкращі здобутки роман-
тиків. Але він мав унікальний творчий почерк — романтичний зміст 
у романтичній формі поєднується з лаконічною фактурою, класицис-
тичною ясністю задуму, ювелірним опрацюванням деталей.

Отже, Ф. Шопен у своїй творчості вповні виявив романтичну спе-
цифіку. Митець трагічної долі, патріот своєї землі, вимушений жити 
в еміграції та відірваний від своїх коренів, у своїй музиці виразив не-
вимовну тугу за Батьківщиною. У той же час постійне звернення до на-
ціональних жанрів музики, використання її характерних рис проймає 
його художній спадок, символізує нерозривний зв’язок духу творця, 
його гордість за рідну землю (мазурки, полонези, балади, ноктюрни, 
прелюдії).

Прелюдія мі мінор належить до циклу «24 прелюдії» ор.  28. Цикл 
створювався з 1836 по 1839 р. у Парижі. У цей час Шопен знайомиться 
з Авророю Дюдеван (Жорж Санд). Вона сама та її оточення (О. Бальзак, 
Г. Гейне, Г. Флобер, А. Мюссе, Е. Делакруа та ін.) мали величезний вплив 
на композитора. Усі найкращі його твори були створені в роки їхньої 
близькості. Та все ж не можна однозначно позитивно оцінювати їхні 
стосунки. Сторінки їхнього роману містять драму і трагічний кінець — 
смерть творця. 

Передчуття смерті, невідворотність долі — ось асоціації, які викли-
кає цей твір. Учні Шопена В. фон Ленц та пані Калержі у своїх спогадах 
вказують на програмне авторське тлумачення «Задуха». А. Корто нази-
ває прелюдію «На могилі», а М. Юдіна — «Біля могили». Таким чином 
композитор виразив антитезу «життя – смерть», невблаганність часу та 
вічності, цінність буття.

У ході бесіди студентка прийшла до висновку, що цей твір характер-
ний для Шопена як композитора-романтика, відповідає концепції ро-
мантизму, співзвучний з фоном епохи. Художній образ твору є по суті 
безповоротно трагічним, адже кожна людина  — це унікальна особи-
стість, припинення її існування — це загибель неповторного людсько-
го мікросвіту. Проникнення у  творчий світ митця, осягнення цінніс-
но-смислової основи змісту музичного твору, здійснені за допомогою 
аксіолого-аналітичного та еволюційно-синергетичного методів, дали 
можливість перейти до наступної фази у створенні виконавської інтер-
претаційної моделі. 

Застосування прогностично-моделювального методу мало на меті 
синтез особистісного життєвого та виконавського досвіду студентки 
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з музичним досвідом людства (О. Олексюк [5]), у нашому випадку ду-
ховним і  творчим світом Ф.  Шопена. Такий синтез передбачає діалог 
двох світів, ціннісну взаємодію композитора та виконавця, створення 
емоційного резонансу (Л. Бочкарьов [2]) як основного загальнопсихо-
логічного механізму, який забезпечує загальний модус емоційного пі-
знання тріади «композитор – виконавець – слухач». В основі механізму 
емоційного резонансу міститься емоційне узагальнення, співпережи-
вання. 

У процесі бесіди студентка окреслила своє ставлення до компози-
тора та його твору, описала свої асоціації, обґрунтувала свою версію 
прочитання твору. Ф. Шопен належить до її улюблених композито-
рів. Прелюдія викликає у  неї почуття жалю, печалі, відчаю, співчут-
тя. Та все ж, на її думку, смерть — це не кінець існування життя. Але 
саме смерть допомагає зрозуміти безцінний дар життя, унікальність 
світовідчуття кожної індивідуальності, право на існування свого по-
гляду на явища життя та мистецтва, примушує замислитися над сен-
сом буття, жити достойно. І тому студентка вважає, що трактувати цей 
твір можна у дусі оптимістичної трагедії. Якщо виконати останні так-
ти просвітлено, змінити емоційну установку, то трагічний кінець твору 
набуде відповідного звучання. Таким чином, вона поєднала авторську 
концепцію із власною позицією у процесі створення інтерпретаційної 
моделі. 

Використання методів аксіологічного аналізу у ході вивчення тво-
ру дозволило визначити ціннісні позиції автора та виконавця і досяг-
ти ціннісної взаємодії, діалогу двох світів, порівняти естетичні погляди 
епохи романтизму та сучасності, здійснити міждисциплінарну інтегра-
цію історичних, музично-теоретичних, виконавських знань, окреслити 
своє ставлення до твору та його автора, знайти внутрішню спільність 
між цінностями, які студентка прагне втілити у своїй версії виконан-
ня, та цінностями композитора, як результат — обґрунтувати власну 
інтерпретаційну модель. Таким чином, студентка стає рівноправним 
учасником (суб’єктом) інтерпретаційного процесу, відчуває свою при-
четність до цього процесу як творчої особистості, усвідомлює значу-
щість своїх зусиль, право на власну обґрунтовану думку. Все це сприяє 
формуванню ціннісного ставлення до музики та майбутньої професії, 
удосконаленню інструментально-виконавських умінь, дослідницьких 
навичок, розширенню світоглядних уявлень, мотивує до подальшого 
вдосконалення та професійного зростання.

Під час проходження виробничої педагогічної практики в середній 
загальноосвітній школі студентка використала набутий досвід для про-
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ведення на уроці музичного мистецтва такого виду діяльності, як слу-
хання музики. Вступна бесіда, яка передує власне слуханню музичного 
твору, була проведена практиканткою з  урахуванням набутого досві-
ду. У бесіді студентка розповіла дітям про Ф. Шопена та його музику. 
Використовуючи яскраві образні вислови, влучні метафори, розкрива-
ючи власний досвід осягнення твору, Юлія сконцентрувала увагу шко-
лярів, емоційно підготувала їх до сприймання твору. Кульмінацією слу-
хання музики стало виконання твору студенткою. Під час обговорення 
прослуханої музики практикантка не тільки з’ясовувала інформацію, 
яка стосувалася художньо-педагогічного аналізу твору (зміст, харак-
тер, жанрова основа, засоби музичної виразності тощо), а й намагалася 
виявити та розкрити суб’єктивний досвід дітей, їхнє ставлення не тіль-
ки до твору, а й до життєвих явищ, відображених композитором, зна-
йти щось спільне у  світоглядах сторін, створити емоційний резонанс 
у  процесі сприймання. Такий підхід усував формальне ставлення до 
прослуханої музики, допомагав долучитися до ціннісної орбіти автора, 
синхронізувати минуле та сучасність.

Висновки. У  статті розглянуто систему інструментально-ви-
конавської підготовки студентів з  позицій аксіологічного підходу. 
Використання підходу спрямоване на осягнення студентами цінніс-
них вимірів своєї професійної діяльності, музики як носія цінності, му-
зично-педагогічних цінностей як основи професійного становлення та 
розвитку. Аксіологічний підхід в інструментально-виконавській підго-
товці майбутнього вчителя музичного мистецтва дозволяє оновити ме-
тоди і прийоми оволодіння грою на інструменті в процесі інтерпретації 
музичних творів. Застосування методів аксіологічного аналізу на інди-
відуальних заняттях з курсу «Основний музичний інструмент» допома-
гає студенту відчути себе рівноправним учасником (суб’єктом) інтер-
претаційного процесу, усвідомити свою причетність до цього процесу 
як творчої особистості, значущість своїх зусиль, право на власну об-
ґрунтовану думку.
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У статті розкрито актуальність навчання джазового мистецтва май-
бутнього вчителя музики у  процесі фахової підготовки, специфіку джазо-
вого музикування. Висвітлено особливості джазової мелодики, гармонії, 
ритміки, звукової специфіки. Представлено методи навчання джазового 
мистецтва майбутнього вчителя музики. Розкрито специфіку запропоно-
ваних методів навчання.

Ключові слова: майбутній учитель музики, джазове мистецтво, джазова 
імпровізація, професійна підготовка, методи навчання.

В статье раскрыто актуальность обучения джазовому искусству буду-
щего учителя    музыки в процессе профессиональной подготовки, специфи-
ку джазового музицирования. Освещены особенности джазовой мелодики, 
гармонии, ритмики, звуковой специфики. Представлены методы обуче-
ния джазовому искусству будущего учителя музыки. Раскрыта специфика 
предложенных методов обучения.

Ключевые слова: будущий учитель музыки, джазовое искусство, джазовая 
импровизация, профессиональная подготовка, методы обучения.

The article examines the  actuality of  jazz art teaching for  future music teachers 
in the process of professional training, specifi cs of jazz music. It highlights peculiar-
ities of jazz melody, harmony, rhythm, and sound. It presents the methods of teach-
ing jazz among future music teachers. It determines the specifi c of suggested teach-
ing methods.

Key words: future music teacher, jazz art, jazz improvisation, professional training, 
teaching methods.

Постановка проблеми. Розвиток нашої держави, нові орієнти-
ри в соціальному й культурному житті вітчизняного суспільства дик-
тують необхідність суттєвих перетворень у сфері освіти та виховання. 
Стратегія освітньої політики спрямовується на вдосконалення про-
фесійної підготовки майбутнього вчителя, що дозволить забезпечити 
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формування компетентного, всебічно розвинутого, високоморального 
та високодуховного педагога.

Концептуального переосмислення підготовки фахівців музично-
педагогічного профілю також вимагають і  євроінтеграційні процеси 
вітчизняної освітньої політики. А отже, головною метою мистецького 
навчання має стати підготовка висококваліфікованих та конкуренто-
спроможних фахівців у галузі культури та освіти. Орієнтація на прин-
ципово нові засади підготовки майбутнього фахівця докорінно змінює 
зміст навчання, вимагає вдосконалення умов підвищення ефектив-
ності підготовки студентів, відповідної професійної самореалізації. 
І з огляду на все це навчання джазового мистецтва майбутнього вчите-
ля музики набуває особливого значення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У  сучасній науко-
вій літературі набули широкого висвітлення питання виникнення 
і  становлення джазу (К.  Берендт, Д.  Коллієр, В.  Конен, А.  Медведєв, 
Є. Овчинников, Ю. Панасьє, В. Переверзєв, У. Сарджент, М. Уільямс та 
ін.); з історії джазових стилів та їх еволюції (В. Єрохін, В. Полянський, 
Ю. Чугунов та ін.); джазового виконавства та імпровізації (Є. Барбан, 
О. Баташов, Б. Гнилов, Ю. Кінус, Д. Лівшиць, А. Одер, С. Фінкельстайн, 
Л.  Фезер, Г.  Шуллер та ін.). Останнім часом також набули широкого 
висвітлення проблеми навчання джазу та джазової імпровізації у фа-
ховій підготовці майбутнього вчителя музики (Б.  Брилін, В.  Дряпіка, 
О.  Жаркова, Ю.  Козирєв, О.  Курильченко, О.  Олексюк, Н.  Попович, 
А. Пчелінцев, О. Хижко та ін.). 

Метою даної статті є висвітлення основ навчання джазового мисте-
цтва майбутнього вчителя музики у професійній підготовці.

