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студентів, системи дистанційної освіти, роботи з  обдарованими сту-
дентами за індивідуальними програмами тощо.
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У статті звертається увага на суб’єктивний чинник, що сприяє формуван-

ню фахової компетентності у майбутніх учителів мистецьких дисциплін. 
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Розглянуто феномен інтерпретації в  мистецтві, виконавські та  словес-

ні аспекти художньої інтерпретації. Запропоновано спосіб удосконалення 

фахової компетентності на індивідуальних заняттях в класі фортепіано.

Ключові слова: компетентність, фахова компетентність, здатність, ін-

терпретація, художня інтерпретація, художньо-педагогічна інтерпрета-

ція.

В статье обращается внимание на субъективный фактор, который спо-

собствует формированию профессиональной компетентности у  бу-

дущих учителей музыкальных дисциплин. Рассматривается феномен 

интерпретации в искусстве, исполнительский и вербальный аспекты ху-

дожественной интерпретации. Предлагается способ совершенствования 

профессиональной компетентности на индивидуальных занятиях в клас-

се фортепиано.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетент-

ность, способность, интерпретация, художественная интерпретация, 

художественно-педагогическая интерпретация.

The article draws attention to  the subjective factor that promotes professional 

competence of  future teachers of  the artistic disciplines. The  article examines 

the  phenomenon of  interpretation in  art, performing art and verbal aspects 

of  interpretation. The  author suggests the  method of  improving professional 

competence for individual lessons in piano.
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Постановка проблеми. В умовах модернізації вищої освіти, що 
зорієнтована на  дотримання вимог Болонської декларації, постає го-
стра проблема в  підготовці фахівця високого професійного рівня. 
Важливого значення ця проблема набуває і в підготовці вчителів мис-
тецьких дисциплін, які мають сформувати за роки навчання у вищому 
навчальному закладі освіти фахову компетентність.

Аналіз досліджень і  публікацій. Аналіз наукової літератури 
засвідчує наявність різних підходів до  визначення такого понят-
тя як «компетентність»: як досвід (І.  Бех), наявність певних умінь 
та  навичок (О.  Биковська), синтез особистісно-психічних якостей 
(О.  Кононко), результативна модель дій (В.  Слот), здатність, зді-
бність (Т. Єрмаков). 

Розкриваються різні аспекти «професійної компетентнос-
ті»: від  складного багатовимірного феномену (І.  Михайліченко, 
П.  Третьяков) до  визначення ключових компетентностей (І.  Зимня, 
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Т. Шамова) та окремих аспектів формування професійних компетент-
ностей майбутніх вчителів музики (О. Горбенко, Н. Мурована). 

Розглядається реалізація компетентнісного підходу у  професій-
ній підготовці майбутніх вчителів (Н. Кузьміна, С. Сисоєва, Л. Хоружа 
та ін.). Звертається увага на фахову компетентність майбутнього вчи-
теля музики, яку характеризують як здатність застосовувати в  нових 
умовах набуті знання, уміння й досвід музично-педагогічної діяльності 
(Л. Арчажнікова, М. Михаськова, О. Щолокова), та особливості її фор-
мування (Г. Падалка, Н. Попович, А. Растригіна ).

Визначаються різні суб’єктивні та  об’єктивні чинники, що впли-
вають на  формування фахової компетентності. Серед об’єктивних 
та суб’єктивних чинників, на що вказує Т. Пляченко, є:

– рівень кореляції змісту загальнопрофесійної підготовки студен-
тів із змістом фахової діяльності вчителя музичного мистецтва;

– умови для творчої самореалізації, інтелектуального, естетичного 
й  духовного розвитку студентів у  процесі навчальної, наукової 
та концертно-виконавської діяльності;

– прагнення студента до самовдосконалення;
– професіоналізм та  функціональна спроможність викладача 

(готовність формувати у  студента не  окремі вузькоспеціальні 
знання, уміння й навички, а фахові компетентності) [5, 54].

Проте не звертається увага на такий суб’єктивний чинник, як здат-
ність до художньо-педагогічної інтерпретації музичного твору. 

