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У статті охарактеризовано міждисциплінарні основи інтеграції ду-
ховного потенціалу мистецької та природничо-наукової освіти у кон-
тексті постнекласичної парадигми. Розглянуто умови формування 
у студентів сучасної наукової картини світу на основі знань та універ-
сальних навчальних дій гуманітарної та природознавчої галузей. 

Ключові слова: інтеграція, духовний потенціал, мистецька освіта, 
постнекласична парадигма, природознавство. 

В статье охарактеризованы междисциплинарные основы интеграции 
духовного потенциала художественного и естественнонаучного об-
разования в контексте постнеклассической парадигмы. Рассмотрены 
условия формирования у  студентов современной научной картины 
мира на основе знаний и универсальных учебных действий гуманитар-
ной и природоведческой отраслей.

Ключевые слова: интеграция, духовный потенциал, художественное 
образование, постнеклассическая парадигма, природоведение.
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The article describes interdisciplinary foundation of integration of spiritual 
potential for art and natural science education in the context of the post-
nonclassical paradigm. It examines conditions of development of students’ 
modern scientific view of the world on the basis of knowledge and universal 
educational activities of the humanitarian and natural sciences.

Key words: integration, spiritual potential, artistic education, post-classical 
paradigm, natural science. 

Постановка проблеми. Звернення освіти до людини, її осо-
бистості, індивідуальності, самореалізації у  творчій діяльності, 
розвитку та саморозвитку стало чинником наукової рефлексії но-
вих тенденцій. Епіцентром нової методології стають не знання і на-
віть не умови оволодіння ними, а людина в її цілісності як суб’єкт 
власного життя, культури та історії. Відповідно до цілісності лю-
дини освітній процес розглядається як конструкт, що розвиває 
сутнісні духовні сили особистості у напрямку саморозвитку і са-
моорганізації. Погляди такої людини відзначаються прогностич-
ним підходом, орієнтацією на позитивні тенденції життя та про-
фесійні досягнення. Антропологічний підхід оголошує основним 
пріоритетом розвиток духовного потенціалу особистості в освіт-
ньому процесі і визначає найважливіші складові постнекласичної 
мистецької освіти.

Постнекласична мистецька освіта розглядається нами як: цін-
ність, що зберігає у собі особистісний погляд людини на світ, на мис-
тецтво, на саму себе як творця мистецьких цінностей та їх творення; 
самоорганізована система, що інтегрує в своїй основі саморозвиток 
музичного мистецтва та людини, яка знаходиться в  концептуаль-
ному полі міжсуб’єктних відносин; процес ціннісного становлення 
особистості в  медіа-просторі, що осягає музичні цінності та ство-
рює нові у творчій діяльності; результат ціннісної взаємодії учасни-
ків освітнього процесу, в якому освіта несе в собі синергетичну єд-
ність модусів часу: минулого, теперішнього та прийдешнього.

Сучасна наука поставила у  центр досліджень всеохоплюючу 
міждисциплінарність, що інтегрує різні галузі наукового знання 
(не  тільки соціально-гуманітарного, а й природничого) навколо 
проблеми цілісного пізнання людини. Духовний компонент, закла-
дений в  основу мистецької освіти, стане тим наріжним каменем, 
який підніме освіту на засадах інтегративності, міждисциплінар-
ності, цілісності з метою розвитку духовного потенціалу особис-
тості. Саме така особливість постнекласичної мистецької освіти дає 
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змогу сподіватися, що майбутні професіонали будуть носіями твор-
чої ініціативи і громадянської активності.

Мета статті  — схарактеризувати міждисциплінарні основи ін-
теграції духовного потенціалу мистецької та природничо-наукової 
освіти у контексті постнекласичної парадигми та розглянути умо-
ви формування у студентів сучасної наукової картини світу на осно-
ві знань та універсальних навчальних дій гуманітарної та природо-
знавчої галузей. 

Виклад основного матеріалу. Варто зазначити, що дисциплінар-
но вибудувана освіта суперечить її інноваційності, оскільки нове 
знання виникає виключно у просторі її загальних зв’язків і відно-
шень, у тих міждисциплінарних вузлах, де перетинаються багато на-
укових дисциплін. З іншого боку, міждисциплінарність суперечить 
тій парадигмі освіти, яка пов’язувалася з підготовкою фахівця спе-
ціальної кваліфікації та відповідала чіткій вертикальній структурі 
науки, вибудуваній на основах чітко відокремлених спеціалізова-
них, дисциплінарних форм діяльності. Адекватною сучасній науці 
формою фундаментальності освіти стає міждисциплінарний харак-
тер. Міждисциплінарність характеризує сучасну форму фундамен-
тальності як науки, так і освіти. Міждисциплінарний характер осві-
ти змушує переосмислити зміст освітньої діяльності. При цьому 
слід ураховувати вимоги ринку праці, де зростає попит на фахів-
ців, які володіють не фундаментальними, а практичними знаннями. 
Завдання викладача у цих умовах — формувати інтерактивне мис-
лення студента. Саме це забезпечує сучасній освіті адекватність під-
готовки професіонала до вимог і викликів сучасної науки та сучас-
ного професійного зростання.

Міждисциплінарність як сучасна форма фундаментальності 
освіти  — основний напрям модернізації університету, а розробка 
фундаментальних міждисциплінарних підходів в  університетській 
освіті виходить на перший план. Актуальним стає питання стосов-
но невідповідності університетського простору, поділеного на фа-
культети і кафедри, новим реаліям і вимогам щодо освіти. Отже, 
у  сфері освіти необхідно сформувати нові професійні орієнтації, 
а у модель фахівця закладати такі характеристики, як адаптивність, 
гнучкість, готовність до змін тощо.

Уведення просторових понять у  дослідження духовного по-
тенціалу особистості викликало необхідність переглянути ліній-
ні уявлення про навчання як каузально визначений процес, у яко-
му розвивається особистість професіонала. Основою для цього стає 
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постнекласичний тип раціональності, який уможливлює розумін-
ня людини в  освіті як центру, мети і цінності пізнання. Смислове 
поле постнекласичної мистецької освіти є досить широким і багато-
рівневим, пов’язаним з масштабом тих чи інших явищ у соціальній 
практиці та медіа-просторі. Така багатогранність передбачає ство-
рення образу бажаного майбутнього, формування цілей та засобів 
для  його досягнення у  науково-дослідницьких проектах, науково-
педагогічних школах з урахуванням нової освітньої парадигми.

Історичний характер духовного потенціалу мистецької освіти 
ґрунтується на принципах становлення структурних змін у  кла-
сичній парадигмі, яка в умовах сьогодення переживає кардиналь-
ну трансформацію. На зміну класичній приходить постнекласична 
парадигма освіти, але остаточного переходу з одного стану в  ін-
ший ще не відбулося. Необхідно підкреслити, що класична пара-
дигма освіти формує освітній процес у  традиційному напрямку. 
І якщо така парадигма задовольняла потреби суспільства XX ст., 
де головною метою було передавання практичних знань студенто-
ві, то в умовах сучасних соціальних потреб класичної парадигми 
уже недостатньо. Постнекласична парадигма освіти формує освіт-
ній процес через дослідження, індивідуалізацію та варіативність. 
При цьому соціально-культурні норми нівелюють свою канонічну 
сутність, навіть більше того: сучасний студент сам має відтворю-
вати нову соціокультурну реальність, що забезпечить йому духов-
ний розвиток креативної особистості в контексті світових освітніх 
стандартів XXI ст.