Виклад основного матеріалу. Джаз у  світовому музичному мис-
тецтві посідає одне з  найвизначніших місць і  вважається самобутнім 
явищем. Він вирізняється особливою художньою специфікою та есте-
тичною оригінальністю. Адже у джазовому мистецтві поєднуються різ-
номанітні форми музичної творчості, перетинаються національні тра-
диції, школи, напрямки. Він впливав і впливає на масові жанри, форми 
композиторської творчості, виконавське мистецтво музикантів. Джаз 
віддзеркалює духовні, соціально-історичні, науково-технічні аспекти 
буття суспільства, збагачує сучасну музичну культуру та систему мис-
тецької освіти. Знаходять своє відображення ідеї джазу також у музич-
ній педагогіці. 

В. Конен вважає, що джаз, як яскравий представник сфери «тре-
тього пласту», став напрямом у  масовому музичному мистецтві, і  це 
дало йому змогу протистояти багатовіковим традиціям композитор-
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ської творчості Європи, «створити самостійний музичний механізм із 
закінченою високооригінальною системою виражальних засобів і осо-
бливою художньою логікою, здійснити величезний вплив на розвиток 
масової музики ХХ століття і втілити у своїй естетиці емоційний дух 
сучасної епохи» [2, 88].

У процесі свого становлення джазове мистецтво сформувалося 
у  складну систему з  найрізноманітнішими стилями, напрямами, те-
чіями, комплексом оригінальних виражальних засобів. Вийшовши із 
надр фольклору, джаз трансформувався у високохудожнє, професійне 
мистецтво і активно вплинув як на розвиток академічного музичного 
мистецтва, так і мистецтва загалом. Як наслідок виникли різноманітні 
виконавські прийоми, збагатилася інструментальна й вокальна техні-
ки, манера звуковидобування, способи інтонування, оркестрові засо-
би, які застосовуються в різних стилях і жанрах сучасної музики. 

Отже, джаз  — це відкрита динамічна художня система з  широ-
ким діапазоном стилів і жанрів, оригінальним комплексом виражаль-
них засобів, імпровізаційною природою та активною взаємодією із різ-
номанітними музичними пластами. Його невід’ємним компонентом 
є імпровізація, в якій поєднується процес і результат. Її важливими ас-
пектами є несподіваність творчого імпульсу, емоційність, інтуїція. 

На думку О. Олексюк, здатність до імпровізації передбачає високий 
рівень культури мислення, глибокі знання, професіоналізм. У своєму 
прагненні до гармонії, краси та досконалості творча імпровізація ви-
ступає як форма реалізації духовного потенціалу особистості музикан-
та-педагога. 

Музично-виконавська імпровізація, як зазначає вчена, має особли-
ву духовну активність, яку супроводжують інтуїція, творча уява, стан 
інсайту й художнє осяяння. За внутрішнім характером одномоментно-
го охоплення музичного твору стоїть чинник вільного конструювання, 
боротьби мотивів і прийняття рішення [5, 169].

У сучасній практиці джазового музикування виокремились два 
принципи імпровізації: орнаментальна варіація на тему та створення 
нової мелодичної теми. Імпровізаційний процес має свою логіку і по-
слідовність. Механізм імпровізації у джазі будується таким чином, що 
під час музикування виконавець прикрашає, змінює мелодику і ритмі-
ку, імпровізує нові варіанти виконання твору. І  саме від індивідуаль-
ної майстерності і фантазії музиканта залежить результат імпровізації. 

Отже, джазова імпровізація — це вид художньо-креативної діяль-
ності, під час якої творчий продукт створюється оригінальними му-
зично-виражальними засобами джазового мистецтва через обробку та 



156 Духовність особистості в системі мистецької освіти

розробку вихідного музичного матеріалу, запозиченого або оригіналь-
ного. 

Слід також зазначити, що навчання джазової імпровізації має важ-
ливу закономірність: вільно імпровізувати і продукувати нові варіанти 
імпровізації майбутній вчитель музики навчиться лише тоді, коли ви-
вчить необхідну кількість елементів, які він зможе виконувати довіль-
но, без участі свідомості, на субсенсорному рівні. 

Під час навчання джазового мистецтва майбутнього вчителя му-
зики є важливим знання особливостей мелодики, гармонії, ритміки та 
звуковидобування. Так, одним із важливих елементів музичної мови 
джазу є мелодія. Джазовій мелодиці притаманний блюзовий колорит, 
зміна рівномірної темперації, експресивність, свінгова метро-ритмічна 
організація і акцентування, у ній використовуються хроматичні, альте-
ровані звуки, орнаментика, різноманітні лади. 

О. Курильченко [4] виокремила певні особливості джазової мелоди-
ки, які є у різних стильових напрямах. Так, у мелодиці класичного джа-
зу та свінгу переважають принципи європейського ладового мислення, 
у бі-бопі використовуються хроматичні та альтеровані ступені, у стилі 
кул та інших — застосовуються атональні та хроматичні лади. 

Ще одним важливим елементом джазової мелодики є блюзовий зву-
коряд і його самобутні тони. Ці тони означають характерний для джазу 
специфічно негритянський спосіб звуковедення, виражений у навмис-
но «нечистому» (брудному) інтонуванні [1, 13].

Слід також зазначити, що одним із важливих елементів музично-ви-
ражальної системи джазового мистецтва є гармонія. У ній поєдналися 
європейська традиція та афроамериканські ідіоми, завдяки чому гар-
монічна мова джазу істотно розширилася. Крім того, іншого ракурсу 
у джазі набуло і використання рівномірно-темперованого строю. Разом 
із тим дисонантність та еліпсис стали новою гармонічною нормою його 
мови, а  внутрішня гармонічна загостреність, тональна нестійкість  — 
типовою рисою практично всіх джазових жанрів і напрямів.

Ю. Чугунов виокремлює такі характерні особливості джазової гар-
монії: інтенсивна дисонантність, прагнення до акордового паралелізму, 
до детальної гармонізації (застосування побічних домінант), хроматиз-
мів, замін, вплив блюзу (опора на специфічний інтонаційний блюзовий 
лад, мажоро-мінор з елементарними ускладненнями терцієвої вертика-
лі та різними співзвуччями) [7, 4]. 

У сучасній джазовій практиці застосовують різноманітні види 
септакордів (великий та малий мажорний, мінорний, малий і зменше-
ний), складні акорди за будовою (нонакорди, ундецимакорди, терцде-
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цимакорди, акорди нетерцієвої будови та ін.). Та колоритність звучання 
значно посилює використання альтерації різних тонів акордів.

Окремо варто звернути увагу на оригінальну систему ритміч-
ної організації мистецтва джазу. Саме ритм у джазі є багаторівневою 
системою, яка поєднує у  собі складні приклади ритмічної техніки. 
Особливість ритміки джазу — це прагнення до самостійності ритміч-
них ліній, їхньої насиченості та конфліктності; тернарний принцип 
ритмічних пропорцій; синкопування; поліритмія; ритм-випередження; 
поліритмічне рубато; блукаючі акценти.

На відміну від музики європейської традиції, у  якій основну ме-
тричну пульсацію закладено в самій мелодії, у джазі ритм не поєдну-
ється з мелодією, а лежить у самостійній площині. В. Конен наголошує 
на присутності у джазовій ритміці підсвідомо-інстинктивного імпуль-
су, чого немає у  раціональній організації часу в  європейській музиці 
[2, 223]. 

Специфікою джазового мистецтва є протиставлення регулярному, 
чітко організованому біту, більш вільної і  гнучкої ритміки. Таку рит-
мічну оформленість звуковисотності називають свінгом. Ця ритм-
виконавська манера включає одночасно два взаємодоповнювальних 
компоненти — граунд-біт та мікроритм, які конфліктують між собою. 
Мікрозміщення, що постійно виникають у  ритмічних акцентах від-
носно основних долей такту, посилюють враження імпульсивності, 
внутрішню конфліктність та напруженість музичного руху в джазовій 
музиці. 

Звукова специфіка джазу має певні особливості та є однією з най-
важливіших категорій його стилістики. Вона зумовлена різноманітним 
типом атаки звуку, способом звуковидобування, манерою інтонуван-
ня, трактуванням тембру звучання. Джазова манера звуковидобуван-
ня відрізняється особливою відкритістю, натиском звуку, форсованою 
звучністю, що дозволяє розкривати нові темброві можливості інстру-
ментарію та голосу. Також у джазовій практиці набули поширення різ-
номанітні виконавські прийоми та ефекти: вібрато, глісандо, тремоло, 
фальцет, «гарчання», хрипкі звуки, спів у манері «скет» тощо. 

Важливою складовою ефективного навчання основам джазового 
мистецтва майбутнього вчителя музики є застосування певних мето-
дів. Так, використання методу мелодико-фігураційного варіювання під 
час навчання сприятиме опануванню прийомами видозміни музично-
го матеріалу та створення джазової імпровізаційної мелодичної лінії за 
допомогою гамоподібних побудов, арпеджіо та секвенцій, допоміжн    их 
та прохідних звуків, оспівування. Застосування під час джазового му-
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зикування гамоподібних побудов включає використання різноманіт-
них ладів, трихордів, тетрахордів та пентахордів. Пасажі типу арпеджіо 
передбачають гру за акордовими звуками у  різноманітному інтер-
вальному співвідношенні, а для розвитку імпровізаційної горизонталі 
та вертикалі використовуються діатонічні та хроматичні секвенції 
[6, 92].

Слід зазначити, що вміння застосовувати прийоми мелодико-фігу-
раційного варіювання закріплюється виконанням завдань і  вправ на 
музичному інструменті, а  їхнє творче комбінування сприятиме ство-
ренню різноманітної та цікавої імпровізації, основою якої може бути 
тема джазового стандарту, гармонічна схема або лад.

Використання методу гармонічного варіювання під час навчання 
майбутнього вчителя джазового мистецтва сприятиме вивченню осно-
вних прийомів видозміни гармонічної вертикалі, а саме: вмінню засто-
совувати складні за структурою акорди, акорди з допоміжними та аль-
терованими звуками, прохідні та допоміжні акорди, заміни акордів, 
використовуючи різноманітне розташування та мелодичне положення. 
Музично-творчі завдання та вправи сприятимуть глибшому вивченню 
джазової гармонії та способів гармонічної видозміни. 

Використання методу ритмічного варіювання під час навчання 
майбут нього вчителя джазового мистецтва сприятиме вивченню ос-
нов них прийомів джазової ритміки, характерних ритмічних моделей 
та вмінню оперувати ними під час створення імпровізаційної горизон-
талі та вертикалі. Застосування музично-творчих завдань та практич-
них вправ дозволить впевнено використовувати під час музикування 
основ ні елементи джазової ритміки та ритмічні моделі.

Слід зазначити, що вивчення джазової манери звуковидобування 
майбутнім вчителем музики дозволить йому під час музикування впев-
нено користуватися різноманітним арсеналом виконавських прийомів, 
а виконання музично-творчих завдань та практичних вправ сприяти-
муть ефективному засвоєнню здобутих знань.

Висновки. Отже, джаз  — це самобутнє явище музичного мисте-
цтва, яке вирізняється імпровізаційною складовою, оригінальною рит-
мічною організацією, специфікою гармонії, мелодики, виконавськими 
прийомами, характерними тільки для нього. 

