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У статті здійснено теоретичний аналіз феномена професійного світоро-

зуміння майбутніх вчителів музичного мистецтва, що відображає органіч-

ний взаємозв’язок з універсаліями педагогічної культури; охарактеризова-

но основні парадигми освіти, що склалися в процесі історичного розвитку 

суспільства; розкрито герменевтичну сутність освіти і  визначено цін-

нісний потенціал професійного світорозуміння майбутніх вчителів му-

зичного мистецтва в  контексті становлення гуманістичної парадигми 

пост некласичної педагогіки.
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В статье осуществлен теоретический анализ феномена профессиональ-

ного миропонимания будущих учителей музыкального искусства, отобра-

жающий органическую взаимосвязь с универсалиями педагогической куль-

туры; охарактеризованы основные парадигмы образования, сложившиеся 

в  процессе исторического развития общества; раскрыта герменевтиче-

ская сущность образования и определен ценностный потенциал профес-

сионального миропонимания будущих учителей музыкального искусства 

в  контексте становления гуманистической парадигмы постнеклассиче-
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The article performs a  theoretical analysis of  the phenomenon of  professional 
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with the  universals of  pedagogical culture; describes the  main paradigm 

of education formed in the course of historical development of society; examines 

the hermeneutical essence of education and de1nes value potential of professional 

outlook of the future music teachers in the context of the formation of humanistic 

paradigm of post-nonclassical pedagogy.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах швидкозмінного гло-
балізованого світу, стрімкого прориву інформаційно-комунікаційних 
технологій у  всіх сферах суспільного життя спостерігаються складні 
трансформаційні зміни як в Україні, так і в усьому світі, що пов’язані 
із  входженням людської цивілізації в  еру інформаційного (постінду-
стріального) суспільства. Перебуваючи в  епіцентрі цивілізаційних 
змін, освіта як найважливіша суспільна інституція потребує розроб-
ки гнучкої стратегії реформування в контексті зміни освітньо-цивілі-
заційних парадигм. Так, ще наприкінці ХХ ст. домінуючі тенденції роз-
витку світової спільноти зумовили становлення людиноцентристської 
освітньої парадигми нової постіндустріальної фази розвитку, що коре-
люється із настановами постнекласичної педагогіки, яка особливо ак-
туалізується нині у  світі. Це зумовлено переорієнтацією суспільства 
на розвиток людини, її особистісних якостей і ціннісних вимірів щодо 
пізнання світу та  пов’язано із  посиленням духовно-світоглядного ас-
пекту педагогічної думки.

Парадигмальні зміни у контексті постнекласичного дискурсу у ви-
щій мистецькій освіті вже відбуваються, що вимагає розробки відпо-
відних теоретичних концепцій та  інноваційних технологій навчання 
майбутніх учителів музичного мистецтва шляхом упровадження нових 
методологічних підходів, зокрема герменевтичного, який є способом 
гуманістичного світорозуміння та активної практикозорієнтованої те-
орії (А. Закірова). Правомірно, на наш погляд, стверджувати, що у сві-
ті постнекласичної методології в  музичній педагогіці конструктивна 
роль належить герменевтичним інтенціям, а  реалізація герменевтич-
ного підходу в інноваційній освітній практиці розкриває перспективи 
в становленні нових світоглядних та світових парадигм (О. Олексюк).

Постнекласичні ідеї музичної педагогіки тісно взаємопов’язані 
з  процесами професійного буття майбутніх учителів музичного мис-
тецтва в  парадигмі людиноцентризму. Вони опосередковано віддзер-
калюються у  таких універсаліях педагогічної культури, як педагогіч-
на картина світу, художній світогляд, Я-концепція вчителя музичного 
мистецтва в системі онтологічних, ціннісно-смислових та методологіч-
них координат. Концептуальним ядром даної системи виступає сфор-
моване професійне світорозуміння майбутніх учителів музичного 
мистецтва, яке кореспондується з  представленими універсаліями пе-
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дагогічної культури; характеризується гуманістичною спрямованістю; 
акумулює життєвий та професійний досвід, виходячи з якого педагог 
переживає, осмислює, оцінює та розуміє світ і себе в ньому, об’єднуючи 
в єдине ціле свої уявлення про смисли педагогічної реальності.