У ситуації, коли духовно-світоглядна роль науки стає деда-
лі більш значущою, процес викладання в  університеті передбачає 
не лише формування знань, а й передавання «духу науки», «тради-
цій науки», «семантики науки». Насамперед до цих понять належать 
духовні цінності та моральні норми, характерні для науки в цілому 
і для окремих галузей зокрема. І якщо знання студент може здобу-
ти з навчально-методичної літератури, то носієм традицій завжди є 
викладач. При цьому варто зазначити, що наука — не єдиний шлях 
пізнання світу. Тим часом упродовж багатьох років у  вітчизняній 
освіті домінувала наукова форма пізнання, абсолютизація якої ви-
тісняла інші наукові думки. Це негативно впливало на якість освіти 
на рівні розвитку духовно-світоглядної свідомості та самосвідомос-
ті молодої генерації фахівців. Оскільки це був закономірний процес 
гуманітарної науки й освіти XX ст., він вплинув, зокрема, на розви-
ток мистецької освіти. 
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Цілісність знань передбачає поєднання природознавства з домі-
нантою наукового методу у сфері гуманітарної науки, мистецтва, релі-
гії тощо. Природа і соціум — цілісне явище, тому студент має отримати 
об’єктивні знання про природу, суспільство і роль людини (особистос-
ті) у цьому процесі. Межі нашого втручання у життєві процеси визна-
чаються не лише науково-технічними можливостями, але й уявлен-
нями про феномен і сутність людини. Звідси випливає необхідність 
розгляду проблеми інтеграції духовного потенціалу гуманітарної осві-
ти і природознавства. Успішна реалізація інтеграції духовного потен-
ціалу гуманітарної освіти і природознавства можлива за умов форму-
вання у  студентів сучасної наукової картини світу на основі базових 
знань із цих галузей та універсальних навчальних дій. 

Природничо-наукова грамотність може розглядатися не лише 
як результат предметного навчання, а передусім як засіб реаліза-
ції духовного потенціалу природничо-наукової освіти, яка визна-
чає основи загальної культури нації. Проблема полягає у недостат-
ній реалізації духовного потенціалу природничо-наукової освіти як 
основи ціннісних орієнтацій, потреб, мотивів, інтересів, ідеалів, пе-
реконань. Формування світоглядної спрямованості освіти у  відпо-
відності з вектором державної політики буде досягнуто на осно-
ві успішної реалізації духовного потенціалу природничо-наукової 
освіти. Механізми реалізації духовного потенціалу природничо-
наукової освіти необхідно розглядати у  контексті мети і завдань 
Закону України «Про вищу освіту» (2014  р.). Саме у  цьому законі 
передбачено становлення соціально активної особистості, яка з по-
вагою ставиться до свого народу, культури і духовних традицій.

Реальні шляхи реалізації духовного потенціалу природознавчої 
науки у гуманітарній освіті полягають в удосконаленні змісту осві-
ти, створенні та модернізації нових навчально-методичних і діа-
гностичних матеріалів. Особливо це стосується мистецької освіти 
на сучасному етапі її розвитку, де однією з провідних тенденцій є ін-
теграція модернізаційних процесів.

Ключовою проблемою, а отже, і головним питанням теорії 
та практики мистецької освіти є відношення загальнолюдських цін-
ностей і життєвої реальності людини. Контекст оволодіння цінніс-
ним простором мистецької освіти потенційно передбачає пошук 
інтегрованих знань, що ґрунтується на використанні постнекласич-
ного типу наукової раціональності. У  цьому зв’язку дедалі більше 
підпадає під сумнів можливість існування негуманітарного знання, 
що ґрунтується на законах класичного природознавства.
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Відомо, що культ теоретичного природознавства XX  ст. ство-
рив передумови для зростання раціоналізації суспільства та нігі-
лістичних настроїв, оскільки при цьому було повністю виключе-
но ціннісний підхід. Поряд із цим виникла також інша можливість: 
побудова наукового знання шляхом включення ціннісного підходу 
при його одночасному, більш глибокому раціональному осмисленні. 
Значення ціннісного відношення, акцентоване цим напрямом, тре-
ба враховувати у світлі трагічного досвіду нігілістичного заперечен-
ня вічних духовних цінностей. На нашу думку, саме тут слід вбачати 
один із варіантів розв’язання проблеми інтеграції духовного потен-
ціалу гуманітарної освіти і природознавства. Заперечення духов-
них цінностей означає заперечення гуманітарності загалом, тому 
вищезазначена інтеграція має визначати своє ставлення до ціннос-
тей. 

Для змісту мистецької освіти особливо значущими є історико-
культурологічні знання — історичні дані про специфіку наукового, 
художнього, міфологічного способів пізнання світу як феноменів 
культури, про твори світового мистецтва, видатні історичні поста-
ті  — символи епохи. Модернізація змісту мистецької освіти має 
включати методологічні компоненти синергетичного знання, а та-
кож поєднувати різні способи осягнення світу, діалог науки і мисте-
цтва. Необхідність звернення до природничих знань зумовлена тим, 
що людина в мистецтві примножує буття краси, відвойовуючи про-
стір у хаосу. 

Виявлення та використання законів організації природи сприяє 
тіснішому зв’язку людини зі світом, що свідчить про необхідність 
їхнього паралельного розвитку (не протистояння людини приро-
ді, а рівноправна участь у  зростанні, розширенні потенціалу кра-
си). Виходячи з того, що будь-який процес самоорганізації здатний 
реалізувати лише той потенціал, яким володіє природа, можна вва-
жати, що в основі організації художньої мови закладено принципи 
природної самоорганізації. В. Самохвалова стверджує, що принци-
пи ритмічної будови в просторових та часових структурах, які ле-
жать в  основі художніх форм вираження,  — це сутність принци-
пу самоорганізації Всесвіту [3, 123]. Наприклад, принцип «золотого 
перетину» є не лише структурною закономірністю побудови форм 
у мистецтві (музиці, поезії, живописі тощо), але й основним зако-
ном у  природі, що характеризує всі геометричні та астрофізичні 
відношення величин у Сонячній системі. За О. Лосєвим, предметом 
музичного мистецтва є якісне втілення у часі ідеальної цифри [1]. 
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На його думку, так виникає музика як мистецтво часу, в  глибині 
якого приховується ідеально нерухома фігурність цифри, яка ззовні 
має якості матеріалізованого руху. Із концепції музики, як виражен-
ня життя цифр, виводяться основні її категорії — ритм, симетрія, 
музичний метр, такт, музичний тон, мелодія, гармонія, лад, тембр, 
динаміка і сонорні якості звукосполучення. У цьому контексті до-
цільно навести думку Ю. Холопова про те, що загальним законом 
музичного мистецтва і мистецтва взагалі є гармонія, завдяки якій 
людська свідомість прилучається до світової гармонії [4, 110].

Сучасне розуміння онтології мистецтва стосується розгляду бут-
тя людини в її космічному вимірі. Ідея онтології мистецтва розкриває 
форми і багатоаспектність прояву людини у світі. В. Медушевський 
підкреслює, що осягнути онтологічну сутність музики можна, про-
никнувши у смислову основу інтонаційних енергій [2, 55]. При цьо-
му автор розкриває негативні тенденції, які порушують чистоту ду-
ховних сил людини. Початкове, живе онтологічне відчуття сили, як 
вважає дослідник, поглинається комбінаторикою уявлень логічних 
навичок та знань. Автор звертається до найбільш піднесеного по-
няття людства — поняття вічності, життя Духу в Істині. Саме в ній, 
у вічності, сходяться енергія та смисл музики. 

