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ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

У статті визначено поняття професійного саморозвитку майбутнього 

вчителя музики, його готовності до  цієї діяльності, а  також висвітлено 

особливості інструментально-виконавської підготовки студентів із точ-

ки зору аксіологічного, синергетичного та компетентнісного підходів, роз-
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крито структуру досліджуваної готовності, визначено педагогічні умови, 

які сприяють ефективності формування цього феномену.

Ключові слова: професійний саморозвиток, готовність до  професійного 

саморозвитку, інструментально-виконавська підготовка.

В статье рассматриваются и определяются понятия профессионально-

го саморазвития будущего учителя музыки, его готовности к данной де-

ятельности, а  также особенности инструментально-исполнительской 

подготовки студентов с точки зрения аксиологического, синергетическо-

го, компетентностного подходов, раскрывается структура исследуемой 

готовности, выделяются педагогические условия, способствующие эф-

фективности ее формирования. 

Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, готовность к про-

фессиональному саморазвитию, инструментально-исполнительская под-

готовка.

The article examines and determines di1erent approaches to  professional 

self-development of  future music teacher, his ability to  the following activity 

as  well as peculiarities of  stdents instrumental-performing training according 

to  the  axiological, synergistic, and competence approach, presents the  structure 

of the studuie ability, distinguishes pedagogical conditions providing its e1ective 

development. 

Key words:  professional self-development, ability to professional self-development, 

instrumental-performing training process.

Постановка проблеми. Реформування національної системи осві-
ти, зумовлене змінами у соціально-економічній сфері суспільства та інте-
грацією до європейського освітнього простору, передбачає нові вимоги 
до професійної підготовки спеціалістів. Метою та результатом освітньо-
го процесу є набуття студентами відповідних професійних компетент-
ностей. Одним із найважливіших проявів професійної компетентності 
є здатність особистості постійно вдосконалювати себе, розвивати свій 
особистісний потенціал та швидко пристосовуватися до змін. У зв’язку 
з цим виникає необхідність в організації такої системи підготовки сту-
дентів, яка б забезпечувала цілеспрямований процес професійного само-
розвитку майбутнього фахівця, зокрема, майбутнього вчителя музики. 
Тому створення умов для формування готовності до професійного само-
розвитку сьогодні є одним з основних завдань педагогічної освіти.

Аналіз останніх досліджень та публікацій показав, що проблема 
професійного саморозвитку посідає важливе місце у наукових пошу-
ках таких дослідників як Г. Балл, Л. Виготський, Д. Леонтьєв, Л. Мітіна, 
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О. Пєхота, С. Смирнова та ін. Особливості професійного саморозвит-
ку майбутніх вчителів розглядаються в  дисертаційних дослідженнях 
Г. Бистрюкової, М. Костенко, Т. Стрітьєвич, Т. Тихонової, П. Харченко, 
Р. Цокура.

Аналіз музично-педагогічних досліджень свідчить про актуальність 
проблем інструментально-виконавської підготовки майбутніх учите-
лів музики (О. Абдуліна, Л. Арчажникова, Ю. Бай, Н. Біла, Р. Верхолаз, 
З.  Квасниця, В.  Крицький, І.  Мостова, В.  Муцмахер, О.  Олексюк, 
Г. Падалка, О. Рудницька, Є. Скрипкіна, Г. Ципін, О. Щолокова та ін.).

Метою статті є висвітлення теоретичних аспектів формування го-
товності майбутнього вчителя музики до  професійного самороз-
витку у процесі інструментально-виконавської підготовки.

Завдання: розкрити сутність інструментально-виконавської підго-
товки майбутнього вчителя музики як основи для його професійного 
саморозвитку, розглянути систему інструментально-виконавської під-
готовки студентів з  позицій аксіологічного, синергетичного, компе-
тентнісного підходів; визначити поняття професійного саморозвитку 
майбутнього вчителя музики та його готовності до цієї діяльності; вия-
вити педагогічні умови формування досліджуваної готовності.