Навчання джазового мистецтва є  важливою складовою вдоско-
налення сучасної системи професійної підготовки майбутнього вчи-
теля музики. Застосування методів навчання джазового мистецтва 
сприятиме творчому розвитку його особистості, самовдосконаленню, 
розвит ку спеціальних музичних здібностей, мислення, фантазії, уяви 
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тощо. Також навчання джазового мистецтва сприятиме формуванню 
вольових якостей майбутнього вчителя музики, його комунікабельнос-
ті, сміливості, задоволенню потреби в самовираженні та особистісній 
свободі.
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НАПРЯМКИ АКТИВІЗАЦІЇ 
МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ 
У МИСТЕЦЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

У статті досліджена актуальна проблема активізації музичного мислення 
студентів у мистецьких вищих навчальних закладах. Виявлено якісні харак-
теристики музичного мислення у  контексті сучасного музикознавства, 
музичної психології і педагогіки. Напрямки активізації музичного мислення 
у майбутніх музикантів представлено різноманітним набором методич-
ного інструментарію щодо удосконалення їх фахової підготовки. Показані 
методи розв’язання мислительних музичних задач, навчання «саногенно-
му» мисленню, особистісно орієнтовані тренінги, які сприяють розвитку 
особистісних якостей, індивідуальних характеристик і  типів музичного 
мислення студентів. 

Ключові слова: музичне мислення, фахова підготовка, майбутні музикан-
ти, особистісно орієнтоване навчання, мистецькі вищі навчальні заклади.

В статье исследуется актуальная проблема активизации музыкального 
мышления у студентов высших творческих учебных заведений. Выявлены 
качественные характеристики музыкального мышления в  контек-
сте современного музыкознания, музыкальной психологии и  педагогики. 
Направления активизации музыкального мышления у будущих музыкантов 
представлены широким набором методического инструментария по усо-
вершенствованию их специальной подготовки. Показаны методы решения 
мыслительных музыкальных задач, обучения «саногенному» мышлению, 
личностно ориентированные тренинги, которые способствуют раз-
витию личностных качеств, индивидуальных характеристик и  типов 
музыкального мышления студентов.

Ключевые слова: музыкальное мышление, специальная подготовка, буду-
щие музыканты, личностно ориентированное обучение, высшие творче-
ские учебные заведения.

The article examines actual problem of  activization of  musical thinking of  stu-
dents at art higher education institutions. It fi nds out quality characteristics of mu-
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sical thinking in  the context of  contemporary musicology, musical psychology 
and pedagogy. The ways of activization of future musicians’ musical thinking are 
presented by the varied set of methodological technique concerning improvement 
of  their professional training. It  is presented the  methods of  solving the  intellec-
tual musical tasks, teaching of “sanogenic” thinking, personality-oriented trainings 
which contribute to the development of personal qualities, individual characteris-
tics and types of students’ musical thinking. 

Key words: musical thinking, professional training, future musicians, personali-
ty-oriented education, art higher education institutions.

Постановка проблеми. Концепція модернізації національної 
вищої освіти передбачає перехід до гуманістичних форм спілкування 
і нових типів мислення, зміну цінностей та орієнтирів у напрямку са-
мовираження й творчої самореалізації особистості. Аналіз новітніх до-
сягнень психолого-педагогічних наук показує, що необхідні такі фор-
ми і  методи навчання, які б виховували у  студентів здібності творчо 
мислити, максимально активізувати музично-пізнавальну діяльність, 
розвивати інтелектуальну сферу і творчий потенціал, самостійно про-
ектувати процес музичного виховання, вільно орієнтуватися в інфор-
маційному просторі, осмислювати життєві та національні цінності. 

Першорядного значення у  фаховій підготовці студентів мистець-
ких вищих навчальних закладів набувають питання активізації їхньо-
го самостійного і  критичного музичного мислення як одного з  осно-
вних факторів творчого характеру навчально-виховного процесу. Адже 
практична готовність майбутніх музикантів-виконавців до професій-
ної діяльності значною мірою залежить від рівня, типу і стилю їхнього 
музичного мислення, що широко відображено у психолого-педагогіч-
них працях. На жаль, як показує теоретико-практичний аналіз, ще по-
декуди простежуються тенденції недостатнього розв’язання проблем 
методологічного і  теоретичного характеру стосовно активізації му-
зичного мислення майбутніх музикантів-виконавців. Спостерігається 
невідповідність напрямку та характеристик мислення студентів, що 
формується у процесі навчання, пізнавальних і практичних музичних 
завдань творчого характеру. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Специфіку розвит-
ку мислення особи розглянуто в  сучасних психолого-педагогіч-
них концепціях О. Абдулліної, В. Зінченка, Г. Нагорної, Н. Пов’якеля, 
Л. Самсонідзе, В. Сластьоніна та інших учених. У сучасній музичній пе-
дагогічній теорії і практиці феномен музичного мислення досліджуєть-
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ся в різних аспектах (Н. Антонець, О. Бурська, А. Заруба, Н. Мозгальова, 
Ю. Шмалько, Л. Яковенко та ін.). 

Сучасні педагогічні дослідження О.  Олексюк, М.  Олійник, 
Н.  Суслової, Т.  Смирнової зумовлюють своєрідність музичного мис-
лення активним самовираженням особистості в  навчальній діяль-
ності. Досліджуючи проблему змісту диригентсько-хорової осві-
ти, Т.  Смирнова [1] доводить доцільність усвідомлення студентами 
структури музичного мислення, необхідності формування інтелек-
туальних умінь для цілісного осягнення та розуміння емоційно-есте-
тичного смислу музичного твору. Впровадження експериментальної 
програми музичного навчання з  метою розвитку самостійності мис-
лення майбутніх музикантів-виконавців розглядав О. Корженевський 
[2]. Л.  Арчажнікова [3] вивчала проблему професійної спрямованос-
ті мислення вчителя музики під час інструментальної підготовки. 
Дослідження С. Олефір [4] присвячено специфіці виявлення характе-
ру й структури музично-естетичного мислення майбутніх учителів му-
зики у диригентсько-хоровій діяльності. Активізації формування твор-
чого музичного (художньо-образного) мислення піаністів у музичних 
училищах присвячено дослідження І. Казуніної [5]. 

У свою чергу вітчизняна музична педагогіка вищої школи остан-
німи роками збагатилася новими розробками з  проблеми музично-
го мислення. Педагогічну інтерпретацію поняття «музичне мислення» 
пропонує Н. Мозгальова [6], яка визначає його як процес усвідомлен-
ня художніх образів у  музиці, що характеризується узагальнено-ана-
літичним сприйняттям і  відтворенням їх у  музично-педагогічній ді-
яльності вчителя. Розвиток музично-виконавського мислення під час 
фортепіанної підготовки студентів у системі вищої музично-педагогіч-
ної освіти О. Бурська [7] трактує як усвідомлене оперування художньо-
звуковими уявленнями (іманентними інтонаційно-композиційними та 
фактурно-клавіатурними ментальними моделями музики у процесі її 
осягнення та виконання). 

На підставі вищеозначених надбань у нашій інтерпретації музичне 
мислення студентів  — це творчо-пізнавальна діяльність, спрямована 
на усвідомлення художнього смислу образів мистецтва та їх відтворен-
ня в різних видах музичної діяльності. Музичне мислення майбутніх 
фахівців залежно від специфіки музичної діяльності відзначається про-
фесійно значущими характеристиками: продуктивністю, самостійніс-
тю, образною оригінальністю, асоціативністю, інтелектуально-емоцій-
ною активністю, гнучкістю, конструктивністю, глибиною, швидкістю, 
критичністю, діалогічністю, антиконформізмом. Ефективність фор-
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мування музичного мислення кореляційно залежить від розвиненості 
особистісних якостей студентів (артистизм, творча активність, емоцій-
на чутливість до музики, організованість, емпатія, рефлексія, кмітли-
вість, ініціативність, художня компетентність, комунікативність, само-
критичність, креативність) і характеристик їх музичного мислення.

Узагальнюючи різні психолого-педагогічні, мистецтвознавчі і  му-
зикознавчі підходи до визначення сутності музичного мислення, ми 
розробили методику формування музичного мислення майбутніх фа-
хівців, яка активізує розумову і художньо-інтерпретаційну діяльність, 
розвиває творчий потенціал та сприяє творчій самореалізації особи-
стості. 

Метою статті є з’ясування специфіки розвитку музичного мислен-
ня студентів мистецьких вищих навчальних закладів та розроблення 
напрямків його активізації у контексті особистісно орієнтованої пара-
дигми сучасної освіти. Виділимо такі напрямки активізації музично-
го мислення майбутніх музикантів-виконавців: розвиток операційної 
сфери музичного мислення шляхом активізації таких операцій, як ана-
ліз та синтез музичного матеріалу, формування здатності до диференці-
ювання та інтеграції елементів музично-образної структури, зіставлен-
ня й класифікації музичних явищ, а також до складних трансформацій 
елементів образної структури; організація взаємодії операцій музично-
го мислення; розвиток комплексного уміння вибудовувати стратегію 
і  визначати тактику розв’язування музичних задач, трансформувати 
відомі способи розв’язань у різні педагогічні ситуації; навчання «сано-
генного» мислення студентів з метою самопізнання і саморегулювання 
власних емоцій для енергійності творчої музичної діяльності; впрова-
дження інтегрованого спецкурсу з розвитку музичного мислення сту-
дентів.

Виклад основного матеріалу. Багатогранність завдань, пов’язаних 
із розвитком досліджуваного феномена, потребує врахування низ-
ки дидактичних принципів. Вони включають провідний принцип  — 
особистісно орієнтований підхід до організації навчального процесу, 
а  також принципи науковості, систематичності, послідовності, діало-
гічності, активності та емоційності. Не викликає сумніву визначення 
головним напрямом вищої музичної освіти її особистісну орієнтацію. 

Стимулюванню позитивної мотивації в навчанні майбутніх фахів-
ців сприяло створення особистісно орієнтованих ситуацій, які дають 
змогу змінити «вектор» у розвитку музичного мислення від регламен-
тованого цілеспрямованого формування до самоформування як інди-
відуальної діяльності студентів, її корекції та педагогічної підтримки. 
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У  таких ситуаціях педагог підтримував музично-виконавську ініціа-
тиву студентів, активізував потребу у самопізнанні, у пошуку істини, 
створював у студентів психологічну готовність до осмислення музич-
ного твору і наявність моменту «художнього відкриття». Орієнтуючи 
процес навчання на особистість студента, педагог велику увагу приді-
ляв саме створенню ситуації успіху для кожного з них, наприклад, за 
типом проведення студії для студентів «Створення ситуації успіху» 
згідно з досвідом Н. Сегеди [8]. 

Мислення найбільш виразно виявляється у  ході постановки та 
розв’язання задач, тому ми вважаємо, що успішному формуванню му-
зичного мислення майбутніх музикантів як професіоналів сприятиме 
використання спеціальної системи мислительних задач упродовж на-
вчання, яка забезпечує суб’єктивне сприйняття музичного матеріалу 
кожним студентом. Розв’язування задач пов’язане з уміннями аналізу-
вати проблемну ситуацію, виділяти музичну задачу, висувати гіпотезу 
щодо її вирішення, проектувати зміст, форми та методи музичної діяль-
ності, контролювати і корегувати розв’язання задачі, а виконання їх ви-
магає певного рівня пізнавальної самостійності студентів, суб’єктного 
досвіду, володіння виконавськими уміннями й навичками. О. Лук так 
визначає структуру творчого процесу: 1) накопичення знань і навичок, 
необхідних для чіткого усвідомлення і формування задачі; 2) зосеред-
ження зусиль на пошуку додаткової інформації; 3) період інкубації (по-
требує зосередженості і логічних суджень), осяяння (стрибок у мислен-
ні, отримання результату); 4) версифікація або перевірка [9]. 