Висновки. Таким чином, аналіз сучасних наукових підходів 
до інтеграції духовного потенціалу гуманітарної та природничо-на-
укової освіти дає змогу зробити такі висновки:

— модернізація мистецької освіти передбачає в її змісті інтегра-
тивне знання, що об’єднує загальнонауковий, конкретнонауковий 
та загальнокультурний напрями гуманітарної науки; 

— проаналізовані нами наукові підходи до інтеграції духовно-
го потенціалу гуманітарної та природничо-наукової освіти можуть 
стати концептуальною основою для розробки і впровадження тео-
ретико-методологічних та діагностичних матеріалів; 

— сутність модернізації змісту мистецької освіти полягає у на-
данні їй цільової, змістової та процесуальної цілісності, що перед-
бачає переструктурування навчально-методичного матеріалу, зміну 
інтерпретації, композиції, коментування, ілюстрування, доповнен-
ня його ціннісно-смисловими елементами; 

— культурологічна спрямованість мистецької освіти реалізуєть-
ся на основі єдності функціональної та змістової складових освіт-
нього процесу. Водночас ця спрямованість передбачає інтеграцію 
духовного потенціалу гуманітарної та природничо-наукової освіти 
у контексті постнекласичної парадигми.
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У пропонованій статті висвітлено сучасні методологічні підходи, що 
сприяють активізації процесу професійної підготовки диригента ор-
кестрового колективу з урахуванням сучасних потреб. Обґрунтовано 
динаміку становлення зазначеного особистісного утворення через са-
мопізнання та самооцінювання до творчої реалізації індивідуальних 
стратегій набуття професійного досвіду у  диригентсько-оркестро-
вій діяльності. Значну увагу приділено розкриттю проблем, що впли-
вають на формування особистісної структури майбутнього дириген-
та оркестру.

Ключові слова: професійна підготовка, диригент, навчально-виховний 
процес, оркестровий колектив.

В предлагаемой статье рассматриваются современные методологиче-
ские подходы, способствующие активизации процесса профессиональ-
ной подготовки дирижера оркестрового коллектива с учетом совре-
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менных потребностей. Обоснована динамика становления указанного 
личностного образования через самопознание и самооценку к творче-
ской реализации индивидуальных стратегий обретения профессиональ-
ного опыта в  дирижерско-оркестровой деятельности. Значительное 
внимание уделено раскрытию проблем, влияющих на формирование 
личностной структуры будущего дирижера оркестра.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, дирижер, учебно-
воспитательный процесс, оркестровый коллектив.

The article covers the modern methodological approaches that enhance 
the activation process of the professional training of an orchestral conductor 
with due allowance to the modern demands. It is stated that the professional 
training of an orchestral conductor in the art higher education establishments 
is  traditionally focused on the educational and creative tasks performance 
first of all. Such tradition exists due to the fact that it has been always believed 
that a conductor who is proficient in conducting and has proper musical 
and theoretical knowledge will be able to solve art problems among the group. 
The selected approaches are the integrative entity that reflects the holistic 
comprehensive manner of the researched personal formation of an orchestral 
conductor.

Key words: professional training, conductor, educational process, orchestra.

Постановка проблеми. Професійна підготовка диригента ор-
кестрового колективу у  вищих мистецьких навчальних закладах 
традиційно спрямована на виконання передусім навчально-вихов-
них та творчих завдань. Так, завжди вважалося, що диригент, який 
майстерно володіє технікою диригування та має належні музично-
теоретичні знання, зуміє легко вирішувати творчі завдання з колек-
тивом. Відповідно до цієї традиції метою професійної підготовки 
диригентів було здобуття знань, умінь і навичок майбутньої дири-
гентсько-оркестрової діяльності.

Проте необхідно зауважити, що підготовка диригентів для про-
фесійних колективів (симфонічних оркестрів, військових духових 
оркестрів тощо), яка здійснюється у музичних академіях (консерва-
торіях) та вищих військових навчальних закладах, є неадекватною 
підготовці керівника-диригента оркестрового колективу для полі-
функціональної творчої діяльності. Хоча володіння диригентською 
технікою та наявність музично-теоретичних знань є необхідною 
умовою керування будь-яким оркестровим колективом, йому дово-
диться бути одночасно ще й організатором, диригентом, педагогом, 
психологом, режисером тощо. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема педаго-
гічних принципів у різних аспектах широко досліджувалася у робо-
тах А. Алексюка, В. Андреєва, С. Архангельського, Г. Балла, І. Беха, 
Б.  Бітінаса, В.  Галузинського, Б.  Гершунського, С.  Гончаренка, 
П. Груздєва, М. Євтуха, В. Загвязинського, І. Зязюна, В. Краєвського, 
І.  Лернера, С.  Смирнова, О.  Рудницької та  ін. Основу для обґрун-
тування теоретичних засад професійної підготовки диригента ор-
кестрового колективу становлять основні положення музичної пе-
дагогіки та теорії мистецької освіти, авторами яких є Б.  Брилін, 
М. Букач, В. Бутенко, Л. Коваль, О. Олексюк, В. Орлов, Г. Падалка, 
О.  Ростовський, О.  Рудницька, Т.  Смирнова, О.  Щолокова, 
В. Черкасов та ін.

Метою статті є розкриття сучасних підходів до підготовки дири-
гента з урахуванням новітніх наукових досягнень педагогіки та ме-
тодики колективного інструментального виконавства. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення музично-педагогіч-
ної, психологічної та музично-теоретичної літератури доводить, 
що професійна підготовка диригентів оркестрових колективів має 
бути комплексною та багатокомпонентною. Аналіз наукових праць 
Б. Ананьєва [1], І. Букреєва [2], С. Науменка [6] свідчить про те, що 
за сучасного розмаїття масової музичної культури у професійній ді-
яльності неодмінно зростатиме значення психолого-педагогічної 
підготовки та особистісних якостей фахівця. 

Особистісна зорієнтованість навчально-виховного процесу по-
лягає не в тому, щоб викладач складав плани і програми індивіду-
ального професійного розвитку студента, а також навчав і вихову-
вав кожного окремо. Такий підхід, як зазначає В. Орлов, розбещує 
студентів, робить майбутніх фахівців безініціативними споживача-
ми, які у подальшому чекатимуть, що хтось створить їм комфорт-
ні умови для роботи [8]. Такі студенти нарікають на те, що за інших 
умов вони могли б проявити своє художньо-педагогічне обдаруван-
ня.

Завдання щодо підготовки диригента мають бути спрямовані 
передусім на розкриття методів та засобів, за допомогою яких сту-
дент зможе досягти високої професійної майстерності та культу-
ри. У  студентів необхідно розвивати мотивацію до самопізнання 
та інтерес до глибшого вивчення особливостей діяльності дириген-
та оркестрового колективу. Таку діяльність необхідно розглядати, 
з одного боку, як творчу (диригентсько-оркестрову), що має само-
стійність, індивідуальний стиль вирішення творчих завдань, влас-
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ний спосіб реалізації поставленої мети, з іншого  — як включену 
у суспільні відносини, що регламентується законодавчими та про-
фесійно-нормативними актами. Тобто нам необхідно розглядати 
професійну підготовку диригента з позиції особистісного смислу, 
що неминуче призводить до необхідності аналізу розвиненості сві-
домості та самосвідомості студента.

Виходячи з провідних наукових положень теорії особистості, 
було закладено основи людиноцентристської наукової парадигми, 
яка втілює фундаментальний методологічний напрямок. У нашому 
дослідженні вона представлена гуманістичним, особистісно зорієн-
тованим, антропологічним та культурологічним підходами, які ма-
ють значні пояснювально-дослідницькі можливості при вивченні 
професійної діяльності диригента оркестрового колективу та його 
формування як професіонала у  процесі підготовки у  вищих мис-
тецьких навчальних закладах.

Гуманістичний підхід у  підготовці майбутніх диригентів орке-
стрових колективів займає провідне положення, оскільки він ґрун-
тується на вільному розвитку особистості. На думку І. Зязюна [5], 
гуманістична педагогіка є не просто сплавом цих ідей, а педагогікою 
«золотого перерізу», в  якій сповна враховується діалектика освіт-
ньо-виховного процесу, що вибудовується на підвалинах необхід-
ності пристосування цілей, змісту, форм і методів освіти, на визнан-
ні самоцінності людини з урахуванням суспільного характеру її 
буття.