Виклад основного матеріалу. Професійний саморозвиток май-
бутнього вчителя музики передбачає здатність постійно удосконалю-
вати свої особистісні та  професійні якості, що виявляється у  бажан-
ні та  спроможності постійно коригувати власне фахове зростання. 
Майбутні фахівці повинні вміти проектувати та організовувати само-
розвивальну діяльність, метою якої є реалізація внутрішніх потенцій 
та забезпечення конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.

Визначення професійного саморозвитку майбутнього вчителя му-
зики у процесі інструментально-виконавської підготовки вимагає роз-
криття її сутності. Ця підготовка дає можливість оволодіти грою на му-
зичному інструменті у процесі осягнення музичних творів. Метою цієї 
діяльності є створення художнього образу твору засобами музично-
го мистецтва. Образ формується у  процесі художньої інтерпретації. 
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 інтерпретації на інструменті. 

У цьому процесі поєднуються інтелектуальна, емоційна та  вольо-
ва сфери особистості. Інтелектуальна складова виявляється в інтерпре-
таційному аналізі, пошуку інформації, виборі засобів; емоційна стосу-
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ється емпатійних та рефлексивних процесів осягнення твору, ставлення 
до  змісту тощо, вольова керує процесами виконавської саморегуляції. 
Все це не є самоціллю. Інструментально-виконавська підготовка закла-
дає основи майбутньої музично-педагогічної діяльності вчителя му-
зики. Навчаючись спілкуванню з  музичними творами, розвиваючись 
як особистість та професіонал за допомогою художніх засобів, студент 
отримує знання і досвід діяльності для залучення школярів до світу му-
зичного мистецтва та  для їх естетичного розвитку, формування їхньої 
музичної культури. А це і є метою його майбутньої професійної праці. 
Таким чином, інструментально-виконавська підготовка майбутнього 
вчителя музики має потужний потенціал для формування його готов-
ності до  професійного саморозвитку. По-новому розглянути цей про-
цес можна з позицій аксіологічного, синергетичного та компетентнісно-
го підходів.

Аксіологічний підхід (Б. Ананьєв, Б. Гершунський, В. Дряпіка, І. Ісаєв, 
В.  Мясищев, В.  Сластьонін, В.  Сухомлинський, О.  Сухомлинська, 
Д. Узнадзе, Б. Целковніков, Е. Шиянов, Г. Щербакова та ін.) до профе-
сійної, зокрема інструментально-виконавської, підготовки передбачає 
залучення особистості студента до світу загальнолюдських та музично-
педагогічних цінностей, орієнтацію майбутнього фахівця у соціокуль-
турному та професійному просторах. Цей підхід сприяє формуванню 
аксіосфери майбутнього вчителя музики (система загальнолюдських 
та  музично-педагогічних цінностей (концепція Г.  Щербакової [8]), 
ціннісне ставлення до  творів музичного мистецтва, ціннісна взаємо-
дія між особистостями викладача і студента у процесі осягнення світу 
музики), яка насичує та стимулює позитивну мотивацію майбутнього 
вчителя музики до професійного саморозвитку.

Синергетичний підхід (О.  Князєва, С.  Кульневич, С.  Курдюмов, 
Л. Лобова, М. Опєнков та ін.) дає змогу розглянути систему інстру-
ментально-виконавської підготовки студентів у  контексті спрямова-
ності на професійний саморозвиток таким чином (Л. Лобова [3]): 

– система інструментально-виконавської підготовки має бути від-
критою до взаємодії й обміну інформацією та енергією з музично-
освітнім та  соціальним середовищами, а  це означає інтегру-
вання множини музично-теоретичних, психолого-педагогічних 
та виконавських дисциплін;