З огляду на вищевикладене, особливої актуальності набуває теоре-
тичне осмислення феномену професійного світорозуміння майбутніх 
учителів музичного мистецтва у вимірах гуманістично спрямованої па-
радигми освіти, що й зумовило вибір теми даної статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під час пошуку теорети-
ко-методологічних підходів до  розв’язання поставленої проблеми ми 
спиралися на наукові дослідження зарубіжних та вітчизняних учених. 

Це: класичні концепції парадигми (Г. Бергман, Т. Кун); ідеї класич-
ної парадигмальної методології в  педагогічній науці (Н.  Коршунова, 
В.  Краєвський, І.  Осмоловська, В.  Полонський та  ін.); педагогічні 
ідеї щодо гуманізації, гуманітаризації, культуровідповідності освіти 
(Є. Бондаревська, С. Гончаренко, Н. Лизь, В. Пилиповський, Ю. Сенько, 
М.  Фроловська, І.  Якиманська та  ін.); теоретичні положення та  ідеї 
постнекласичної науки і  освіти (Н.  Алієва, Б.  Бім-Бад, В.  Кізіма, 
О.  Князєва, В.  Кремень, С.  Курдюмов та  ін.), філософської герменев-
тики (В. Дільтей, М. Гайдеггер, Ф. Шлейєрмахер та ін.), гуманістичної 
психології (К.  Роджерс, А.  Маслоу та  ін.), педагогічної герменевтики 
(А. Закірова, В. Загвязинський, І. Суліма та ін.), мистецької педагогіки 
(С. Давидова, О. Олексюк, О. Рудницька, Л. Майковська, О. Щолокова, 
Г. Щербакова та ін.).

Мета статті — здійснити теоретичний аналіз феномену професій-
ного світорозуміння майбутніх учителів музичного мистецтва в  кон-
тексті становлення гуманістичної парадигми освіти. Для  досягнення 
мети нами були поставлені наступні завдання: за допомогою теоретич-
них методів дослідження проаналізувати наукову літературу з окресле-
ної проблеми; схарактеризувати основні парадигми освіти, що склали-
ся у процесі історичного розвитку суспільства; розкрити герменевтичні 
сутності освіти; визначити гуманістичний потенціал професійного сві-
торозуміння майбутніх учителів музичного мистецтва.

Виклад основного матеріалу. Наукове сьогодення педагогічних до-
сліджень та  інноваційної освітньої практики відзначається підвище-
ною увагою до використання терміну «парадигма», так як в ньому кон-
центруються важливі як для науковців, так і для педагогів-практиків 
значення і смисли. 

Розглянемо історію виникнення даного поняття та здійснимо спро-
бу визначитися із  розумінням самого феномену парадигми в  контек-
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сті наукового дискурсу. Як відомо, парадигма (від грецьк. Paradeigma — 
приклад, взірець)  — поняття, яке використовувалося античними 
і середньовічними філософами для характеристики відношення між фі-
зичним (реальним) та  надфізичним (духовним) світами, а  саме: дру-
гий світ, зазвичай, слугував в  якості вищого, трансцендентного («бо-
жественного») взірця для  першого. Так, Платон застосовував термін 
«парадигма» щодо Ідей або Форм як досконалих взірців для реально-
го існування [9, 465].

Появу цього терміну в науковому обігу пов’язують з іменем німець-
кого філософа-позитивіста Г.  Бергмана (1840–1904), який запропону-
вав його використання для  характеристики нормативної методології. 
До сучасної філософії науки поняття «парадигма» було уведено амери-
канським фізиком та істориком науки Т. Куном (1922–1996) для позна-
чення сукупності переконань, цінностей, методів і  технічних засобів, 
що прийняті науковою традицією (пізніше Кун витлумачив це поняття 
в якості дисциплінарної матриці) [3, 771].

Отже, за Куном [4], парадигма визначається як система теоретич-
них, методологічних та  аксіологічних настанов, які прийняті в  якос-
ті взірця вирішення наукових завдань, об’єднані загальною науковою 
чи філософською ідеологією, підтримуються всіма членами науково-
го співтовариства та  існують у  певний історичний період розвитку 
людства. Інакше кажучи, парадигма як методологічний конструкт ін-
тегрує провідні концептуальні наукові теорії, які обґрунтовують пи-
тання щодо світового устрою, способів пошуку нових знань про нього 
та визначають пріоритетні ціннісні орієнтації відповідного кола нау-
ковців. Концепція парадигми Т. Куна вважається класичною, оскіль-
ки саме він сформулював основні принципи парадигмальної методо-
логії, що уможливлює її застосування для аналізу динамічних змін як 
у науці, так і в інших сферах суспільного життя, у тому числі й систе-
ми освіти. Зміну парадигм Т. Кун називав науковою революцією, якій 
передують наступні етапи розвитку науки: допарадигмальний, тобто 
такий, що існував до встановлення наукової парадигми; домінування 
парадигми («нормальна наука»); криза парадигми («екстраординарна 
наука») і, власне, наукова революція, яка супроводжується зміною па-
радигми.