Найчастіше використовувалися нетрадиційні задачі з  різним об-
разно-логічним навантаженням: які передбачають декілька спо-
собів розв’язання, з  несформульованим питанням, на міркування. 
Студентові надавалося право вибору змісту, виду і форм роботи при 
розв’язанні задач. Метод групової дискусії призначався для розв’язання 
деяких мислительних задач. Основною функцією музичного мислення 
майбутніх фахівців є здатність виділяти й аналізувати мислительні му-
зичні задачі, усвідомлювати та приймати їх. Вищий рівень музичного 
мислення у процесі розв’язування музичних задач визначався уміння-
ми самостійно встановлювати основні суперечності, максимально ви-
являти творчу ініціативу, комбінувати і варіювати розв’язки, коригува-
ти результати. 

На індивідуальних заняттях ми пропонували студентам комплекс 
пізнавальних і розвивальних музичних завдань: відповісти на запитан-
ня стосовно ситуації, обрати правильне рішення, запропонувати свій 
варіант, накреслити план, вибудувати стратегію і  визначити тактику 
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розв’язання задачі, самостійно сформулювати проблему у даній ситу-
ації, дати її психолого-педагогічну характеристику, здійснити самокон-
струювання і контроль проблемної ситуації. Серія музичних задач, що 
пропонувалися студентам у міру ускладнення, розвиває їхню творчо-
пізнавальну самостійність, мислительні операції, інтерес до майбутньої 
професійної музичної діяльності. Для розвитку мислительних опера-
цій аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення тощо, які використову-
ються майбутніми фахівцями у процесі розв’язування задач і необхідні 
для здійснення художньо-інтерпретаційної діяльності, ми застосовува-
ли методики «Виділення істотних ознак», «Виключення понять» [10], 
адаптовані нами до музичної діяльності. Студенти, розв’язуючи мисли-
тельні задачі, вчилися аналізувати, порівнювати, зіставляти, класифі-
кувати, узагальнювати, що потрібно для опанування музичного мате-
ріалу, осмислення музичних творів у процесі сприйняття і виконання.

За методикою формування музичного мислення разом із вико-
ристанням методу розв’язання музичних задач ми розвивали у  сту-
дентів правопівкульний (образний) тип мислення (за дослідженнями 
І. Шамеса [11]). Впровадження в навчальний процес комплексу засобів 
активізації можливостей правопівкульного мислення полягало в  ме-
тодиці слухання музики бароко. Як відомо, права півкуля мозку опе-
рує головним чином образно-невербалізованою символікою. Ще бол-
гарський психолог Г. Лозанов пропонував для мобілізації невичерпних 
творчих ресурсів тих, хто навчається, прослуховувати музику баро-
ко і водночас письмово відповідати на запитання. Таким чином ство-
рюються умови, що наближаються до «художнього переживання». 
Ритміка музики бароко стимулює пригадування інформації, впливає 
на розвиток інтуїції людини і вміння давати обґрунтовані оцінки при 
вираженні внутрішніх почуттів і схильностей.

Найбільш актуальними методиками емоційної саморегуляції осо-
бистісного та інтелектуального розвитку музикантів, стимулювання їх-
ньої творчої мотивації, психологічної підготовки студентів до концерт-
ного виступу ми вважаємо запропоновану професором Ю.  Орловим 
[12] методику навчання «саногенного мислення» і «саногенної поведін-
ки» та її модифікований варіант професора О. Савостьянова [13]. 

Відомий психолог Ю. Орлов зазначав, що саногенне мислення — це 
мислення, яке зменшує внутрішній конфлікт, напруження, дає змогу 
контролювати емоції, потреби та бажання і, відповідно, запобігає за-
хворюванням. На відміну від саногенного, патогенне мислення виникає 
через розузгодження із «Я-концепцією». З’являються негативні емоції, 
які виявляються у відчутті неповноцінності, необґрунтованих відраз, 
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у немотивованих нападах роздратувань, апатії та безпідставної нудь-
ги і огиди до справи, якою людина має займатися. Такий стан або на-
стрій, коли відсутній контроль над вільним перебігом образів і думок, 
саморефлексивний аналіз, зосередження і  увага, коли не усвідомлю-
ються мислительні операції, які породжують емоцію, дуже негативно 
позначається на творчій діяльності музиканта. Як відомо, за почуття-
ми настає усвідомлення художнього образу музичного твору, осмис-
лення його виконання. У такому стані музикант не може цілком зосе-
редитися на створенні художнього образу, сконцентрувати свою увагу 
під час репетицій, утілити виконавську інтерпретацію музичного тво-
ру, багато часу витрачає марно, продуктивність і якість праці знижу-
ються. Можна говорити, що внутрішнє почуття завжди обумовлене зо-
внішнім психологічним впливом. Афекти збудження (гнів, захоплення, 
страх, стурбованість, невпевненість, тривожність тощо), перевищуючи 
межу терплячості музиканта, шукають «вихід у творчість». Він отримує 
не той результат, який шукає, до якого прагне. Саногенне мислення, 
навпаки, сприяє набуттю у студентів професійності та компетентнос-
ті у вирішенні музичних завдань, тому що містить уміння спрямовува-
ти волю і рефлексію на досягнення поставлених цілей, на організацію 
ефективної самостійної роботи, вдосконалення власної поведінки. 

Тільки аналіз свого стану з метою більш глибокого усвідомлення са-
мого себе сприяє переведенню патогенного мислення в саногенне по-
водження. Механізми психологічного захисту охороняють людину від 
поганого настрою. Саногенне мислення є важливим компонентом ін-
телекту людини, який відіграє принципову роль у  розв’язанні вну-
трішніх проблем особистості. Володіння саногенним мисленням може 
позитивно впливати та енергетизувати творчу музичну діяльність май-
бутніх фахівців, тому що спрямоване на виявлення причин негативної 
ідентифікації та негативного світосприйняття.

Сутність методики навчання саногенного мислення полягає в  пі-
знанні емоцій, тобто в  осягненні операцій мислення, за допомогою 
яких народжується емоція, в закріпленні навичок інтроспекції (само-
спостереження) з метою десенсибілізації шкідливої дії негативних емо-
цій. При навчанні саногенного мислення за методом настанови про-
грамуються позитивні образи і почуття, студенти навчаються керувати 
пристрастями і негативним емоційним станом, емоційна реакція стає 
більш розумною, студенти зосереджуються на завданнях художньої ін-
терпретації, емоційно захоплюються художнім образом, продуктив-
ність занять зростає. Формування складових саногенного мислення 
обумовлює як культуру музичного мислення, так і здатність до гнуч-
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кого саморегулювання мислення, яка включає контроль за своїми емо-
ційними реакціями, їхнім усвідомленням, регулюванням, заміну нега-
тивних емоцій позитивними. Студенти у процесі навчання набувають 
уміння володіти своїми емоціями (спрямовуючи їх тільки на стимуля-
цію діяльності і уникаючи спонтанного гальмування), а також уміння 
емоційно планувати підготовку до концертного виступу, керувати ува-
гою публіки, встановлювати «зворотній зв’язок» (це вони опрацьову-
ють на репетиціях). 

Студенти готували свою емоційну сферу до оптимального стану ще 
до реалізації на практиці власної виконавської інтерпретації музичних 
творів. Поступово у процесі навчання у них зменшувалося гальмуван-
ня психіки, яке спричиняє страх, тривожність, невпевненість у  собі, 
стурбованість. Вони вчаться ефективно переборювати труднощі, ре-
алізовувати досягнуте, належним чином ставитися до несприятливих 
умов, не боятися випадкових помилкових дій. Тільки повна концен-
трація на художній образності, драматургії, емоційному змісті музи-
ки сприяє вдалому концертному виконанню музичних творів, розвит-
ку самовладання.

Ми проводили за методикою О. Савостьянова групові заняття 
в умовах особистісно орієнтованого навчання, тематичні і дидактичні 
частини яких містили інтроспективні та пояснювально-інформаційні 
методи. Студенти у процесі експериментальної роботи вели щоденник 
інтроспекції та самоаналізу, в якому вони у вільному стилі розмірко-
вували над власними емоціями. Заняття із саногенного мислення су-
проводжувалися також використанням нових оригінальних медита-
тивних методик, запропонованих професором О. Савостьяновим для 
навчання саногенного мислення. Ці методики, безперечно, зміцнюють 
нервову систему, організм творчої людини, виховують творчий апарат, 
що стосується розвитку уяви, зосередженої уваги, високої емоційнос-
ті, творчої мобілізованості. Тренінги, заняття з навчання саногенного 
мислення поступово знімають функціональні розлади, раціоналізують 
розумну працю, поліпшують пам’ять, увагу, емоційно-вольові процеси, 
творчу працездатність, розвивають комунікабельність, сприяють адек-
ватності самооцінки у студентів. Різні форми тренінгів та медитатив-
них методик дали змогу розвивати у студентів гнучку саморегуляцію 
музичного мислення, вольові якості виконавця, вдосконалювати сенсо-
моторні процеси, підвищувати інтерес до музично-виконавської діяль-
ності, створювати позитивну емоційну атмосферу навчання. 

Розвитку і  саморозвитку музичного мислення студентів у  проце-
сі навчання перешкоджає переважання формування професійно-ігро-
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вих, рухо-моторних здібностей і навичок над чуттєвими та інтелекту-
альними. У роботу на індивідуальних заняттях та у самостійну роботу 
студентів ми постійно включали різні види музично-виконавської ді-
яльності. Формуванню творчих навичок і умінь читання з листа, тран-
спонування, ансамблевого виконавства, ескізного вивчення творів, гри 
на слух, складання імпровізації сприяли проблемна постановка спеці-
ально розроблених творчих завдань, використання проблемно-пошу-
кових методів, які активізують музичне мислення студентів, збільшу-
ють ініціативність, творчо-пізнавальну самостійність. Зазначені види 
виконавської діяльності виявляють розвиненість музично-мислитель-
ного процесу. Самостійно набуті прийоми виконання, розкриття ху-
дожньої ідеї за допомогою мислительних операцій аналізу, порівняння 
й узагальнення, оригінальність тлумачення художніх образів, віднахо-
дження нетрадиційних шляхів вирішення проблемних завдань були 
показниками досить високого рівня музичного мислення у студентів. 
Творчо мислити студентам допомагала, наприклад, запропонована ме-
тодика Г.  Саїк [14] щодо залучення аналогій з  інших видів мистецтв. 
Використання художньо-живописних або літературних аналогій спри-
яло художньому сприйняттю музичних творів, емоційній виразності 
художніх образів, розвитку асоціативних зв’язків, уявлень, поглиблю-
вало аналітичне та емоційне розуміння внутрішнього змісту музики.

Спецкурс «Методичні основи формування музичного мислення 
майбутніх музикантів-виконавців», який був розроблений і  включе-
ний нами на ІІІ курсі, виконує інтегрувальну міждисциплінарну і вну-
трішньопредметну функції в  системі фахової підготовки студентів: 
дає необхідні знання, чіткі уявлення про сутність, структуру музич-
ного мислення, способи та шляхи його формування у  майбутніх фа-
хівців у  процесі особистісно орієнтованого навчання, інтегрує зміст 
професійно орієнтованих дисциплін для набуття досвіду професійної 
музичної діяльності. Завдання курсу — вивчення музичного мислення 
як професійно значущої інтегральної якості особистості музиканта, як 
предмета міждисциплінарного синтезу, збагачення понятійного апара-
ту музичного мислення, розкриття умов розвитку музичного мислен-
ня, практичне оволодіння методами формування музичного мислення 
в музично-виконавській та музично-педагогічній діяльності. Його про-
грама побудована на основі поєднання загальномистецьких, музико-
знавчих знань, основних психологічних характеристик музичного мис-
лення та сукупності професійних умінь і навичок студентів.