– система інструментально-виконавської підготовки має спрямо-
вуватися на  розкриття внутрішніх, притаманних від природи 
потенцій студента, який, реалізуючи свою свободу вибору, визна-
чатиме власні шляхи розвитку та саморозвитку;
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– система інструментально-виконавської підготовки має розвива-
тися на основі різнорівневого діалогу та ціннісної взаємодії між 
світом музичного мистецтва, викладачем і студентом; 

– система інструментально-виконавської підготовки має на  меті 
формування цілісного художнього світогляду: розвиток 
та взаємозв’язки людини, суспільства, мистецтва і науки як під-
систем культури;

– система інструментально-виконавської підготовки має регулю-
вати та стимулювати процеси саморозуміння та самоорганізації 
у творчій інтерпретаційній діяльності особистості студента;

– система інструментально-виконавської підготовки має орієнту-
ватися на професійне становлення і професійний саморозвиток 
особистості, формування ціннісного ставлення до музики, світу, 
людини.

Компетентнісний підхід (Н. Бібік, Е. Зеєр, І. Зимня, В. Луговий, 
Л.  Масол, О.  Олексюк, О.  Савченко, Е.  Симанюк, А.  Хуторськой 
та  ін.) передбачає практико-орієнтовану спрямованість процесу ін-
струментально-виконавської підготовки студентів на  досягнення за-
планованих результатів, інтегрує відповідні знання, вміння, цінності, 
практичний досвід та  особистісні якості, що забезпечує продуктив-
ну професійну саморозвивальну діяльність майбутнього фахівця. Цей 
підхід задає нові орієнтири означеної підготовки, а саме: 

– розкриття суб’єктивного досвіду, становлення особистісної пози-
ції та відповідального ставлення студента до предмета діяльності; 

– розвиток його особистісних та професійних якостей; 
– суб’єкт-суб’єктна комунікація на  основі рівноправного діалогу 

у  спільній творчій діяльності, ціннісна взаємодія між творами 
музичного мистецтва, педагогом і студентом; 

– практична реалізація виконавського потенціалу студента; 
– активізація й актуалізація механізмів саморозвитку у професій-

ній сфері. 
У дефініції поняття професійного саморозвитку майбутнього вчи-

теля музики у  процесі інструментально-виконавської підготовки ми 
опиралися на  положення розглянутих вище аксіологічного, синерге-
тичного та  компетентнісного підходів. У  нашому дослідженні ми ви-
значаємо цей феномен як процес самотворення особистості студента 
внаслідок ціннісної взаємодії й обміну інформацією та енергією з му-
зично-освітнім і соціальним середовищами, в основі якого розкриття 
та  реалізація його внутрішніх потенцій, набуття нових професійних 
якостей в інструментально-виконавській діяльності.
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Доведено, що основою будь-якої діяльності, у  тому числі й  про-
фесійного саморозвитку, є готовність особистості до  її виконання. 
Готовність розглядається як можливість, спроможність суб’єкта діяти 
компетентно, обґрунтовується як вирішальна умова швидкої адаптації 
до праці, подальшого професійного самовдосконалення і підвищення 
кваліфікації. 

Теоретичний аналіз психолого-педагогічних досліджень[1; 2; 4; 5; 7] 
дав змогу визначити готовність майбутнього вчителя музики до про-
фесійного саморозвитку в  процесі інструментально-виконавської 
підготовки як інтегровану професійну якість фахівця, яка виявляєть-
ся у мобілізації духовних сутнісних сил особистості (О. Олексюк), ха-
рактеризує наявність і певний рівень мотивації, музично-педагогічних 
цінностей, знань, умінь, досвіду самотворчої діяльності, забезпечує 
здійснення та  високу ефективність професійного саморозвитку в  ін-
струментально-виконавській діяльності.