Реалізація гуманістичного підходу у  сфері освіти та музично-
го мистецтва безпосередньо пов’язана з професійною підготовкою 
майбутнього фахівця диригентсько-оркестрової діяльності, стосун-
ки якого з учасниками колективу ґрунтуватимуться на позиціях ді-
алогу та співробітництва, гуманістичного ставлення до культури, 
природи та інших людей. 

Сучасні вчені (І.  Зязюн, О.  Олексюк, В.  Орлов), розглядаю-
чи вплив зовнішніх чинників на формування особистості, однією 
з найважливіших вважають проблему взаємозв’язку моралі та мис-
тецтва. Можна погодитись із твердженням В. Орлова стосовно того, 
що художньо-естетичне виховання завдяки поліфункціональнос-
ті та різноманітності проявів практично ніколи не фігурувало у чи-
стому вигляді, а використовувалось як «забарвлення» або додаток 
до морального, ідеологічного, політичного, фізичного виховання 
[8]. Мистецтво, зазначає І. Зязюн, дає людині уявлення про цінніс-
ну для суспільства поведінку, про моральні цінності, тобто про мо-
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дель поведінки особистості [5]. Моральне в мистецтві, на його дум-
ку, — це не лише прояв тієї чи іншої моральної якості людини, а й 
ставлення до неї, її засудження чи виправдання, її ствердження чи 
заперечення. 

Варто зазначити, що в  умовах сьогодення потрібні дириген-
ти нової формації, які володіють загальною, художньо-естетичною 
та професійною культурою, мають критичне і послідовне професій-
но-педагогічне мислення, вільне від стереотипів минулого. Одним 
із таких стереотипів є недостатня особистісна орієнтованість на-
вчально-виховного процесу, некоректність у  підходах до індивіду-
ально-особистісного виховання учасників оркестру. 

До провідних механізмів гуманізації навчального процесу нале-
жать оцінні ставлення до самого себе. Така система оцінних став-
лень має складну інтегральну структуру, ефективний розвиток якої 
передбачає аналіз її органічно взаємопов’язаних пiдструктур. Так, 
перша охоплює спектр проблем, що перебувають в межах «Я — на-
вчальна діяльність» (включає ставлення студентів до власного на-
вчального процесу i результату). Друга охоплює спектр проблем 
«Я  — інші», тобто ставлення до інших у  ході навчання (це перед-
усім стосунки «викладач — студент» та «студент — студент»). Третя 
охоплює спектр проблем «Я  — Я» i стосується ставлення студен-
та до самого себе як до суб’єкта навчальної діяльності (В. Бутенко, 
Л. Коваль, О. Ростовський). Єдність цих пiдструктур у ході розвитку 
системи оцінних відношень зумовлює повноцінну адаптацію члена 
колективу як учасника навчально-виховного процесу.

Антропологічний підхід є невід’ємним елементом гуманістичної 
концепції, оскільки його особливість полягає в комплексному люди-
нознавстві, що є органічним відображенням професій, пов’язаних 
із педагогічною діяльністю. Постулюючим є твердження, що в осно-
ві професійної діяльності майбутнього диригента оркестру лежать 
педагогічні закони, без урахування яких нереально вирішувати по-
ставлені навчально-виховні та творчі завдання. Термін «педагогіч-
на антропологія» було введено К. Ушинським [12], який обстоював 
ідею розроблення вчення про людину, відповідно до якого призна-
чення антропологічного підходу полягає у дослідженні шляхів «до 
людського в людині».

Слід зазначити, що при антропологічному підході професій-
на підготовка набуває ідейно-ціннісного орієнтування студентів, 
для яких організаційна структура стає засобом досягнення спільної 
мети. Їхня духовна єдність проявляється у прагненні до професій-
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ної досконалості, самореалізації та оновлення суспільного життя. 
Антропологічний підхід зумовлений специфікою підготовки сту-
дентів, оскільки музично-творча діяльність набуває духовної сут-
ності лише за умов повного розкриття природних можливостей, які 
гармонізуються під час розучування музичних творів. Такий підхід 
перекреслює загальнонауковий, який домінував у  минулому і був 
побудований за рефлекторною схемою «стимул  — реакція», по-
ширився на всі види людської діяльності, а також практично ігно-
рував будь-яку можливість зустрічної активності з боку студента. 
Звичайно, передбачалося, що зовнішній вплив на студентів авто-
матично приведе до бажаного результату, але при цьому не брало-
ся до уваги оцінювання студентами змісту навчання. Тобто процес 
підготовки студентів повинен спрямовуватись на розгляд проблем, 
які мають місце у майбутній професійній діяльності. Їх вирішення 
має базуватись на сучасних методологічних підходах з урахуванням 
здібностей та інтересів кожного учасника.

Критично оцінюючи свій творчий шлях, А. Пазовський визнавав 
найменш вдалими своїми постановками саме ті, в яких переважав 
деспотичний метод [9]. Його застосування відбирає у  виконавців 
функції свідомих художників, не дає їм права самостійно шука-
ти і творити, насолоджуватись досягнутим. Тому без перебільшен-
ня зазначимо, що високохудожнє оркестрове виконавство безпо-
середньо залежить від особистісно зорієнтованих методологічних 
підходів, застосування яких дає змогу майбутньому диригентові 
зрозуміти закономірності формування та діяльності внутрішніх ме-
ханізмів, що ефективно функціонують тільки завдяки демократич-
ному стилю керування колективом. При цьому учасники не перебу-
вають у становищі підлеглих, адже майстерність диригента полягає 
саме в наданні простору учасникам для внутрішнього творчого роз-
витку при збереженні вимогливості. У цьому разі управлінські зу-
силля диригента органічно зливаються з ініціативою та активністю 
учасників оркестру. У свою чергу, безпосереднє включення колекти-
ву у діяльність управління тим самим створює умови для гуманіза-
ції всього навчально-виховного процесу в оркестровому колективі.

Культурологічний підхід характеризується значним сучасним 
гуманістичним просуванням у  методології вивчення педагогічних 
явищ і феноменів, у  тому числі й професійної підготовки майбут-
нього диригента оркестру. Базовим стало поняття культури (від ла-
тин. cultura — обробіток землі, ґрунту), що поступово трансформу-
валося в якісну характеристику діяльності людини.
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Незважаючи на різні підходи до тлумачення характеристики 
феномену культури, більшість дослідників сходяться на тому, що 
вона органічно пов’язана з діяльністю людини у розумінні культу-
ри як співвідношення особистого і суспільного. Спираючись на ідеї 
М.  Бахтіна та В.  Біблера про створення «світу культури у  собі», 
В. Сластьонін переконливо доводить, що на відміну від науки (осві-
ти, просвітництва) культура будується за принципом збережен-
ня і відтворення «персональності» її складових феноменів, а на-
ука й освіта — за схемою ущільнення, спрощення знання [11]. Тому 
в освітньо-виховному процесі необхідно використовувати культу-
рологічний підхід на основі «діалогізації», «персоналізації» науки, 
відкритості самого викладача як носія культури. 

Важливою теоретико-методологічною основою досліджень 
культури нині став аксіологічний (від грец. аxio — цінність, logos — 
слово, учіння) підхід, пов’язаний із цінностями трактування куль-
тури. Перспективними у  суспільних науках стали дослідження 
Л. Столовича та П. Здравомислова, на думку яких, визначення си-
стеми цінностей, які б надійно цементували суспільство і задоволь-
няли потреби конкретної особистості, ускладнюється через відсут-
ність єдиних наукових уявлень про поняття «цінність». 

Зміст культурологічного підходу розкривається завдяки ви-
явленню закономірних зв’язків між розвитком культури і освіти 
та визначенням єдиної системи цінностей, «аксіологічної толерант-
ності». За таких умов, стверджує Б. Гершунський, визнаються одна-
ково цінними як розвиток новаторства, так і збереження усталених 
традицій, в яких позитивним явищем вважають культурний діалог 
[3]. Безперечно, аксіологічний підхід органічно пов’язаний лише 
з гуманістичним.