На зламі ХХ і ХХІ ст. у педагогічній літературі почали активно обго-
ворюватися питання щодо зміни педагогічних парадигм, які й до нині 
знаходяться під пильною увагою наукового співтовариства. Втім, по-
зиції вчених щодо розуміння феномену парадигми, характеру застосу-
вання цього наукознавчого терміну та межі його поширення в дослід-
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ницькій та педагогічній практиці не завжди збігаються, а іноді є зовсім 
протилежними. Так, на думку Н. Лизь [5, 16–26 ], у педагогіці зустріча-
ються два підходи до розуміння парадигми: перший — класичний, що 
наближується до кунівського і в якому поняття «парадигма» належить 
лише сфері методології (Н. Коршунова, В. Краєвський, І. Осмоловська, 
В. Полонський та ін.); другий — віддзеркалює ті зміни, які відбувають-
ся у  всіх сферах науки і  засвідчує перехід від класичної науки до  не-
класичної та  постнекласичної. На  думку науковців, що підтримують 
цю позицію (Є.  Бондаревська, І.  Колесникова, Г.  Корнетов, Н.  Лизь, 
В.  Пилиповський та  ін.), парадигма виступає як базова модель або 
стратегія освіти і, в такому випадку, позиціонується не як педагогічна, 
а як освітня, яка так само як і наукова формується і домінує на відпо-
відному етапі розвитку суспільства, детермінуючи культурні та цінніс-
ні смисли освіти як соціокультурного феномену. Так, Є. Бондаревська 
вважає, що уведення поняття «освітня парадигма» пов’язано із  кон-
цептуалізацією освіти як різновиду динамічного процесу в  контексті 
п остнекласики, «характерними рисами якої є максимальний плюра-
лізм думок, програм, світоглядних моделей і мов культури, відмова від 
звичних для нашої свідомості ієрархічності і пошуків єдиної вірної іс-
тини, пріоритети суб’єктності та суб’єктивності тощо» [1, 4].

У процесі історичного розвитку суспільства та освіти як його най-
важливішої інституції склалися різні парадигми освіти. Так, аналізу-
ючи точку зору В. Пилиповського на парадигми, що вживаються у пе-
дагогічній теорії для  визначення концептуальних моделей освіти, які 
існували та існують сьогодні, Є. Шиянов і Н. Ромаєва зазначають, що 
вчений поміж існуючого розмаїття парадигм виділяє такі як: тради-
ціоналістсько-консервативну, раціоналістичну та гуманістичну (фено-
менолого-герменевтичну) [10].

На наш погляд, наведені парадигми освіти є найбільш усталени-
ми у  педагогічній науці, тому розглянемо більш детально характерні 
о собливості кожної з них.

Традиціоналістсько-консервативна (знаннєва) парадигма за осно-
ву вкладає ідею про  цінність знання («знання  — сила») та  зорієнто-
вана на  збереження і  передачу молодому поколінню найбільш суттє-
вих елементів культурного надбання людської цивілізації та її досвіду 
на  основі базових, витриманих часом знань, умінь, навичок, а  також 
моральних ідеалів, що забезпечують функціональну грамотність і со-
ціалізацію індивіда.

Раціоналістична (біхевіористська, поведінкова) парадигма, на-
впаки, відзначається зміщенням акценту із змісту освіти на ефектив-
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ні способи засвоєння різних видів знання, надмірною технологізацією 
освітньої діяльності, підготовкою вузькоспеціалізованих працівників 
предметно-зорієнтованої кваліфікації. В  основу парадигми закладе-
на концепція раннього біхевіоризму, яка знайшла свій подальший роз-
виток у відомій теорії соціальної інженерії Б. Скіннера[14], згідно якої 
мета освіти полягає в тому, щоб сформувати у молоді адаптивний, «по-
ведінковий репертуар», який би відповідав існуючим соціальним нор-
мам, вимогам та очікуванням західної культури. На основі впроваджен-
ня цієї теорії була створена сучасна система програмованого навчання, 
де в якості основних методів виступають тренінг, тестовий контроль, 
індивідуальне навчання тощо. 