Нами виокремлені такі структурні компоненти готовності май-
бутнього вчителя музики до  професійного саморозвитку в проце-
сі інструментально-виконавської підготовки: мотиваційно-ціннісний, 
когнітивний, рефлексивно-діяльнісний. Мотиваційно-ціннісний ком-
понент відображає наявність потреб і  мотивів саморозвивальної ді-
яльності майбутнього вчителя музики, основою яких виступають за-
гальнолюдські та  музично-педагогічні цінності, а  також прагнення 
досягнути значущих результатів у  професійній, зокрема інструмен-
тально-виконавській, діяльності. Когнітивній компонент характеризує 
інформованість студента у сферах музичного виконавства і професій-
ного саморозвитку, обсяг наявних знань та  їх усвідомленість, само-
стійну пізнавальну активність. Рефлексивно-діяльнісний компонент 
відображає оволодіння інструментально-виконавськими навичками, 
рефлексивними вміннями, а також готовність до професійного само-
розвитку.

Формування готовності майбутнього вчителя музики до професій-
ного саморозвитку в процесі інструментально-виконавської підготовки 
є непростим процесом, результативність якого залежить від створен-
ня певних педагогічних умов як основних детермінант його ефектив-
ності. Спираючись на визнані у педагогічній науці тлумачення сутності 
цієї дидактичної категорії, ми дійшли висновку, що педагогічні умо-
ви — це сукупність об’єктивних та суб’єктивних чинників, які забез-
печують ефективність формування готовності майбутнього вчителя 
музики до професійного саморозвитку у процесі інструментально-ви-
конавської підготовки. На основі аналізу наукової літератури, особли-
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востей фахової підготовки студентів мистецьких вищих навчальних за-
кладів ми визначаємо такі педагогічні умови формування готовності 
майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку у процесі 
інструментально-виконавської підготовки: 

– формування у майбутніх учителів музики позитивної мотивації 
до професійного саморозвитку в процесі інструментально-вико-
навської підготовки;

– використання у підготовці студентів проектних технологій;
– застосування герменевтичних методів для  виконання творчих 

завдань у процесі інтерпретації музичних творів;
– оволодіння майбутніми фахівцями рефлексивними уміннями 

(самоаналіз, самооцінка, самоконтроль) та способами організації 
власного професійного саморозвитку.

Організація цих умов враховує специфіку музично-педагогічної 
підготовки студентів. Так, перша умова забезпечує формування по-
зитивної мотивації як головного стимулу до  самовдосконалення че-
рез осягнення та  інтеріоризацію загальнолюдських і музично-педаго-
гічних цінностей особистістю студента у процесі освоєння ним явищ 
музичного мистецтва. Друга умова (створення творчих індивідуальних 
і колективних проектів) надає процесу підготовки практико-орієнто-
ваного характеру, дозволяє оволодіти знаннями та вміннями самостій-
ної пізнавальної діяльності, розвиває дослідницькі навички, активізує 
творче начало, моделює майбутню професійну діяльність, формує ар-
сенал самотворчих умінь. Третя умова забезпечує самореалізацію май-
бутнього вчителя музики в  інтерпретаційному процесі (використан-
ня герменевтичних методів) через осягнення ціннісно-смислової суті 
музичного твору і актуалізацію власного життєвого досвіду. Четверта 
умова орієнтує на оволодіння рефлексивними вміннями та способами 
самоорганізації, що дозволяє студенту стати суб’єктом професійного 
саморозвитку.

Висновки. Таким чином, упровадження аксіологічного, синерге-
тичного, компетентнісного підходів у професійну підготовку майбут-
ніх учителів музики відповідає вимогам сучасного суспільства до під-
готовки фахівців, відображає принципи нової гуманістичної освітньої 
парадигми, уможливлює альтернативні способи вирішення досліджу-
ваної проблеми.
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ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВИЙ ЧИННИК АКТИВІЗАЦІЇ 
ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Стаття присвячена актуальній проблемі мистецько-педагогічної осві-

ти: ролі емоційно-вольового чинника в активізації художньо-творчої діяль-

ності майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Наголошується 

на  необхідності впровадження у  навчально-виховний процес визначених 