На основі інтеграції фундаментальних положень філософії куль-
тури та інших гуманітарних наук можна акумулювати основні по-
няття загального культурологічного знання у музичній педагогіці.

Впровадження аксіологічного підходу у  творчий процес орке-
стрового колективу розкриває зміст формування цінностей у колек-
тивній взаємодії, створює фундамент для формування особистісної 
музично-педагогічної світобудови. Орієнтація особистості у  світі 
духовних цінностей, як зазначають О. Олексюк та М. Ткач, поклика-
на сприяти становленню духовного потенціалу музиканта-педагога. 
Вона має забезпечувати, вважають автори, «концептуальну спрямо-
ваність його діяльності на постійний саморозвиток, сприяти по-
шуку особистісно орієнтованих технологій, формуванню здатнос-
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ті ціннісно осмислювати зовнішній реальний світ і внутрішній світ 
особистості, минуле, сучасне і майбутнє в їхньому співтворчому пе-
реплетенні» [7, 111]. Через універсальність творчих відносин, під-
креслює Л. Сиротін, у колективі відбувається гармонійне єднання 
між особистою і суспільною оцінкою, внутрішньою і зовнішньою 
культурою, гармонізується внутрішній світ особи з природою, гу-
маністично узгоджується власний всебічний розвиток із всебічним 
розвитком оточуючих [10]. 

Отже, гуманізація системи освіти спричинила появу нових пе-
дагогічних ідей, нового мислення, що сприяло просуванню вперед, 
оновленню освітніх орієнтирів та підходів до конструювання педа-
гогічних систем і технологій. 

Зазначимо, що в основу системи мистецької освіти закладено мо-
ральність, гуманістичні ідеї навчання та виховання. Проте втілення 
їх потребує нових педагогічних підходів, що забезпечать функціо-
нування механізму практичних дій, побудованих на засадах само-
пізнання, рівноправності та взаємній зацікавленості у розвитку всіх 
суб’єктів навчання, а також усвідомлення і прийняття ієрархізова-
ної системи цінностей для розвитку фахівця з вищою мистецькою 
освітою. 

А. Григор’єв підкреслював, що не мистецтво має вчитись у мо-
ральності, а моральність вчитися у  мистецтва, оскільки справжнє 
мистецтво є моральним за своєю «органічною природою» [4]. Нині 
гуманістична парадигма підготовки студентів має витіснити тради-
ційну соціоцентричну, механістичну та безособистісну, оскільки гу-
маністичний підхід створює передумови для розроблення особис-
тісно зорієнтованих моделей і технологій мистецької освіти. 

Не буде перебільшенням вважати, що опанування професії дири-
гента оркестрового колективу — це постійне удосконалення власної 
культури, духовне зростання, самореалізація і самоствердження, 
а також самопізнання та самовдосконалення. Однак, як стверджує 
В.  Орлов, самопізнання реалізується у  поєднанні із самоаналізом, 
самооцінкою і самоіндентифікацією [8]. На основі цієї єдності здій-
снюється мотивація позитивного ставлення до самого себе, форму-
ється потреба у професійному самовдосконаленні. 

У теорії і практиці мистецької освіти тривалий час побутувала 
тенденція готувати не стільки педагога-вихователя, скільки вико-
навця на тому чи іншому інструменті. Тому у традиційних методи-
ках навчання природа цього процесу часто спотворювалася, тобто 
студенти зосереджували свою увагу на опануванні диригентських 
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навичок та удосконаленні виконавської майстерності, не надаючи 
особливого значення набуттю психолого-педагогічних знань. Через 
це випускники мистецьких закладів, працюючи з оркестровими 
колективами, дбають передусім про удосконалення виконавської 
майстерності учасників, не беручи до уваги формування мотивів 
та розвиток інтересу до колективного музикування. Хоч саме інте-
рес є тією рушійною силою, яка дає змогу учаснику оркестру зро-
зуміти суть колективної творчості, самостійно осягати та вдоскона-
лювати свої знання та навички колективного виконавства.

Зауважимо, що, за даними досліджень (В.  Якунін), у  сучасних 
умовах відбулась певна переорієнтація студентів, пов’язана з їхнім 
бажанням досягти швидкої соціалізації, професійного самоствер-
дження, одержання належного статусу в  суспільстві. Такий підхід 
змушує студентів розглядати матеріальний стимул як основну до-
мінанту майбутньої професійної діяльності у загальній ієрархії осо-
бистісних потреб.

У період ідеологічного розмаїття, моральних спокус і маніпуля-
цій у сфері масової культури досить часто виникає можливість пе-
реорієнтації самосвідомості студента. Це призводить до дисгармо-
нії його особистісних структур, пригнічення позитивних ідеалів 
та цінностей, заміни їх помилковими, хибними, нав’язаними ззов-
ні. Майбутнім спеціалістам з музичного виконавства і педагогіки 
важливо знати, що відсутність позитивної самооцінки, гнучкос-
ті, оптимізму та відкритості не тільки спричиняє психічну нестій-
кість, песимізм та закритість, а й негативно позначається на успіш-
ності студента. 

Тому професійна підготовка диригента оркестрового колекти-
ву має бути спрямована на те, щоб студенти усвідомлювали власну 
значущість в загальному соціумі музичної культури, яка ґрунтуєть-
ся на реальних потенційних можливостях. Такий підхід активізує 
мотивацію до набуття нових знань та професійного самовиражен-
ня, відкриває для студентів нові творчі перспективи.

На думку В. Орлова, обсяг знань є важливою, але не домінуючою 
ознакою розвитку професійної культури, оскільки вирішальним 
(зокрема, для вчителів мистецьких дисциплін) є вміння орієнту-
ватися у  художньо-педагогічній ситуації, аналітично і рефлексив-
но мислити, селекціонувати інформацію, віднаходити і використо-
вувати знання на практиці [8]. Необхідність таких знань зумовлена 
подальшим посиленням тенденції індивідуалізації професійно-пе-
дагогічної підготовки вчителя, врахування особистісного чинника 
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у спеціальних предметах художньо-естетичного та психолого-педа-
гогічного циклів. 

Висновки. Структурний аналіз підготовки студентів у  систе-
мі вищої мистецької освіти створює теоретичну основу для визна-
чення критеріїв професійних умінь керування оркестровим колек-
тивом. Вони ґрунтуються на індивідуалізації підготовки студентів 
та сьогоденних вимогах до професійної діяльності диригента орке-
стрового колективу.

Дослідження, присвячені висвітленню психологічних механіз-
мів набуття професійних умінь, визначають останні як структурні 
утворення самосвідомості, що інтегрують здатність з’ясовувати цін-
нісні орієнтації, досягати мети адекватно внутрішнім потенціалам, 
можливість самоконтролю, прагнення до успіху (самореалізації), 
потребу просоціального самоствердження та визнання. Унаслідок 
цього з’являються різні психологічні новоутворення, підвищується 
або знижується рівень особистісної системи, змінюється режим її 
функціонування.

Визначені нами методологічні підходи висвітлюють динамі-
ку становлення зазначеного особистісного утворення у  професій-
ній діяльності через самопізнання та самооцінювання до створення 
та творчої реалізації індивідуальних стратегій та набуття професій-
ного досвіду у  диригентсько-оркестровій діяльності. Обрані під-
ходи є інтегративною єдністю, яка відображує цілісний системний 
характер досліджуваного особистісного утворення стосовно орке-
стрового диригента.