Варто зазначити, що і  традиціоналістсько-консервативна, і  раці-
оналістична парадигми освіти безперечно мають свої переваги, втім, 
основ ним недоліком вважається їх слабка гуманістична спрямованість, 
так як жодна з них не зорієнтована на особистість учня (студента), за-
доволення його запитів, розвиток його індивідуальних творчих зді-
бностей та  обдарувань. У  відповідності до  вищезазначених парадигм 
той, хто навчається, розглядається як об’єкт педагогічного впливу, а не 
як суб’єкт життя, вільна самодостатня особистість, яка здатна до само-
розвитку й самовдосконалення. Ці принципи реалізуються в гуманіс-
тичній парадигмі освіти, ідеали якої приймаються науковим співто-
вариством як безумовні і всезагальні. Так, ще засновником гуманізму 
К.  Роджерсом було запропоновано традиційну модель освіти заміни-
ти на людиноцентристський підхід до навчання [11, 78]. Пропонуючи 
нову модель освіти, що має бути сконцентрованою на особистості учня 
(студента), К. Роджерс вважав, що, передаючи тільки готовий досвід, 
важко буде будь-кого змінити. Натомість, можна лише створити атмос-
феру, яка би сприяла розвитку людини [11, 12].

Гуманістична (феноменолого-герменевтична) парадигма освіти 
пов’язана із  посиленням людиноцентристського, ціннісно-світогляд-
ного аспекту педагогічної думки; розглядає педагога та учня (студента) 
як рівноправних суб’єктів освітнього процесу і зорієнтована на твор-
чий, духовний розвиток особистості, міжособистісне спілкування, ді-
алог, формування здатності до самостійного судження, вибору, вчинку 
тощо. Фундаментальні теоретичні положення, які визначають розу-
міння світу в цілому і конкретної педагогічної реальності в контексті 
гуманістичної освітньої парадигми, базуються на  принципах приро-
до- та  культуровідповідності, суб’єктності, цілісності, саморозвитку, 
особистісно-зорієнтованого підходу, смислової спрямованості освіт-
нього процесу тощо.
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Як було зазначено вище, зміна парадигми за Куном є науковою ре-
волюцією, втім, вона не може відбутися завдяки зусиллям одного або 
декількох науковців, оскільки цей процес є довготривалим, тому що 
«пов’язаний із  своєрідним гештальт-перемиканням наукового спів-
товариства на новий науковий метод, нову систему цінностей і світо-
бачення» [4, 11]. Так, аналізуючи сучасні процеси подібного «переми-
кання» (Т.  Кун) у  діяльності науково-педагогічного співтовариства, 
Є.  Бондаревська [1, 5–6] констатує, що останніми роками до  педаго-
гічного тезаурусу ґрунтовно увійшли такі нові для традиційної науки 
поняття, як цінності та  особистісні смисли, полікультурний освітній 
простір, тип навчання, модель виховання, особистісний розвиток, дифе-
ренціація, індивідуальна траєкторія навчання, психолого-педагогічний 
супровід, інтерактивні технології тощо, що свідчить про гуманізацію, 
інформатизацію, глобалізацію, полікультурність, комунікативність, 
корпоративність як ознаки нової педагогічної реальності. У  зв’язку 
з цим, співзвучною до нашого дослідження є думка Є. Бондаревської [1, 
7] про те, що вивчення цієї нової педагогічної реальності, в якій особ-
ливого значення набувають особистість, суб’єктність, активна само-
стійна діяльність у ситуаціях самовизначення, самопроектування, са-
мореалізації, саморозуміння тощо, потребує пошуку інших підходів 
та  методів у  контексті становлення гуманістичної парадигми освіти. 
Світоглядним підґрунтям до  вищезазначених процесів виступатиме 
онтологічний підхід, що, на відміну від гносеологічного, акцентує ува-
гу не на зовнішніх проявах людини, а на розумінні її внутрішніх станів, 
ціннісно-смислових переживань, духовного буття.