Під час лекцій та семінарських занять спецкурсу було використано 
такі форми і методи навчання, як дискусії, рольові ігри, диспути, тре-
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нінги, психотренінги, відеопрактикум, створено проблемні ситуації, 
які активізували музичне мислення майбутніх фахівців; вони сприя-
ли розвитку мистецького тезаурусу, створенню оригінальної художньої 
інтерпретації музичного твору, стимулювали творчу самореалізацію 
студентів. Під час тренінгів ми акцентували увагу на формуванні про-
цесуальних характеристик, логічних операцій музичного мислення сту-
дентів, на розвитку інтелектуальної активності (за Д. Богоявленською), 
на активізації творчої позиції, виявленні саногенного мислення (вико-
ристання позитивних емоційних ситуацій, засобів, дій, корекція неба-
жаних емоцій). 

Поряд із тренінгами в ході особистісно орієнтованого навчання ми 
використовували психотренінги (ігри та вправи з психотехніки) [15], 
аутогенне зосередження на розвитку уваги і самоконтролю, уяви, реф-
лексії, емпатії та властивостей музичного мислення, на викорінюванні 
негативних звичок, рис характеру, а також на навчанні м’язового роз-
слаблення (релаксації). Це дає студентам, наприклад, навички саморе-
гуляції дихання при виконанні музичних творів на публіці, досягнення 
певного емоційного стану (організм вчиться розуміти і виконувати на-
кази у мисленні). 

Запропоновані теми «Діалог сенсів у  контексті музичного твору», 
«Синтез музичних мислень в  інтерпретації», «Діалектична картина 
світу крізь призму сонатної форми», «Образна сфера — контраст або 
спільність?» у  процесі вивчення курсу включали студентів у  пошук 
розв’язання проблемності, активізували процеси музичного мислення. 
Студенти опановували різні види аналізу музичних творів: цілісний — 
розуміння авторського замислу; структурно-смисловий — суб’єктивне 
уявлення про музичний образ твору; виконавський — створення влас-
ної художньої інтерпретації, порівняння свого суб’єктивного образу 
твору з драматургічним; педагогічний — спроможність навчити всту-
пати в діалог з автором; «діахронічний» (асоціативний) — зіставлення 
музичного твору з іншими видами мистецтва; естетичний — розкрит-
тя морально-естетичного смислу образів за допомогою виражальних 
засобів [16].

Одним з  активних методів формування музичного мислення сту-
дентів ми вважаємо відеопрактикум, який цілеспрямовано активізує 
їхню музично-пізнавальну діяльність, сприяє розвитку всіх компонен-
тів музичного мислення. Заняття з використанням методу відеопрак-
тикуму полягають у тому, що студенти після перегляду записаних на 
відео відкритих занять, концертів, репетицій хору або оркестру під час 
занять обговорювали з різних точок зору проблеми, які виникли, а та-
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кож недоліки і  досягнення, аналізували власну поведінку та оточую-
чих, ситуації, які відображають реальні події у виконавській і музично-
педагогічній практиці, приймали самостійні рішення, виявляли власну 
позицію. Метод групових дискусій, обов’язковий на таких заняттях, ми 
застосовували у формі аналізу конкретних ситуацій, які студенти бачи-
ли на відео, та у формі групового самоаналізу. Під час дискусії активізу-
ються мислительні процеси, розкривається творчий потенціал студен-
тів, стимулюється інтерес до навчання, зростає професійність. 

Висновки. Таким чином, використання методів розв’язання мис-
лительних музичних задач, розвитку мислительних операцій, навчан-
ня «саногенного» мислення, упровадження відеопрактикуму, а  також 
інтегрованого спецкурсу, теми якого було розкрито послідовно, науко-
во, з проблемним викладанням і за допомогою методів особистісно орі-
єнтованого навчання, сприяло оптимізації процесу становлення умінь 
самостійного осмислення та художньої інтерпретації музичних творів, 
активізації музично-пізнавальної діяльності студентів, розвитку твор-
чо-пізнавальної самостійності, формуванню особистісних якостей, ін-
дивідуальних характеристик і  типів музичного мислення студентів 
мистецьких вищих навчальних закладів. Подальшої розробки вимага-
ють питання розвитку інтелектуальної культури майбутніх музикан-
тів-виконавців і музикантів-педагогів.
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Стаття присвячена актуальній проблемі — формуванню комунікативно-
го досвіду викладачів вищих педагогічних навчальних закладів. Визначено 
суперечності, що виникають у практичній діяльності викладачів щодо ви-
щезазначеної проблеми, та шляхи їх розв’язання. Конкретизовано понят-
тя «комунікативний досвід», що розглядається як результат цілісного 
стану особистості викладача, як фундамент його професіоналізму.

Ключові слова: комунікативний досвід, викладачі вищих педагогічних на-
вчальних закладів, педагогічне спілкування, комунікативна компетент-
ність, комунікативна взаємодія.

Статья посвящена актуальной проблеме  — формированию коммуника-
тивного опыта преподавателей высших педагогических учебных заведе-
ний. Определены противоречия, возникающие в практической деятельнос-
ти преподавателей относительно вышеуказанной проблемы, и  пути их 
решения. Конкретизировано понятие «коммуникативный опыт», которое 
рассматривается как результат целостного состояния личности препо-
давателя, как фундамент его профессионализма.

Ключевые слова: коммуникативный опыт, преподаватели высших педа-
гогических учебных заведений, педагогическое общение, коммуникативная 
компетентность, коммуникативное взаимодействие.

The article deals with  the  problem of  communicative experience of  teachers 
of higher education institutions. It fi nds out contradictions in teachers’ activity ac-
cor d ing to the following problems and the ways of their solutions. It analyzes the es-
sence of the concept “communicative experience” which is regarded as the result 
of the holistic state of the teacher’s personality as the basis of his professionality.

Key words: communicative experience, teachers of higher education institutions, 
pedagogical communication, communicative competence, communicative in-
teraction.

Постановка проблеми. Інтеграція нашої держави в європейський 
освітній та науковий простір, підвищення якості освіти та рівня викла-
дання навчальних дисциплін зумовлюють посилення вимог до сучасно-
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го викладача, рівня його професійної компетентності, загальної культу-
ри, педагогічної майстерності та постійного самовдосконалення.

У концептуальних документах розвитку освіти України (зако-
ни України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу 
освіту», «Національна стратегія освіти в  Україні на 2012–2021 роки», 
Державна програма «Вчитель», Концепція розвитку післядипломної 
освіти в Україні) наголошується: особистість педагога, його професій-
на компетентність набувають особливого значення.

Зміни у системі освіти України кінця ХХ — початку ХХІ ст. характе-
ризуються трансформацією традиційно лінійної монологічності на не-
лінійну діалогічність, полілогічність. Саме тому особливого значення 
набуває ефективна педагогічна комунікація. Сучасні вимоги щодо ком-
петенцій майбутніх фахівців різних галузей вимагають якісно нової ді-
яльності викладачів, які мають бути взірцем змістовного, точного, ви-
разного й емоційного, бездоганно грамотного мовлення.

Актуальність зазначеної проблеми зумовлена тим, що рівень кому-
нікативної компетентності викладачів впливає на розвиток особистос-
ті та творчої індивідуальності суб’єктів спілкування, на підвищення 
рівня самооцінки формування ціннісних орієнтацій, зрештою, на ефек-
тивність педагогічної взаємодії учасників навчально-виховного проце-
су та результативність навчально-виховної роботи в освітніх закладах 
різних рівнів акредитації. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз психолого-педа-
гогічної літератури свідчить, що професійній підготовці викладача, 
розвитку його особистості, професійної компетентності приділяється 
належна увага. На провідній ролі комунікативного компонента діяль-
ності викладача акцентується увага у багатьох дослідженнях психоло-
го-педагогічного характеру, зокрема у працях І. Зязюна, В. Кан-Калика, 
О. Леонтьєва, Г. Лещенко, Є. Рогова та ін. [8; 2; 4; 5; 10]. Значна увага вчених 
приділяється окремим аспектам мовленнєвої діяльності (Б.  Головін) 
[1], проблемам практичної риторики (С.  Коваленко, Л.  Мацько та 
О. Маць ко, Л. Нечволод та В. Паращич, Г. Сагач, В. Федорчук) [3; 6; 7; 
11; 12].

Проте нові підходи, що вироблені сучасними лінгвістикою, педаго-
гікою, психологією, не впроваджені системно у педагогічну практику. 
Виникають суперечності між:

— зростаючими вимогами щодо рівня педагогічного спілкування, 
публічного мовлення вчителя і якістю реальної професійної підготов-
ки, браком риторичної компетентності, низьким рівнем риторичної 
культури в сучасному суспільстві;
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— великим обсягом інформації та браком сучасного методологіч-
ного забезпечення щодо розвитку комунікативної компетентності вчи-
теля.

Мета статті  — дослідити процес розвитку комунікативної компе-
тентності, а отже, і досвіду викладачів вищих педагогічних навчальних 
закладів у контексті взаємодії викладача і студента.

Виклад основного матеріалу. Комунікативна компетентність су-
часними дослідниками одностайно визначається серед ключових ком-
петентностей особистості. Комунікативна компетентність педагога 
є цілісним, інтегративним, багаторівневим утворенням, яке складаєть-
ся з зовнішньої та внутрішньої сторони спілкування (понятійно-опе-
раційна та особистісна складові), має власні особливості діяльності 
(базові та професійні), рівень засвоєння (знання, уміння). 

Комунікативні компетенції викладача зумовлюють формування 
його психологічного досвіду. Комунікативний процес як засіб вияву 
людського «Я» має потужне підґрунтя — усне мовлення, яке всіма мож-
ливостями і проявами найрізноманітніших відтінків почуттів, пережи-
вань, гнучкості думки як спосіб оцінки всього, що стосується людини, 
оточує її. Це здатність контактувати з іншими та впливати на них.

У психології педагогічне спілкування визначається як взаємодія 
суб’єктів педагогічного процесу, що здійснюється знаковими методами 
і спрямована на значущі зміни властивостей, стану, поведінки і особи-
стісно смислових цінностей партнерів.

Володіння комунікативними уміннями особливо гостро відчу-
вається у  сфері освіти, де мовне й  емоційне спілкування на заняттях 
і  поза ними зумовлює спектр виховних дій. Оскільки педагогічний 
процес передбачає взаємодію викладача і  студента, вміння спілкува-
тися — одна з обов’язкових умов досягнення педагогічної майстернос-
ті. Педагогічне спілкування є основною формою здійснення педагогіч-
ного процесу. Його продуктивність визначається цілями і цінностями 
спілкування, які повинні бути прийняті всіма суб’єктами педагогічно-
го процесу як імператив їх індивідуальної поведінки.

Розвиток та вдосконалення педагогічної майстерності відбувають-
ся на основі неперервного поширення й поглиблення досвіду протягом 
усього періоду діяльності педагога. Цей процес повинен завжди бути 
творчим. Видатний педагог К.Д. Ушинський, зокрема, наголошував, що 
важливий не сам досвід, а думка, що випливає з нього. Думка, яку ви-
кладач «видобуває» із власного педагогічного досвіду, творчо, з позиції 
науки аналізуючи власну практичну діяльність, завдяки цьому набуває 
не просто досвіду, а підноситься до вершин педагогічної майстерності. 
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Водночас його досвід стає джерелом збагачення і подальшого розвитку 
педагогічної теорії [9, 211].