Визначені методологічні підходи та їхні показники дають мож-
ливість визначити тенденції формування у студентів професійних 
умінь диригентсько-оркестрової діяльності на різних етапах на-
вчання у мистецькому закладі.
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ГЕРМЕНЕВТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 
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МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

У статті розглядається герменевтична сутність освіти у контексті 
становлення гуманістичної парадигми постнекласичної мисте цької 
педагогіки, досліджується екстраполяція філософсько-педагогічних 
концепцій щодо специфіки герменевтичного вчення в контексті мето-
дологічного підґрунтя музично-педагогічного процесу, актуалізується 



Розділ I. Духовність особистості у просторі культури третього тисячоліття 21

роль герменевтичного підходу у  сфері музичного мистецтва з огляду 
на його спрямованість на встановлення особистісних смислів у  про-
цесі інтерпретації не тільки музичних творів, а й категорій художньої 
культури як єдиного духовного простору. 

Ключові слова: герменевтична інтерпретація, художній твір, пост-
некласична мистецька педагогіка, професійна діяльність, майбутній 
вчитель музичного мистецтва.

В статье рассматривается герменевтическая сущность образова-
ния в  контексте становления гуманистической парадигмы пост-
неклассической педагогики искусства, исследуется экстраполяция 
философско-педагогических концепций относительно специфики гер-
меневтического учения в  контексте методологической основы му-
зыкально-педагогического процесса, актуализуется роль герменев-
тического подхода в  сфере музыкального искусства с учетом его 
направленности на установление личностных смыслов в процессе ин-
терпретации не только музыкальных произведений, но и категорий 
художественной культуры как единого духовного пространства. 

Ключевые слова: герменевтическая интерпретация, художествен-
ное произведение, постнеклассическая педагогика искусства, профес-
сиональная деятельность, будущий учитель музыкального искусства.

The article observes hermeneutic essence of education in the context of the 
emergence of the humanist paradigm of post-classical artistic pedagogy; ex-
amines extrapolation of philosophical and pedagogical concepts concerning 
the specificity of the hermeneutic doctrine in the context of the methodological 
basis for the musical-pedagogical process; actualizes the role of hermeneutic 
approach to the musical art spere according to its focus on the establishment 
of personal meanings in the process of interpreting not only musical works, but 
also categories of artistic culture as a single spiritual environment. 

Key words: hermeneutic interpretation, art work, post-classical artistic 
pedagogy, professional activity, future teacher of musical art.

Постановка проблеми. Зміна освітньо-цивілізаційних пара-
дигм і формування нової методології, особливості сучасних модер-
нізаційних процесів виводять освіту в центр осмислення реальнос-
ті в  контексті ціннісно-смислового самовизначення особистості. 
Наразі можемо констатувати, що постнекласичний етап розвитку 
освіти, мистецької зокрема, зумовлений переорієнтацією суспіль-
ства на розвиток людини, її духовних потенцій, особистісних якос-
тей і ціннісних вимірів щодо пізнання світу, можливостей творчого 
самовираження тощо. Це, в  свою чергу, привносить в  освітні цін-
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ності нові суперечності: між знаннєвою парадигмою, що спираєть-
ся на понятійно-логічну свідомість учня (студента) та абсолютизує 
цінності раціональних наукових знань, і гуманістичною особистіс-
но зорієнтованою освітньою моделлю, яка проголошує пріоритет 
духовності з ірраціональною сутністю її змісту та утверджує осо-
бистість як найвищу цінність суспільного розвитку. Вирішувати ці 
суперечності покликана насамперед вища мистецька освіта, оскіль-
ки особливого значення в ній набуває гуманітарна світоглядна орі-
єнтація, яка спирається на досягнення мистецтва й культури в ці-
лому. 

Варто зазначити, що у світлі постнекласичної методології у ви-
щій мистецькій освіті особлива роль належить герменевтичним ін-
тенціям, в яких акумулюється набутий музично-естетичний і куль-
турологічний досвід та реалізується можливість його використання 
для особистісно-ціннісного осмислення музики в  інтерпретацій-
ному процесі. Завдяки герменевтичній інтерпретації художньо-
го твору відбувається подолання відчуженості внутрішнього світу 
особистості митця від об’єкта пізнання та розуміння ним своєї при-
четності до універсалій загальнолюдських цінностей. Оскільки саме 
герменевтична інтерпретація ґрунтується на передіснуванні пев-
ної художньо-образної структури, що детермінується загальнолюд-
ськими цінностями та ідеалами, і власне вони виступають тією пер-
винною реальністю, яка уможливлює розуміння смислу музичного 
твору в інтерпретаційному процесі (О. Олексюк).

У зв’язку з цим зазначимо, що серед ключових чинників, які 
сприяють забезпеченню якості вищої мистецької освіти, актуалі-
зується значення герменевтичної інтерпретації художнього твору 
як основи професійної діяльності майбутнього вчителя музичного 
мистецтва. Адже інтерпретуючи художній твір з позицій герменев-
тики, майбутній вчитель музичного мистецтва набуває можливос-
ті актуалізувати свій духовний світ, світоглядні настанови й пе-
реконання, що у  підсумку спрямовує його до ціннісних аспектів 
педагогічної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Під час пошуку тео-
ретико-методологічних засад розв’язання порушеної проблеми ми 
спиралися на науковий доробок як зарубіжних, так і вітчизняних 
учених, а саме: класичні ідеї філософської герменевтики (В. Дільтей, 
М.  Гайдеґґер, Г.-Г.  Гадамер, Ф.  Шлейєрмахер та  ін.); ідеї педаго-
гічної герменевтики (Л.  Бєляєва, В.  Загвязинський, А.  Закірова, 
В. Зінченко, В. Кузнєцов, Ю. Сенько, І. Суліма, М. Фроловська та ін.); 
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ідеї герменевтики в культурології та мистецтвознавстві (М. Бахтін, 
М. Каган, З. Фоміна, С. Філіпов та ін.). 

Теоретико-методологічні та прикладні інноваційні аспекти ви-
користання ідей та положень герменевтики у  музичній педагогі-
ці початкової ланки представлені у  дослідженні С.  Давидової, си-
стеми вищої мистецької освіти — у працях Д. Лісуна, О. Олексюк, 
М.  Ткач та  ін. Питання інтерпретації музичного твору розгля-
далися у  працях Л.  Баренбойма, Ф.  Бузоні, Є.  Гуренка, Г.  Когана, 
А.  Корженєвського, Н.  Корихалової, О.  Катрич, О.  Котляревської, 
В. Крицького, Г. Нейгауза, В. Москаленка, О. Олексюк, В. Ражнікова, 
В. Суханцевої, С. Фейнберга та ін.

Мета статті — теоретично обґрунтувати та розкрити особливос-
ті герменевтичної інтерпретації художнього твору як основи профе-
сійної діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва. 

Методологія дослідження має комплексний характер, зокрема 
передбачає теоретичний аналіз літератури з означеної проблеми, 
узагальнення та синтез, порівняльний аналіз філософських, мис-
тецтвознавчих і педагогічних концепцій щодо специфіки герменев-
тичного вчення та можливості екстраполяції його методологічних 
принципів у сферу музично-виконавського мистецтва для поглиб-
леного розуміння не тільки окремих творів, а й спрямованості му-
зичних посилів у цілому. Дослідження також ґрунтується на вияв-
ленні специфіки герменевтичної інтерпретації художнього твору, 
що відповідає методології гуманітарного знання у контексті постне-
класичного дискурсу в системі вищої мистецької освіти.

Виклад основного матеріалу. Розглянемо сутність основних по-
нять дослідження  — «інтерпретація» і «герменевтика». Так, най-
більш поширене значення поняття «інтерпретація» (від латин. 
interpretation — роз’яснення, тлумачення) — витлумачення текстів, 
спрямоване на розуміння їхнього сенсу [6, 690]. Початкові спро-
би створити теорію інтерпретації пов’язані зі становленням герме-
невтики (від грец. hermeneutikos — той, що пояснює, тлумачить) — 
загального вчення про мистецтво тлумачення і розуміння, що має 
багатовікову традицію у  світовій культурі. Зародилося це вчення 
ще за часів античності і своєю назвою пов’язане з іменем грецько-
го бога Гермеса, який, за античною міфологією, був вісником богів 
Олімпу і мав повідомляти їхню волю людям. За часів середньовіч-
чя основне завдання герменевтики полягало у  тлумаченні текстів 
Святого Письма, тому сучасні науковці називають цей напрям роз-
витку християнською герменевтикою.