З точки зору Г. Падалки, сформована здатність до художньо-педа-
гогічної інтерпретації музичного твору свідчить про  вищий ступінь 
професіоналізму в галузі музичної педагогіки [див.: 4], а з нашої — дає 
можливість успішно розв’язати проблему удосконалення фахової ком-
петентності майбутніх вчителів мистецьких дисциплін.

Мета статті: охарактеризувати засіб удосконалення фахової компе-
тентності майбутніх учителів мистецьких дисциплін. 

Виклад основного матеріалу. Слід сказати, що удосконалення фа-
хової компетентності здійснюється, в першу чергу, на індивідуальних 
заняттях з  основного музичного інструменту як на  теоретичному, 
так і на практичному рівнях. Тут педагог-інтерпретатор, використо-
вуючи різні вербальні, виконавські та педагогічні прийоми, необхід-
ні форми й методи роботи, навчає студента самостійно розкрити ху-
дожній образ музичного твору. Реалізація такої мети відбувається 
при осмисленні та усвідомленні студентами різних типів інтерпрета-
цій, що складають сутність художньо-педагогічної інтерпретації му-
зичного твору.



54 Духовність особистості в системі мистецької освіти

Саме поняття інтерпретації пронизує різні види людської діяльнос-
ті. Так, наприклад, розрізняють: наукову, історичну, політичну.

Але найширше вживаним є поняття інтерпретації в мистецтві і сто-
сується воно, насамперед, виконавської інтерпретації, метою якої є трак-
товка продукту первинної мистецької творчості. Виконавська інтерпре-
тація (виразне читання, виконання музичного твору) лежить в  основі 
акторського мистецтва і є важливою складовою педагогічної діяльнос-
ті в галузі музики. Вчитель музики загальноосвітньої школи, педагог му-
зичної школи, викладач музичних дисциплін середніх та вищих закла-
дів освіти постійно вдаються до демонстрації музичного твору чи його 
фрагментів. Важко уявити собі продуктивну музично-педагогічну діяль-
ність без здатності вчителя до виконавської інтерпретації музики.

Окрім терміну «виконавська інтерпретація» існує і поняття «худож-
ня інтерпретація» музичного твору, що ввійшло до  наукової терміно-
логії ще в середині ХІХ ст. і використовувалося поряд із терміном «ви-
конавство», «виконавський стиль», «виконавський процес». Пізніше 
в  художній критиці процес виконання розчленовують на  об’єктивний 
і  суб’єктивний «щаблі», причому перший асоціюють із  творчістю ком-
позитора, другий — із творчістю самого виконавця. І вже творчість ви-
конавця, продукт і процес цієї творчості, тобто художня інтерпретація, 
стають об’єктом дослідження. Сьогодні, вживаючи слово «художня» ін-
терпретація, мають на увазі трактовку, тлумачення художнього образу 
не тільки музичного твору, а й творів інших видів мистецтва. В даному 
випадку синонімом до слова «художня» може стати «мистецька» інтер-
претація.  

Для таких «мистецьких» інтерпретацій характерним є, по-перше, 
взаємозв’язок об’єктивних і  суб’єктивних факторів, які вплива-
ють на пізнання твору, по-друге — те, що проникнення в задум мит-
ця й адекватність його відтворення відбувається на основі декодуван-
ня об’єктивної суті твору з включенням таких суб’єктивних механізмів 
особистісно-психологічного плану, як асоціативність сприймання, емо-
ційна й емпатійна реакція тощо.

Поняття «художньої» інтерпретації в контексті педагогічної діяль-
ності включає в  себе як виконавський, так і  словесний аспекти. Як 
вказує, В.  Москаленко, інтерпретатором музичного твору може бути 
не лише виконавець, ним можуть бути педагог, музичний лектор, кри-
тик, музикознавець та інші особистості, які вербально описують, пояс-
нюють, роблять науковий аналіз музичного твору [3, 4].

Словесний аспект «художньої інтерпретації» є важливим інстру-
ментом педагогічного впливу на художню свідомість учнів (студентів). 
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Педагог, що не вміє словами передати образний зміст музичного твору, 
не може досягти успіху в навчально-виховній роботі так само, як і той, 
що неспроможний створити виконавську інтерпретацію [4, 5].