Контекст оволодіння ціннісним простором мистецької освіти по-
стійно передбачає пошук інтегрованих знань, що ґрунтуються на ви-
користанні в  класичній структурі наукового пізнання некласичних 
підходів, зокрема герменевтичного. На  підтвердження цієї думки на-
ведемо колективну монографію «Герменевтичний підхід у вищій мис-
тецькій освіті» (О. Олексюк, М. Ткач, Д. Лісун), що стала одним із етапів 
в осмисленні нової педагогічної реальності, і в якій вперше ґрунтовно 
та системно аналізуються як теоретико-методологічні, так і приклад-
ні інноваційні аспекти використання герменевтичного підходу у  му-
зично-педагогічному процесі вищої школи. Гуманітарній методології, 
що базується на герменевтичному підході, мають відповідати й герме-
невтичні методи, а саме: гуманітарне проектування, екзистенційні ді-
алоги, «учування», «уживання» у  внутрішній світ іншого, рефлексія, 
саморозуміння тощо. Детермінація герменевтичних методів сприяти-
ме можливості відкривати в людині її суб’єктність і духовність та кон-
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струювати для  неї відповідне освітнє середовище, в  якому проблема 
герменевтичного розуміння стає обов’язковим компонентом не  тіль-
ки її повсякденного життя, а  й  загальнометодологічною настановою 
в контексті становлення гуманістичної парадигми освіти [6, 4–5].

На думку А.  Закірової [2], професійна педагогічна діяльність 
за  своєю природою є герменевтичною, оскільки в  будь-яких її проя-
вах обов’язково присутніми є розуміння, тлумачення, текст, діалог, ін-
терпретація тощо. Саме тому, на думку дослідниці, нині актуалізуєть-
ся значення педагогічної герменевтики як теорії і практики розуміння 
та  інтерпретації педагогічних реалій у  контексті гуманістичної пара-
дигми освіти. Теоретико-методологічні засади педагогічної герменев-
тики ґрунтуються на  гуманістичному світорозумінні, а  її практико- 
зорієтована складова постійно доповнюється комплексом прикладних 
інтерпретативних технік з використанням герменевтичних методів до-
слідження.

Розкриваючи герменевтичні сутності освіти, І. Сулима [9] зазначає, 
що через розуміння світ проникає у людину, вона співвідносить себе 
з ним і тим самим осягає його. Глибина розуміння дає змогу дійти ви-
сновку про  те, наскільки глибоким є це проникнення. Зв’язок пізна-
вального компоненту розуміння з  емоційно-почуттєвою сферою лю-
дини переконує в наявності гуманістичних основ процесу розуміння. 
Герменевтика, на думку вченого, є специфічним гуманістичним підхо-
дом до світорозуміння в силу її ґенези, антропної сутності та в зв’язку 
з  її гуманітарністю. Отже, можна стверджувати, що через розуміння, 
яке є природною методологічною процедурою в пізнавальному проце-
сі, відбуваються процеси світоосягнення, світорозуміння і  саморозу-
міння, які є основними джерелами ціннісно-смислового самовизначен-
ня особистості.

З урахуванням проаналізованих вище концепцій учених щодо окрес-
леної проблеми зазначаємо, що нові педагогічні реалії вносять серйозні 
корективи у діяльність вищих навчальних закладів, й мистецьких зокре-
ма. Зміна освітніх парадигм не лише пов’язана з перетворенням струк-
турно-змістових основ світоглядної свідомості, а й передбачає творчу ак-
тивність останньої, залучення її до процесів відкриття та розуміння світу. 
Саме тому, на  думку О.  Олексюк, настанова на  забезпечення майбут-
ніх учителів музичного мистецтва «педагогічно і художньо доцільними 
знан нями щодо музичних творів, педагогічно керованого формування 
узагальнених прийомів музично-виконавської діяльності, побудованих 
на основі логіки інтерпретаційного процесу, виявляються недостатньою 
і трансформується, не втрачаючи методичної цінності, у напрямку ціліс-
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ного світорозуміння, розвитку здатності до творчої самореалізації через 
розуміня-співпереживання світу і себе в ньому» [7, 21].