24 Духовність особистості в системі мистецької освіти

Слід зазначити, що герменевтичні практики існували протягом 
всієї писемної історії людства. Проте формування герменевтики як 
самостійного напряму відбулось у XIX ст. і пов’язане з іменами ні-
мецьких учених Ф. Шлейєрмахера та В. Дільтея, оскільки з моменту 
свого виникнення вона завжди розвивалась у тісному зв’язку з фі-
лософією. 

Так, основні положення філософської герменевтики були 
сформульовані німецьким теологом, філософом і філологом 
Ф.  Шлейєрмахером (1768–1834). Згідно з його концепцією, герме-
невтика є методом, який дає змогу аналізувати культурно-історич-
ні цілісності та духовні світи, породжені різними історичними епо-
хами. Учений вважав, що саме герменевтичний метод є найбільш 
доцільним для дослідження творів мистецтва та історичних текстів, 
в яких інтерпретатор повинен побачити не тільки зміст, але й спосіб 
продукування тексту, а також індивідуальний потенціал, що стоїть 
за тим чи іншим текстом [6, 479]. Великого значення німецький фі-
лософ надавав суб’єктивним чинникам процесу розуміння, наголо-
шуючи на важливості особистісних якостей власне інтерпретатора. 
Основоположною тезою вчення Шлейєрмахера є установка інтер-
претатора на максимально можливу ідентифікацію з твором і, го-
ловне, з його автором. У цьому плані герменевтика Шлейєрмахера 
має яскраво виражене психологічне забарвлення, тобто його метод 
передбачає «дивінацію» — акт перевтілення, вчування в «Іншого», 
тобто інтуїтивне осягнення внутрішнього світу автора, що є вкрай 
важливим у контексті нашого дослідження. 

Але герменевтика цим не вичерпується, оскільки, як вважав до-
слідник, не варто обмежувати її завдання лише психологічними 
процедурами. Адже у процесі інтерпретації повинен відбутися акт 
вторинної творчості, тобто текст має бути раціонально відтворе-
ний інтерпретатором у такій самій послідовності, як він несвідомо 
створювався автором. Саме тому він вважав за необхідне розроби-
ти методологію герменевтики, яка повинна включати як інтуїтив-
ні (суб’єктивні), так і дискурсивні (об’єктивні) способи розумін-
ня художнього тексту. При цьому ученим було розроблено вчення 
про герменевтичне коло — поняття, що виникає в процесі будь-якої 
інтерпретації текстів як результат подвійного одночасного руху 
від цілого до частини і від частини до цілого та відображає цикліч-
ність процесу пізнання [6, 479–480].

Розвинув учення Ф.  Шлейєрмахера відомий німецький мис-
литель, класик «філософії життя»  — В.  Дільтей (1833–1911), який 
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вперше проголосив необхідність розмежування наук про природу 
та наук про дух. Учений дійшов висновку про те, що «природу ми 
пояснюємо, тоді як духовне життя ми розуміємо», тим самим сфор-
мулював одну з найголовніших проблем герменевтики  — пробле-
му співвідношення розуміння і пояснення в гуманітарному пізнан-
ні. За В. Дільтеєм, пізнати людину — означає проникнути в її ідеали, 
уявлення, цілісний духовний світ. І саме завдяки таким герменев-
тичним процедурам, як емпатійне «вчування», «уживання», іденти-
фікація з «Іншим» стає можливим таке проникнення [3].

Услід за Шлейєрмахером філософ розвинув традицію щодо ви-
значення ролі інтерпретатора як провідної і для самого процесу ін-
терпретування, і для його результату. За його концепцією, герменев-
тичне розуміння тексту, яке і є метою інтерпретації, — це «процес, 
у якому ми із знаків, почуттєво даних ззовні, пізнаємо певний вну-
трішній зміст» [4, 35] шляхом включення його в особистісний смис-
ловий контекст інтерпретатора. Таким чином учений підкреслював 
важливість для процесу розуміння духовного світу особистості, що 
інтерпретує.

Розвиток герменевтичного підходу у  ХХ  ст. призвів до пере-
осмислення статусу розуміння в  структурі людської діяльності, 
а саме: розуміння як ключове поняття герменевтики мало розгляда-
тися не лише як одна з процедур пізнання, а й як необхідна складо-
ва людського буття в цілому. Так, німецький філософ М. Гайдеґґер 
(1889–1976), який продовжив учення Дільтея, вивів герменевтику 
на принципово новий щабель: від теорії розуміння до фундамен-
тального онтологічного вчення, зумовленого потребою у герменев-
тичному поясненні буття «як можливості екзистенції» [12]. У своїх 
дослідженнях учений обґрунтував нову теорію інтерпретації, що є 
цінним в контексті нашого дослідження, оскільки в ній підкреслю-
ється роль інтерпретатора, який не тільки інтерпретує твір, а й себе, 
той смисл, який він породжує. Можна сказати, що М. Гайдеґґер здій-
снив своєрідний онтологічний поворот, вивівши герменевтичну ін-
терпретацію за межі аналізу текстів у сферу екзистенціальної перед-
структури розуміння.

У працях Г.-Г.  Гадамера (1900–2002) розуміння постає як уні-
версальний спосіб освоєння людиною світу, що поряд із теоретич-
ним пізнанням обов’язково має включати й чуттєве переживан-
ня (життєвий досвід), різні форми практики (історичний досвід) 
і естетичне відчуття (досвід мистецтва), адже, на думку філосо-
фа, «універсальність герменевтичної точки зору всеосяжна» [2, 14]. 
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Герменевтичне розуміння, за Г.-Г. Гадамером, формує нове проблем-
не поле герменевтики, пов’язане з атрибуцією об’єктивності інтер-
претації. Не заперечуючи суб’єктивне начало інтерпретації, уче-
ний наголошував, що прагнення канонізувати певну інтерпретацію 
є абсурдним з огляду на скінченність історичного буття [2]. Саме 
Г.-Г. Гадамер розвинув учення про передрозуміння, яке передує ро-
зумінню і ґрунтується на культурній пам’яті. Зміни у  сфері перед-
розуміння зумовлюють появу нових інтерпретацій, які не вичер-
пуються, і так відбувається рух по герменевтичному колу. Таким 
чином, проголошується ідея множинності інтерпретацій, яка має 
фундаментальний характер для герменевтики. 

Герменевтична стратегія, обґрунтована на загальнофілософ-
ському рівні, надалі знайшла свою реалізацію у спеціальних науко-
вих дослідженнях. Так, досліджуючи формування герменевтичних 
стратегій у мистецтвознавстві, З. Фоміна зазначає [11, 146–147], що 
в процесі осягнення внутрішнього духовного змісту художнього тво-
ру представник «філософії життя» В. Дільтей надавав пріоритет інту-
їтивним способам пізнання. Адже завдяки інтуїції можна лише на-
близитися до того, щоб вловити цілісність життєвих явищ, і як би ми 
не намагалися пізнати цю цілісність, завжди залишається зона того, 
що не підлягає пізнанню, бо знаходиться вона у  сфері несвідомого, 
ірраціонального. Тож ніколи до кінця не можна пізнати смисл худож-
нього твору, тому що в ньому існує безкінечне число значень, розу-
міння яких не дано й самому автору, що є особливо значимим у кон-
тексті нашого дослідження. Адже цим філософ, на думку дослідниці, 
вперше відкрито заявив про безкінечність художнього смислу.