Виконавський і  словесний аспекти інтерпретації музичного твору 
мають бути змістовно поєднаними, доповнювати один одного в  роз-
критті художнього образу.

Цей процес ґрунтується на  звичайній, творчій та  науковій інтер-
претації. Так, звичайна інтерпретація широко використовується в піз-
навальній діяльності (через художній опис, пояснення, трактування). 
Завдяки їй інтерпретуються різні предмети і явища навколишньої дій-
сності.

Зауважимо, що наукового обґрунтування отримала творча інтер-
претація, яку дослідники визначають як художнє тлумачення образно-
смислового музичного твору як у процесі його вивчення, так і в проце-
сі його виконання.

Наукова інтерпретація  — це інтерпретація творів мистецтв, або 
мистецька інтерпретація (музики, літератури та  живопису), яка дає 
змогу скласти художній образ творів мистецтв здебільшого у двох на-
прямках: першому властива орієнтація на  концепційно-смисловий 
контекст, який втілюється у вербальній формі (при цьому твори мис-
тецтв описуються і пояснюються в усій множинності їхніх внутрішніх 
і зовнішніх взаємозв’язків); другий пов’язаний із виконавським трак-
туванням (предметом у цьому разі є продукт творчої діяльності компо-
зитора, відтворений і озвучений виконавцем) [2, 62].

Феномен інтерпретації не вичерпується розумінням його як науко-
вого методу пізнання. Це поняття є більш розмаїтим і місткішим. Його 
розглядають і  як результат особливої духовної діяльності свідомос-
ті (О.  Рудницька), яку визначають як своєрідне переведення не  тільки 
в іншу систему мови (знаково-смислову), а й в іншу систему мислення [2, 
62]. Так, виконання є перекладом зі знаково-графічної мови на музичну. 
Опис музичного твору характеризується перекладом музичних понять 
і  категорій на  вербальну мову. В  свою чергу пояснення літературного 
твору та твору живопису може бути представлено як переклад літера-
турних й образотворчих понять і категорій на вербальний опис. І чим 
старанніше інтерпретатор намагається розкрити свої і особисті пережи-
вання композитора та  їхнє осмислення, тим більше він залучає додат-
кових описово-графічних засобів, таких як образні й емоційно-психоло-
гічні характеристики, літературно-поетичні програми, аналогії з іншими 
видами мистецтв тощо. Такої думки дотримується й Г. Падалка, яка вва-
жає, що «ознайомлення з  висловлюваннями письменників, з  поезіями 
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про музику активізує образність сприймання музичних творів, поетич-
но забарвлює його. А проведення паралелей між музикою і живописом 
активізує просторові уявлення, дає можливість, наприклад, знайти та-
кий аналог художнього сприймання, як поліфонія в музиці і різні плани 
зображення в живопису чи скульптурі» [4, 9].

Саме тому художня інтерпретація музичного твору, що опира-
ється на мистецькі аналогії і тим самим змістовно наповнює худож-
ній образ музичного твору, може бути представлена через педагогічні 
дії викладача-інтерпретатора в такому виді інтерпретації, як худож-
ньо-педагогічна інтерпретація музичного твору. Тому, вживаючи тер-
мін «художньо» в словосполученні «художньо-педагогічна інтерпре-
тація», ми підкреслюємо мистецьку основу, те, на що спрямоване як 
виконавське, так і словесне тлумачення музичного твору. Слово «пе-
дагогічна» в  понятті «художньо-педагогічна інтерпретація» також 
стосується як виконавського, так і  словесного аспектів тлумачення 
музики, спрямовуючи увагу на педагогічний характер інтерпретацій-
них дій. Функціями художньо-педагогічної інтерпретації музики ви-
ступають такі: пізнавальна (роз’яснення музичного навчального ма-
теріалу, його доступний виклад); освітня (осмислення мистецького 
матеріалу і відтворення його в навчальній аудиторії й  забезпечення 
виховного ефекту навчання); розвивальна (розвиток певних якостей 
студентів (учнів) і т. ін.) [ 4 ].