Комунікативний досвід є підґрунтям, на якому вибудовуються пе-
дагогічні якості і  здібності особистості викладача, вдосконалюється 
його фахова майстерність. Він впливає на всі аспекти його педагогічної 
культури, гуманістично орієнтованих якостей, а також є засобом опти-
мізації педагогічної діяльності, скеровує творчий пошук, сприяє вияв-
ленню індивідуального стилю педагогічної діяльності, активізації твор-
чої уяви і фантазії, що позначається на виборі педагогічних рішень.

Комунікативний досвід є результатом цілісного стану особистості 
викладача, а  отже , його не можна зводити до статичної суми знань, 
умінь та навичок, оскільки він постійно перебуває у динамічному роз-
витку. Комунікативність є найбільшим важелем у педагогічній діяль-
ності. І якщо викладач не володіє скарбом Слова, якщо йому чужі по-
няття етики й  естетики, моральності і  духовності,  — його робота не 
принесе задоволення й користі ні йому, ні тим, кого він навчає. 

Мова — чи не єдиний і найголовніший засіб, яким користується 
педагог у  своїй діяльності. І  якого б апогею не досягла наука у  тех-
нічних засобах навчання, якими б найкращими комп’ютерами ми не 
оволоділи, ніколи найсучасніша та найбільш слухняна техніка не за-
мінить живого слова. Не менш важливою на сьогодні залишається 
проблема підвищення педагогічної майстерності викладача, зокре-
ма у  напрямі виховання інтересу до вивчення рідної мови. Мова  — 
не просто навчальна дисципліна, це саме життя, яке вимагає дотри-
мання певних правил і глибинних знань. Пошук нового, актуального, 
удосконалення мовного чуття є нагальною потребою кожної освіче-
ної людини. Через пізнання мови лежить шлях до пізнання людини, 
народу.

Викладачем повинні рухати небайдужість, дбайливе ставлення до 
рідної мови, усвідомлення того, що українська мова може безмежно 
розгортати органічно закладені в ній потенційні сили і дає можливість 
самоудосконалюватися в ній.

Сьогодні мова — не просто засіб комунікації, вона набуває плане-
тарного значення. На теренах нашої держави це питання наріжне, бо 
всі проблеми (економічні, політичні, культурні) мусять починатися 
з патріотизму, який неможливий без знання рідної мови і глибокої по-
ваги до мови державної.

Комунікативна взаємодія буде лише тоді діяльною, якщо слово, ска-
зане викладачем, буде почуте, зрозуміле, переконливе. Для виклада-
ча надзвичайно важливо мати артистичні здібності, вміло оперувати 
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словом, щоб донести його до реципієнта на рівні чарівного звуку, і при 
цьому поєднати звучання із глибоким змістом.

Практика показує, що у процесі професійної діяльності як молоді 
педагоги, так і більш досвідчені припускаються деяких помилок у педа-
гогічній техніці. Це знижує ефективність навчально-виховного проце-
су, що виявляється у невмінні розмовляти зі студентами, стримати або, 
навпаки, виявити гнів, подолати невпевненість у собі, обирати відпо-
відну позу, необхідний жест; недоліках мовлення (монотонність, без-
барвність, невиразність, погана дикція) тощо.

Подолання труднощів педагогічної праці можливе шляхом вико-
ристання педагогічної техніки з  усіма її складовими, серед яких осо-
бливого значення надаємо:

— техніці мовлення — граматична правильність, виразність, образ-
ність, гумор, власне техніка мовлення (постановка і тембр голосу, емо-
ційність, переконливість, багатство інтонацій і відтінків, дикція, темп);

— техніці педагогічного спілкування — уміння слухати, ставити запи-
тання, аналізувати відповідь, бути уважним, спостережливим, розуміти 
інших, встановлювати контакт, бачити і розуміти реакцію аудиторії, пе-
редавати своє ставлення до того, про що йдеться, зацікавити, захопити 
поясненням, розповіддю, повідомленням, орієнтуватися в ситуації;

— психотехніці — уміння створювати необхідний настрій, знімати 
зайве напруження, хвилювання, долати власну нерішучість і мобілізу-
вати себе, стримувати себе у стресових ситуаціях; здатність до перевті-
лення, до гри, управління своїм настроєм.

Висновки. Таким чином, кожен педагог повинен прагнути до 
оволодін ня педагогічною технікою і її компонентами, які забезпечують 
успішність його діяльності. Ці професійні уміння можуть бути реалі-
зовані виключно за допомогою основних засобів людського спілкуван-
ня — мови й мовлення.

Позитивно налаштований комунікативний процес сприяє твор-
чій атмосфері в  колективі і  забезпечує особливу взаємодію виклада-
ча й студента. Комунікативність — одна з найвагоміших професійних 
якостей викладача. Від уміння володіти мовою, словом залежить ре-
зультат будь-якого спілкування, а  надто у  такій галузі, як педагогіка. 
Науковці, аналізуючи комунікативність, акцентують на значенні цієї 
людської якості, що залежить від мети, якою окреслюється дія суб’єкта. 
Переважна більшість учених визначає комунікативність як «професій-
но-особистісну якість педагога, що характеризується потребою у спіл-
куванні, здатністю легко вступати в контакт, викликати позитивні емо-
ції у співрозмовників, відчувати задоволення від спілкування» [8, 104]. 
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І все це здійснюється за допомогою мови і мовлення — стрижнів люд-
ської свідомості. Зокрема, за концепцією П. Юркевича, слово є мовою 
свідомої душі народу, а звук є мовою невідомої душі всього, що існує. 
Мова — це єдиний спосіб для особистості (і народу) бути собою. 

Культура мовлення є провідною ознакою професійного досвіду ви-
кладача, що виражається у  науковій та загальній ерудиції, прагнен-
ні до самовдосконалення, культурі спілкування, педагогічній етиці. 
Комунікативна культура викладача визначає рівень педагогічного до-
свіду, що ґрунтується на високій культурі мовлення, логічному мислен-
ні, коректності у  висловлюваннях, стриманості і  зваженості, чіткості 
й доступності мовлення. Традиції раціонального користування словом 
виховують пошану до думки іншої людини, правильність, виразність, 
ясність, точність, стислість, доцільність мовлення, виступають рито-
ричними засобами. Комунікативний досвід викладача становить фун-
дамент його професіоналізму.
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У статті висвітлені основні аспекти мотивації особистості; розкрита 
сутність понять «мотивація», «професійний інтерес». Зазначена необхід-
ність професійно орієнтованої освіти майбутнього вчителя музики.

Ключові слова: мотив, потреба, професійний інтерес, майбутній вчи-
тель музики.

В статье освещены основные аспекты мотивации личности; раскры-
та сущность понятий «мотивация», «профессиональный интерес». 
Отмечена необходимость профессионально ориентированного образова-
ния будущего учителя музыки. 

Ключевые слова: мотив, потребность, профессиональный интерес, буду-
щий учитель музыки.

The article highlights the main aspects of the motivation of the personality, exam-
ines the  essence of  the concept “motivation”, “professional interest”. It  highlights 
the importance of future music teachers’ professionally oriented education. 

Key words: motive, need, professional interest, future music teacher.

Постановка проблеми. Підлітковий вік студентів характери-
зується високою активністю у сфері мотивації та потреб особистості, 
що реалізується у визнанні дорослими його активності. Водночас цей 
період може вирізнятися кризою професійного вибору, коли виникає 
протиріччя між несвідомим обранням професії і необхідністю отрима-
ти вищу освіту, а усвідомлення цього відбувається після вступу до ви-
щого навчального закладу. У цей час навчання для студентів повинно 
набути особистісного життєвого сенсу, який поєднує розум, почуття 
і волю та виявляється у спрямуванні творчої пізнавальної активності 
на життєве самовизначення, оволодіння професією і розвиток своїх по-
тенційних можливостей. 

У зв’язку з цим зростає необхідність розвитку професійного інтере-
су майбутнього вчителя музики як основи міцно сформованої потреби 
у самореалізації. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. У  психолого-педа-
гогічній літературі зустрічаємо різні підходи до визначення приро-
ди вище зазначеного явища. Так, мотивацію особистості в цілому до-
сліджували А. Маслоу, Г. Оллпорт, Дж. Гілфорд, Р. Кеттел, О. Киричук, 
Д.  Фельдштейн; мотивацію трудової діяльності людини розгляда-
ли такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як Б.  Ананьєв, Л.  Божович, 
О. Здравомислов, Т. Томашевський, В. Ядов, Р. Лікерт, В. Врум, Е. Дісі, 
Д. Мак Грегор, Ф. Герцберг, К. Аджаріс, Д. Мак Клеланд; мотиви та ін-
тереси до педагогічної діяльності висвітлені у працях Л. Виготського, 
Е.  Ільїна, Н.  Кузьміної, А.  Маркової, Л.  Подоляк, В.  Юрченко. 
Особливості професії вчителя музики у  своїх працях проаналізува-
ли Е. Абдулін, Л. Арчажнікова, О. Олексюк, Г. Падалка, Г. Побережна, 
Л. Рапацька, Т. Рейзенкінд, О. Ростовський та ін.

Аналізуючи питання підготовки майбутніх учителів музики, варто 
зазначити, що проблеми розвитку професійного інтересу досліджува-
ли М. Агапова, І. Дроздова, Г. Щукіна, О. Морозова, Т. Мухіна та інші. 
Однак недостатньо глибоко вивченою залишається сутність мотивації 
майбутнього вчителя музики.

Метою даної статті є визначення особливостей особистісної моти-
вації у навчальній діяльності майбутнього вчителя музики як основи 
розвитку його професійного інтересу.

Виклад основного матеріалу. Відомо, що інтереси, мотиви, орієн-
тацію особистості майбутнього вчителя музики слід вважати одними 
з найважливіших критеріїв професійної підготовки, оскільки ефектив-
ність діяльності значно зростає у разі збігу особистих прагнень і вимог 
спеціальності.

Термін motive слід перекладати як «спонукання», «стан спонукання», 
«прагнення», «імпульс», «мотивація» [2, 273]. Ми визначаємо мотива-
цію як сукупність спонукальних факторів, що викликають активність 
особистості і зумовлюють спрямованість її діяльності. У психолого-пе-
дагогічних дослідженнях зустрічаються різні підходи до визначення 
природи мотивації людини.

Якщо судити про це явище з позиції А. Адлера, то мотивом досяг-
нення певних результатів є самоствердження, а його рушійною силою 
є комплекс неповноцінності, що випливає з усвідомлення недоскона-
лості втілення своїх задумів.

Х. Хекхаузен визначає мотиви як суб’єктивні ціннісні диспозиції 
щодо очікуваних результатів діяльності. Тобто від мотиву мети діяль-
ності залежить як і в якому напрямі будуть використані різні функціо-
нальні здібності, що репрезентовані когнітивними структурами. Саме 
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це дає нам підстави пов’язувати формування мотивів вибору професії 
з розвитком і задоволенням пізнавальних потреб.

На нашу думку, творча, навчальна діяльність студента повинна на-
бувати життєвого сенсу під час здобування освіти. Це може відбувати-
ся тоді, коли людина відображає, втілює в собі цінності професійної ді-
яльності. Лише тоді, коли між людиною та її справою немає розриву, 
праця цілком поглинає її, вона одержує задоволення від самої діяль-
ності. 