У зв’язку з цим особливо гостро постає проблема підготовки майбут-
ніх учителів музичного мистецтва зі сформованим професійним світо-
розумінням, яке ми розглядаємо як феномен особистості, що відобра-
жує органічний взаємозв’язок з  універсаліями педагогічної культури: 
педагогічною картиною світу, художнім світоглядом, Я-концепцією вчи-
теля музичного мистецтва [10]. Цілісність професійного світорозуміння 
майбутніх учителів музичного мистецтва забезпечується тим, що воно 
кореспондується з кожною із наведених універсалій педагогічної куль-
тури, знаходить в них своє специфічне відображення та об’єднує їх в сис-
темі онтологічних, ціннісно-смислових і методологічних координат. Так, 
онтологічним підґрунтям професійного світорозуміння майбутніх учи-
телів музичного мистецтва виступає педагогічна картина світу як уні-
версалія педагогічної культури. У зв’язку з цим погоджуємося з думкою 
Є.  Бондаревської про  те, що в  контексті нової педагогічної реальнос-
ті «педагогічна картина світу уявляється сучасному досліднику освітнім 
простором, в епіцентрі якого знаходиться людина, <…> і яка педагогіч-
но забезпечується людиновідповідним типом освіти, ціннісно-смисло-
вим змістом та адекватними технологіями навчання і виховання» [1, 7]. 

Зазначимо, що у системному структуруванні професійного світорозу-
міння особливого значення набувають знання-розуміння, що утворюють 
його світоглядне ядро і з урахуванням специфіки музично-педагогічної 
дійсності набувають не лише когнітивно-пізнавального, а й ціннісного 
смислу. Художній світогляд як ціннісно-смислова домінанта професій-
ного світорозуміння майбутніх учителів музичного мистецтва набуває 
антропологічного виміру завдяки «суб’єктивації наукового знання, лю-
динознавчого ракурсу змісту музичних творів та апеляції до «духу епо-
хи», до ментальних феноменів, що породжують його» [7, 28]. На думку 
О. Рудницької [8, 55–57], в педагогіці мистецтва цей статус підтверджу-
ється завдяки світоглядній функції мистецтва і розумінню світогляду як 
центрального елементу духовного світу особистості. Як було визначено 
в попередніх наших дослідженнях [10], саме художній світогляд як уні-
версалія педагогічної культури визначає ціннісно-смислову траєкторію 
професійного світорозуміння вчителя музичного мистецтва, що умож-
ливлює його самостійну здатність до творчого транспонування мистець-
ких знань у площину майбутньої професійної діяльності.

Методологічним регулятивом професійного світорозуміння май-
бутніх учителів музичного мистецтва виступає «Я-концепція» (Р. Бернс, 
К.  Роджерс) як структурована якість людини щодо сприйняття себе. 
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До цієї якості входять переконання, оцінки та  тенденції поведінки. 
Позитивна «Я-концепція» вчителя музичного мистецтва як універсалія 
педагогічної культури визначає спрямованість його педагогічної діяль-
ності на  людину, що корелюється із  концепцією «людиномірної осві-
ти», яка ґрунтується на  принципах пізнання людської природи, пер-
соніфікації освітнього процесу, стилю нового педагогічного мислення 
(Ю. Сенько, М. Фроловська).

Можна констатувати, що в умовах персоніфікації музично-педаго-
гічного процесу у вищій школі особливо актуалізуються принципи сти-
лю нового педагогічного мислення: діалогічність, іншодомінантність, 
емпатійність, рефлексивність, толерантність, розуміння тощо. Вони 
утворюють методологічне підґрунтя для  гуманістично спрямовано-
го професійного світорозуміння майбутнього вчителя музичного мис-
тецтва і тісно пов’язані з його позитивною «Я-концепцією». Це рівень 
особистісної детермінації, на якому студенти мають можливість спів-
відносити зовнішні сторони буття і майбутньої професійної діяльнос-
ті із своїм духовним потенціалом (О. Олексюк), що відповідає цінніс-
но-смисловому призначенню процесу їхньої підготовки у вищій школі. 

Висновки. Узагальнюючи результати теоретичного аналізу постав-
леної проблеми, зазначимо, що професійне світорозуміння як феномен 
особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва кореспонду-
ється з  універсаліями його педагогічної культури (педагогічною кар-
тиною світу, художнім світоглядом, Я-концепцією вчителя музичного 
мистецтва); розкриває герменевтичні сутності освіти; характеризу-
ється гуманістичною спрямованістю і, в силу своєї антропної сутнос-
ті, містить в собі значний ціннісний потенціал у контексті становлення 
гуманістичної парадигми постнекласичної мистецької педагогіки.
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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-