Навчання студентів такого типу інтерпретації є суттєвим і необхід-
ним, бо саме завдяки йому відбувається перетворення мистецтвознав-
чих знань у педагогічні. У результаті відтворюється нова якість творів, 
пов’язаних з пізнавальними, освітніми, розвивальними можливостями 
мистецтва, що дозволяє формувати виконавські та професійні компе-
тенції студентів, бо саме змістовна частина твору є могутнім засобом, 
за допомогою якого педагог здійснює цей процес.

Структура художньо-педагогічної інтерпретації музичного твору 
передбачає різні типи інтерпретацій: музикознавчу, художньо-образну, 
виконавську, вербально-змістовну, візуально-асоціативну, інтегральну, 
акторську та педагогічну.

Безумовно, всі ці типи інтерпретацій об’єднані в комплекс худож-
ньо-педагогічної інтерпретації музичного твору.

Вивчення цього типу інтерпретації постійно відбувається на інди-
відуальних заняттях з основного музичного інструменту. Так, у першо-
му семестрі викладач робить акцент на  музикознавчій інтерпретації; 
у другому семестрі — пояснює художньо-образну інтерпретацію; у тре-
тьому семестрі звертає увагу студентів на виконавську інтерпретацію; 
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а  в  четвертому викладач зі  студентом опрацьовують вербально-зміс-
тову інтерпретацію; у  п’ятому семестрі робиться акцент на  вивченні 
візуально-асоціативної інтерпретації; а в шостому майбутній учитель 
музичного мистецтва опрацьовує разом з викладачем інтегральну ін-
терпретацію.

Студент четвертого курсу вже вивчає методику музичного вихован-
ня і може осмислити й реалізувати на практиці в сьомому семестрі ін-
ший тип інтерпретації — акторську. У восьмому семестрі студент може 
продемонструвати свої розвинуті виконавські компетенції та  фахо-
ву компетентність на педагогічній практиці в загальноосвітній школі. 
Тому звертається увага на інший тип художньо-педагогічної інтерпре-
тації — педагогічну. Тут викладач-методист навчає студента визнача-
ти тему, мету, завдання уроку; обґрунтувати вибір музичного твору, що 
буде вивчатися на уроці, підбирає і аналізує методи і педагогічні прийо-
ми, форми організації творчої діяльності учнів. Використання конкрет-
них методів, прийомів і форм роботи повинно дати змогу майбутньому 
вчителю краще осягнути зміст музичного твору, а також полегшити ке-
рування творчою діяльністю учнів.

Різні типи інтерпретацій студенти можуть реалізовувати на «педа-
гогічному практикумі» зі  слухання музики, який бажано проводити 
на всіх курсах. У контексті такого практикуму студенти мають будува-
ти свою діяльність, максимально наближаючи її до  діяльності вчите-
ля музичного мистецтва, відтворювати різні типи художньо-педагогіч-
ної інтерпретації музичного твору. Це надасть можливість студентам 
створювати «віяло» різних синтезованих утворень із творів мистецтв 
і  сприятиме формуванню у  майбутніх учителів музичного мистецтва 
здатності до художньо-педагогічної інтерпретації музичного твору.

Висновки. Таким чином, фахова компетентність майбутніх учи-
телів музичного мистецтва, як специфічна та  інтегральна здатність, 
формується на  індивідуальних заняттях з  основного музичного ін-
струменту і включає в себе музичні та педагогічні компетенції, які за-
безпечують успіх музично-освітньої діяльності. Вагомим суб’єктивним 
чинником, що забезпечує створення відповідного навчального середо-
вища при формуванні фахової компетентності, є художньо-педагогічна 
інтерпретація музичного твору — різновид як виконавської, так і педа-
гогічної діяльності. Вона являє собою цілісний акт тлумачення музич-
них творів засобами різних видів мистецтв (літератури й живопису). 
Результатом такої інтерпретації є не тільки створення різних типів ін-
терпретацій, а і сам студент, який у процесі взаємодії з педагогом фор-
мує власну фахову компетентність. 
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