Варто окреслити специфіку особистісної мотивації майбутньо-
го вчителя музики. Так, наприклад, Е. Абдулін вважає, що у проблемі 
професійного становлення педагога-музиканта великого значення на-
буває професійна рефлексія, тобто направленість його свідомості «на 
самого себе»  — на професійні якості особистості, інтереси, потреби, 
уподобання. Тому й важливо, щоб студенти осмислювали свій цінніс-
ний життєвий простір і побачили його зв’язок з обраною професією. 
Багато психологів висловлюють думку про необхідність цілеспрямова-
ного формування у студентів позитивної мотивації навчально-профе-
сійної діяльності. 

Експериментальні дослідження Д.  Фельдштейна вказують на те, 
що для підлітка більш прийнятним є прагнення до реалізації мети, яка 
пов’язана із соціальним життям, розвитком взаємовідносин [6, 184]. 
Тому в роботі зі студентами — майбутніми педагогами — так важливо 
робити акцент на соціальній ролі професії вчителя. 

В. Петрушин зазначає, що великі музиканти ніколи спеціально не 
ганялися за матеріальним успіхом. Їх мотивація творчості полягає 
не в зовнішніх умовах добробуту, а у внутрішніх спонуканнях до твор-
чості [4, 39]. Отже, щоб навчально-професійна діяльність майбутньо-
го вчителя музики була повноцінною, потрібно внутрішньо відмо-
витися від очікування винагороди за неї у вигляді позитивних оцінок, 
а згодом — примарних матеріальних зисків. Якщо навчання не має для 
людини особистісного сенсу, то це схоже на механічне заучування, без 
користі для неї. Воно не викликає ніяких позитивних почуттів і нічого 
не означає для людини. Якщо навчання перетворюється на творчість, 
то це особливо сприятливо впливає на емоційну сферу студента, за-
гострює його пам’ять і увагу, викликає почуття радості й задоволення 
та сприяє підвищенню інтересу до майбутньої професії вчителя му-
зики. 

Мотиваційний компонент професійного інтересу майбутнього вчи-
теля виявляється в його зацікавленості естетичними цінностями, по-
требами у  прекрасному. Потреба виникає з  прагнення людини пере-
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живати позитивні емоції, які найбільш повно виявляються в  момент 
сприймання творів мистецтва. О.М. Леонтьєв з цього приводу пише, 
що суб’єктивні переживання, бажання не є мотивами тому, що самі по 
собі вони не здатні породити спрямовану діяльність [1, 52].

Ми вважаємо, що неупереджене, пристрасне ставлення до мети, за-
вдань і процесу навчання загалом визначає успіхи студента у майбут-
ній професійній діяльності. 

В основі теорії мотивації А. Маслоу лежать уявлення про «ієрархію 
потреб», які протягом життя тією чи іншою мірою визначають поведін-
ку людини, спонукають до дії, яка найбільше відповідає її можливостям 
та прагненням, причому потреба у самореалізації наступає тільки після 
задоволення тих, які їй передують.

З огляду на теорію А. Маслоу, на вершині цієї піраміди знаходить-
ся потреба у самореалізації, яка передбачає творчу діяльність і реаліза-
цію природних здібностей [5]. Для обрання професії вчителя музики 
важливим елементом є любов до дітей, захоплення естетикою музич-
ного мистецтва.

Отже, починаючи з  вибору майбутньої професії, зіставлення сво-
їх мотивів, особистісних смислів із соціальною роллю, особистість по-
ринає у простір професійної діяльності, оволодіваючи професійними 
знаннями і вміннями. Так, студент знаходить у професійній діяльності 
форму самореалізації, тобто відбувається особистісна і, водночас, про-
фесійна ідентифікація. 

Це дає підстави стверджувати, що в основі професійних інтересів 
лежать духовні потреби, адже саме у  професійній діяльності людина 
формує і  задовольняє велику гаму інтелектуальних, морально-вольо-
вих, естетичних та інших духовних потреб [3].

Особистість майбутнього вчителя музики  — творча особистість, 
яка виявляє особливі здібності та вміння, творчу мотивацію, що реа-
лізується в  якісно нових духовних цінностях. Збагнувши світ музич-
но-педагогічних цінностей, майбутній учитель музики осягає і життя, 
а  набуття життєвого досвіду виявляється в  музично-педагогічній ді-
яльності.

Саме тому широкі та глибокі професійні інтереси на перший план 
для людини висувають задоволення не матеріальних, а  духовних по-
треб, тобто для людини моральне, естетичне задоволення, яке прино-
сить їй праця, стає домінантним. Є. Павлютенков визначив, що усвідом-
лені потреби при виборі майбутньої професії породжують відповідні 
інтереси, які знаходяться в основі діяльності, спрямованої на здійснен-
ня всього комплексу мотивації.
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Осмислення значення мотиваційної сфери особистості в розвитку 
професійного інтересу через зміст вищої мистецької освіти забезпе-
чить цілісне сприйняття та усвідомлення змісту майбутньої професії 
вчителя музики, природи, суспільства та мислення людини.

Висновки. Таким чином, можна зробити висновки про те, що осно-
ву професійного інтересу складають усвідомлені духовні потреби люди-
ни, які задовольняються у процесі трудової діяльності, а спрямованість 
інтересу на певну професійну діяльність зумовлюється прагненням 
задовольнити індивідуальний характер цих потреб, тобто працювати 
в тій сфері професійної діяльності, яка найбільш повно розкриває мож-
ливості для інтелектуального, морального, вольового, естетичного роз-
витку і, як наслідок, для соціального самоствердження.

Перспективи подальших досліджень пов’язані з  обґрунтуванням 
критеріїв оцінки сформованості професійних інтересів майбутніх учи-
телів музики та методики визначення рівнів сформованості за обґрун-
тованими критеріями.
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У статті аналізуються напрями підготовки майбутнього вчителя музи-
ки з урахуванням майбутньої творчої діяльності з учнівським естрадно-ін-
струментальним колективом. Розкрито специфіку роботи керівника та-
кого колективу. 

Ключові слова: естрадно-інструментальний колектив, вчитель музики, 
творча діяльність.

В статье анализируются направления подготовки будущего учите-
ля музыки с  учетом будущей деятельности с  ученическим эстрадно-
инструментальным коллективом. Раскрыта специфика работы руково-
дителя такого коллектива. 

Ключевые слова: эстрадно-инструментальный коллектив, учитель 
музыки, творческая деятельность.

This article examines the ways of future music teacher ttraining according to future 
creative activity of students pop-instrumental band. It examines peculiarities of the 
activity of the leader of such band. 

Key words: pop-instrumental band, music teacher, creative activities.

Постановка проблеми. Організація багатогранної і складної ді-
яльності естрадно-інструментального колективу, а  також забезпечен-
ня його розвитку і перспектив здебільшого залежать від особистих мо-
рально-психологічних і  професійних якостей керівника, рівня його 
ерудиції і фахової кваліфікації. Без перебільшення можна констатува-
ти, що створення і  функціонування учнівського естрадного колекти-
ву, його творчі успіхи тісно пов’язані з іменем конкретної особистості, 
з професійно-педагогічною і культурно-освітньою підготовкою.

Спираючись на проведені протягом останніх років наукові дослі-
дження та їхні результати, можна упевнено говорити про позитивні 
здобутки у професійній підготовці майбутніх учителів музики. Однак 
їхня підготовка до діяльності з  учнівським естрадно-інструменталь-
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ним колективом, а також створення програми підготовки спеціалістів 
такої орієнтації потребує докладнішого вивчення.

Метою статті є  обґрунтування напрямів підготовки майбутньо-
го вчителя музики з урахуванням його професійної діяльності з учнів-
ським естрадно-інструментальним колективом.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Під час пошуку теорети-
ко-методологічних джерел для розв’язання окресленої проблеми нами 
було проаналізовано дослідження, в яких висвітлюються: модель діяль-
ності педагога (С. Архангельський, А. Вербицький, С. Вершловський, 
І. Зязюн, Н. Кузьміна, В. Сластьонін, Н. Тализін та ін.); питання удоско-
налення мистецької освіти (Л. Арчажникова, Н. Гуральник, О. Олексюк, 
Г.  Падалка, О.  Ростовський, О.  Рудницька, Г.  Ципін, О.  Щербініна, 
В.  Шульгіна, О.  Щолокова та ін.); вплив масової музичної культу-
ри на розвиток становлення особистості (А.  Болгарський, Б.  Брилін, 
В. Дряпіка, О. Семашко, О. Сапожнік та ін.).

Виклад основного матеріалу. Стан розвитку оркестрових колекти-
вів свідчить, що керівництво багатьма учнівськими естрадними колек-
тивами не перебуває на належному професійному рівні, а тому не дає 
змоги створити сприятливі умови для морально-естетичного вихован-
ня учасників.

Причини багатьох виконавських невдач таких творчих колективів 
часто полягають у невмінні пробудити творчий інтерес до колективно-
го музикування. Окремі керівники не враховують специфічних особли-
востей роботи з учнівським колективом, не вникають в окремі елемен-
ти вікового сприйняття, що спричинює негативні реакції та ставлення 
до нього. Найбільше ігноруються психологічні чинники, елементи вза-
ємовідносин між учасниками та керівником естрадно-інструменталь-
ного колективу, рівень творчих та психологічних контактів.

Спостереження за перебігом навчально-виховного процесу в  до-
сліджуваних учнівських творчих колективах засвідчило: часто музичні 
керівники не забезпечують мотиваційний компонент музичної діяль-
ності їхніх учасників через одноманітність добраних для розучування 
впродовж тривалого часу одних і тих самих музичних творів; механіч-
ний метод навчання гри на музичних інструментах, що не сприяє роз-
витку музично-слухових уявлень (завдяки їм учні сприймають і вико-
нують музичні твори); невідповідність музичних творів здібностям та 
віковим особливостям учасників.

Успішному виконанню завдань, що стоять перед учнівським худож-
нім колективом, має сприяти високий рівень психолого-педагогічної 
підготовки майбутніх учителів музики, який передбачає наявність при-
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родних музичних здібностей і високий рівень професійної підготовки. 
Це дає змогу швидко і правильно оцінити психологічний бік поведінки 
та дій учасників, ураховуючи їх вікові особливості, і прийняти обмірко-
ване педагогічне рішення.

Рівень музично-педагогічної підготовки керівника естрадно-інстру-
ментального колективу визначається умінням застосовувати теоретич-
ні знання, здобуті в навчальних закладах. Ці знання й уміння сприяють 
виникненню нових професійних інтересів, розвитку навичок науково-
го аналізу педагогічних явищ.

Вивчення зв’язку теоретичної підготовки з практикою показало, що 
такий стан не завжди відповідає вимогам підготовки майбутніх учите-
лів музики до керування учнівським естрадно-інструментальним ко-
лективом.

Так, наприклад, хоч у  класі диригування студенти й  отримують 
ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку, опановують необхід-
ними прийомами і засоби диригентської техніки, вивчають різноманіт-
ний і досить складний для диригування репертуар, учаться художньо 
інтерпретувати музичні твори, проте в них недостатньо виховуються 
практичні навички та уміння працювати з естрадно-інструментальним 
колективом, зокрема учнівським. Ця досить важлива ділянка роботи 
покладається на оркестровий клас, на методику роботи з оркестром та 
виробничу практику, протягом якої студенти тільки частково можуть 
втілити свої теоретичні знання.

Часто практика має формальний характер. А  такі дисципліни, як 
оркестровий клас, дають загальні практичні навички роботи з творчим 
колективом, не розкриваючи при цьому усієї палітри специфіки діяль-
ності керівника естрадно-інструментального колективу. 

Становище, яке склалось, є  наслідком багатьох об’єктивних при-
чин. Це і  недосконалість педагогічної підготовки студентів, і  невра-
хування специфіки діяльності керівника естрадно-інструментально-
го колективу при складанні лекційних курсів та програм, які давали 
б комплекс педагогічних знань і навичок роботи з дітьми різних віко-
вих груп, і відсутність розробленої практики, спрямованої на набуття 
професійних умінь, і недостатня спрямованість навчального закладу 
на підготовку таких фахівців. Часто студенти вважають, що усвідом-
лення загальних закономірностей організації та розвитку естрадного 
колективу не є обов’язковим, натомість важливо опанувати лише ме-
тодику роботи з ним. На нашу думку, помилковість подібних погля-
дів можна пояснити примітивним уявленням, що кожен керівник пра-
цює з  оркестром так, як підказує йому внутрішнє чуття чи інтуїція, 
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а успіх залежить тільки від його музичних здібностей. При цьому забу-
вається, що кожна професія вимагає від людей комплексу відповідних 
якостей і знань. Творче їх поєднання необхідне в першу чергу керів-
нику учнівського творчого колективу, адже йому доводиться бути 
одночасно і  організатором, і  адміністратором, і  диригентом, і  педа-
гогом-музикантом, і психологом. Виконання цих непростих функцій 
вимагає всебічної підготовки, яка ґрунтується на професійному на-
вчанні.

Визначивши основні структурні компоненти педагогічної діяльнос-
ті керівника учнівського естрадно-інструментального колективу, а та-
кож необхідні для цього знання та уміння, маємо можливість вирішу-
вати деякі педагогічні завдання: окреслити вимоги щодо формування 
готовності майбутніх учителів музики до керування естрадно-інстру-
ментальним колективом, спрямувати процес навчання на підготовку 
спеціалістів такої орієнтації.

Зазначимо, що з  метою поліпшення фахової підготовки студентів 
до роботи з аматорськими колективами у вищих мистецьких навчаль-
них закладах і раніше проводилася відповідна робота, на кафедрах змі-
нювалися робочі програми та вдосконалювалися лекційні курси. Для 
поєднання навчання з  практичною діяльністю створювалися філіали 
кафедр на підприємствах та у відповідних закладах культури, де сту-
денти без відриву від навчання набували необхідних знань та отри-
мували навички роботи з творчими колективами. Однак проведений 
аналіз практичної підготовки студентів свідчить, що не завжди є чіт-
ке спрямування підготовки спеціалістів саме для роботи з естрадно-ін-
струментальним колективом. А це вимагає часткової орієнтації щодо 
розуміння майбутніми вчителями музики дитячої творчості й  здо-
буття знань, необхідних для організації та роботи з такими естрадними 
колективами, усвідомлення мети їхньої діяльності, а також створення 
належних умов функціонування навчально-виховного процесу.

Спираючись на проведені дослідження, ми дійшли висновку, що 
часткові зміни, внесені в  навчальний процес, не розв’язують пробле-
му формування педагогічних і методичних умінь у майбутніх учителів 
музики. Для вирішення цього важливого завдання потрібна цілеспря-
мована комплексна педагогічна система, яка б поєднувала теоретич-
ну підготовку із спеціальних, методичних, психолого-педагогічних та 
окремих галузей науки з практичною діяльністю.

Власне, на це спрямовано системний підхід — методологічний на-
прям у науці, завданням якого є розробка засобів і методів досліджен-
ня складноорганізованих об’єктів-систем.
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До проблем, що розробляються «системним підходом», на дум-
ку психолога Б. Ломова [5], відносяться: функціонування цілого, зако-
ни розвитку цілого, відношення явища (системи) з  іншими система-
ми; взаємодія явища (системи) з оточуючим середовищем. Н. Кузьміна 
[3] переконана, що педагогічну систему треба окреслювати як багато 
взаємозв’язаних структур і функціональних компонентів, підпорядко-
ваних навчанню та вихованню підростаючого покоління.

Незважаючи на те, що розробкою концепції «системного підходу» 
займалися відомі вчені (П. Анохін, В. Афанасьєв, Б. Ломов, В. Кузьмін, 
А. Усмов та ін.), єдиного розуміння поняття «системи», яке б задоволь-
няло вчених різних дослідницьких напрямків, не вдалося досягнути. 
А. Усмов, наприклад, вважає, що така ситуація пов’язана з тим, що тер-
мін «система» в різних галузях науки розуміється по-різному. Своє ро-
зуміння «системи» висуває П. Анохін. Аналізуючи різні її форми, він 
розкриває її так: «Широке функціонування об’єднання різних локалі-
зованих структур і  процесів на основі отримання кінцевого ефекту» 
[1]. Дослідники Ф. Корольов, Н. Кузьміна, Т. Ільєнко та інші відносять 
педагогічні системи до складних, виділяючи у них такі властиві їм якос-
ті: цілісність, взаємозв’язок із зовнішнім середовищем.

Підсумовуючи сказане, можемо резюмувати, що поняття «систем-
ний підхід» характеризується як сукупність взаємопов’язаних попере-
дньо спланованих дій, спрямованих на певний суб’єкт із досягненням 
прогнозованого результату, що характерно для нашої проблеми.

Система навчання у вищих мистецьких навчальних закладах, як ві-
домо, передбачає теоретичну підготовку майбутніх учителів музики, 
їх участь у науково-дослідній роботі, ознайомлення з новими прогре-
сивними формами і методами навчання та виховання. Усі ці елементи 
об’єднані в єдину систему, покликану формувати у майбутніх фахівців 
готовність до творчої діяльності.

Невід’ємним елементом запропонованої методичної системи підго-
товки студентів музичних спеціальностей є створення належних педа-
гогічних умов, які забезпечують і регулюють цілеспрямований процес 
формування готовності студентів до керування саме естрадно-інстру-
ментальним колективом, тому що «педагогічний процес закономірно 
залежить від умов, у яких він відбувається» [2].

Дослідники саме поняття «умови» в науковій літературі тлумачать 
по-різному. Так, М. Фролов інтерпретує умови як середовище, в якому 
те чи інше явище або процес існує та розвивається.

С. Борунова вважає, що «умови — це правило, яке забезпечує нор-
мальну роботу чогось» [7].
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У нашій роботі педагогічні умови виступають як середовище, чин-
ники, що приводять до функціонування механізму, який забезпечує 
процес формування готовності майбутніх учителів музики до роботи 
з естрадно-інструментальним колективом. На нашу думку, найважли-
віше значення мають такі умови:

1. Забезпечення студентів психолого-педагогічними, методични-
ми, музично-теоретичними знаннями щодо специфіки роботи керів-
ника естрадно-інструментального колективу.

Дотримання цієї умови забезпечує майбутніх учителів музики 
знаннями та уміннями зацікавлювати учасників, ураховуючи їх віко-
ві інтереси та здібності. Для ефективної роботи з колективом потріб-
но використовувати методи психолого-педагогічного впливу на його 
учасників, адже одночасно із виконанням функцій музиканта керівник 
естрадного оркестру виступає в ролі педагога та психолога, що полег-
шує вирішення виховних і творчих завдань.

Методичний напрям включає найважливіші аспекти професії ке-
рівника естрадно-інструментального колективу. З допомогою методич-
них знань керівник вирішує як виховні функції формування свідомої 
дисципліни, так і функції, що сприяють організації навчання, вибирає 
форми і методи проведення репетицій. 

Забезпечення студентів необхідними музично-теоретичними знан-
нями — одна з важливих педагогічних умов, тому що від результатів 
виконавської діяльності безпосередньо залежить «закріпленість» учас-
ників у  колективі. Слід зазначити, що учнівський естрадний оркестр 
виконує своє соціально-педагогічне призначення, якщо його учасники 
достатньо оволоділи художньо-виконавськими навичками.

Зазначена умова у своїй цілісності уособлює та розкриває специфі-
ку роботи керівника естрадно-інструментального колективу.

2. Залучення студентів до науково-дослідної роботи з проблем ди-
тячого інструментального виконавства.

Участь студентів у  науково-дослідній роботі сприяє глибшо-
му осмисленню окремих напрямів діяльності керівника учнівського 
естрадно-інструментального колективу, пошуку власних форм і мето-
дів вирішення педагогічних завдань. У процесі дослідної роботи сту-
денти розвивають спостережливість, аналізують творчу діяльність 
керівника, знайомляться з  документацією тощо. Це дає можливість 
глибше збагнути специфічний механізм функціонування учнівського 
творчого колективу і, як наслідок, сприяє активізації інтересу до засво-
єння знань та умінь щодо педагогічного керівництва ним.
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3. Залучення студентів до практичної діяльності.
Набуття практичних умінь і  навичок педагогічного керівництва 

учнівським естрадно-інструментальним колективом не відбудеться 
без правильно спланованої практики, яка є втіленням цілого комплек-
су знань від музично-теоретичних до психолого-педагогічних, а також 
уособленням специфіки майбутньої професійної діяльності.

Важливою умовою ефективного набуття навичок педагогічного ке-
рівництва естрадним колективом є вибір баз практики, які б відпові-
дали основним вимогам: здійснення керівництва колективом висо-
кокваліфікованим фахівцем; укомплектованість естрадного оркестру; 
функціонування на належному рівні навчально-виховної роботи, наяв-
ність відповідної дисципліни в колективі тощо. Проходження практи-
ки повинно мати комплексний характер і передбачати виконання всіх 
видів професійної діяльності керівника естрадного колективу.

4. Забезпечення дидактично обґрунтованої послідовності навчання 
та формування навичок педагогічного керівництва творчим колективом.

Відомо, що ефективність підготовки безпосередньо залежить від 
правильно побудованого навчання, яке відповідає принципу «від про-
стого до складного», а також коли отримані знання стимулюють сту-
дентів до глибшого пізнання майбутньої професійної діяльності. 
Дидактично обґрунтована послідовність особливо необхідна в  підго-
товці майбутніх керівників естрадно-інструментальних колективів, 
адже для розв’язання творчих завдань керівнику доводиться застосо-
вувати в першу чергу психолого-педагогічні та методичні знання. Тому 
формування готовності студентів до керівництва естрадно-інструмен-
тальним колективом має будуватися таким чином, щоб отримані зна-
ння та уміння були передумовою і стимулом студентів до подальшого 
їх удосконалення. Якщо, наприклад, на початку проходження практи-
ки студенти тільки ознайомлюються зі специфікою роботи керівника, 
то на останньому її етапі вже самостійно вирішують творчі та педаго-
гічні завдання. 

Висновки. Отже, процес підготовки майбутніх учителів музики до 
музично-педагогічної діяльності з естрадно-інструментальним колек-
тивом буде ефективним тільки при створенні належних педагогічних 
умов у  навчальному закладі. Здобуті у  мистецькому навчальному за-
кладі уміння і навички забезпечать упровадження нових форм і мето-
дів роботи в  ролі керівника учнівського естрадно-інструментального 
колективу. Це, у свою чергу, сприятиме підвищенню естетичного і ху-
дожнього рівнів учасників естрадно-інструментального колективу.
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