Розробляючи герменевтичні принципи у педагогіці, А. Закірова 
[5] досліджує процес герменевтичної інтерпретації педагогічного 
знання. В основу цієї концепції покладено ідею встановлення зв’язків 
між логіко-пізнавальною та ціннісно-смисловою складовими педа-
гогічної діяльності шляхом усвідомлення того взаємного доповнен-
ня, що має існувати між об’єктивним значенням і суб’єктивним 
особистісним смислом знання. Цей процес зумовлює багаторакурс-
ну рефлексію щодо змісту, логіки, системно-структурних відносин 
елементів педагогічного знання та відповідних їм зразків культури 
і мистецтва на основі саморозуміння й особистісного життєвого до-
свіду суб’єкта інтерпретації та розуміння.

Герменевтичні ідеї щодо визначальної ролі суб’єктивних чинників 
інтерпретації широкого відображення набули і в теорії музично-ви-
конавського мистецтва. Так, у сучасній музичній педагогіці, на дум-
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ку О.  Олексюк [9, 82], загальновизнаним є положення про те, що 
особистість музиканта формується і реалізується у  ході художньої 
інтерпретації і через художню інтерпретацію. Утім, як зазначалося 
у наших попередніх дослідженнях [10, 118], у сучасному музикознав-
стві та у музичній педагогіці існують різні підходи щодо розуміння 
сутності інтерпретаційного процесу. Серед прихильників традицій-
них підходів варто згадати дослідників (В. Крицький, В. Москаленко 
та ін.), які дотримуються думки про те, що художня інтерпретація му-
зичного твору є результатом розумової діяльності особистості з домі-
нуванням аналітично-логічного методу. З цих позицій для реалізації 
інтерпретації музичного твору у матеріально-звуковому втіленні ін-
терпретатору достатньо виконати лише певні інтелектуальні опера-
ції. Натомість герменевтичний підхід з його опорою на визначальну 
роль суб’єктивних чинників в інтерпретаційному процесі (духовний 
світ, особистісні переконання, осягнення на рівні почуттів, «вчуван-
ня», «уживання» у внутрішній світ «Іншого» тощо) привносить у тра-
диційне музикознавство герменевтичну ідею щодо визначальної ролі 
особистості інтерпретатора (В.  Дільтей), про що зазначалося нами 
вище. Це актуалізує роль герменевтичного підходу у сфері музичного 
мистецтва, оскільки він спрямований на встановлення особистісних 
смислів у процесі інтерпретації не тільки музичних творів, а й катего-
рій художньої культури як єдиного духовного простору.

На думку дослідників (О.  Котляревська, Д.  Лісун, О.  Маркова, 
О. Олексюк, М. Ткач та  ін.), які підтримують цю ідею, інтерпрету-
вання має розглядатися не тільки як інтелектуальний рівень осво-
єння світу, але і як духовний. З огляду на це структура інтерпре-
таційного процесу охоплює духовне проектування результату 
виконавського мистецтва (О. Олексюк), а інтерпретаційний процес, 
на думку О. Котляревської, «виступає як процес реконструкції і від-
творення принципово прихованих духовних основ музичного фе-
номену» [7, 167]. 

Зважаючи на специфіку герменевтичного вчення, О.  Олексюк 
визначає такі етапи інтерпретації музичного твору: «первинне осяг-
нення смислу об’єкта пізнання (музичного твору) як нерозчленова-
ної цілісності (синкрезис), яке відбувається на основі передзнання, 
або передрозуміння; деталізація, уточнення змісту окремих частин 
об’єкта пізнання (аналіз), які спрямовані на поглиблення розумін-
ня його смислових аспектів; продукування якісно нової цілісності 
об’єкта пізнання, смисл якого набуває нового розуміння (синтез)» 
[8, 16]. 
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Дослідниця також обґрунтувала принципи герменевтичного 
підходу до інтерпретації музичного твору: пріоритетності особис-
тості в  інтерпретаційному процесі; духовної домінанти як основи 
інтерпретації; ціннісної спрямованості розуміння. Реалізація тако-
го підходу, на її думку, є важливою умовою засвоєння майбутнім 
учителем музичного мистецтва набутих у процесі навчання знань, 
умінь, навичок і компетентностей на рівні переконань. Адже худож-
ній (музичний) твір з позицій герменевтики є носієм високих ідей 
та загальнолюдських цінностей і особистість музиканта-виконав-
ця, таким чином, включається в широкий контекст духовного жит-
тя всього людства [8, 17–18]. 

Ми підтримуємо дану концепцію в тому, що герменевтична ін-
терпретація художнього твору виступає основою професійної ді-
яльності майбутніх учителів музичного мистецтва, сприяє їхньому 
всебічному й гармонійному розвитку, спонукає до широкого твор-
чого пошуку шляхом проникнення в  художній образ музичного 
твору не тільки на раціональному, а й на духовному рівні. Викладені 
положення відповідають ціннісно-смисловому призначенню про-
цесу фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, 
а за умов забезпечення ефективної організації цього процесу можна 
говорити про досягнення ними принципово нового статусу у про-
фесії — статусу творчої особистості.

Висновки. Узагальнюючи результати теоретичного аналізу по-
рушеної проблеми, ми дійшли таких висновків: у контексті станов-
лення гуманістичної парадигми постнекласичної мистецької педа-
гогіки актуалізуються герменевтичні сутності освіти, що пов’язано 
із посиленням духовно-світоглядного аспекту педагогічної думки; 
екстраполяція філософсько-педагогічних концепцій щодо специ-
фіки геменевтичного вчення забезпечує методологічне підґрунтя 
для музично-педагогічного процесу; герменевтична інтерпретація 
художнього твору виступає основою професійної діяльності май-
бутнього вчителя музичного мистецтва, що надає можливість ак-
туалізувати свій духовний світ, світоглядні настанови й переконан-
ня, і у підсумку спрямовує його до ціннісних аспектів педагогічної 
діяльності.
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У статті розглядається актуальна проблема сучасної вищої педаго-
гічної освіти: значення творчої активності та цілеспрямованості 
в особистісному становленні й саморозвитку майбутніх учителів об-
разотворчого мистецтва. Розкривається роль викладача у процесі ак-
тивізації творчої діяльності студентів та формуванні стійкої моти-
вації до саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації.

Ключові слова: цілеспрямованість, творча активність, мотивація, 
особистісне становлення, саморозвиток, майбутні художники-педа-
гоги.

В статье рассматривается актуальная проблема современного выс-
шего педагогического образования: значение творческой активности 
и целеустремленности в  личностном становлении и саморазвитии 
будущих учителей изобразительного искусства. Раскрывается роль 
педагога в  процессе активизации творческой деятельности студен-
тов и формировании устойчивой мотивации к саморазвитию, само-
совершенствованию, самореализации. 

Ключевые слова: целеустремленность, творческая активность, мо-
тивация, личностное становление, саморазвитие, будущие художни-
ки-педагоги.

The article is dedicated to the actual problem of modern higher pedagogical 
education: the importance of creative activity and focus on personal 
development of future fine arts teachers. It is examined the role of teacher 
in  the  process of  encouraging students in creative activity and development 
of  steady motivation for self-development, self-improvement and self-
realization. 

Key words: focus, creative activity, motivation, personal development, self-
development, future fine arts teachers. 
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Постановка проблеми. Сучасні процеси глобалізації у соціо-
культурній, політичній та економічній сферах нашої держави вима-
гають кардинальних реформ у системі вищої освіти загалом та ху-
дожньо-педагогічної зокрема. Потребою сьогодення є всебічний 
розвиток особистості, її інтелекту, нестандартності мислення, ви-
яву творчості у будь-якій сфері діяльності. 

У зв’язку із цим пріоритетним завданням освіти є формуван-
ня активної особистості, здатної реалізувати свій творчий по-
тенціал у  складних динамічних соціально-економічних умовах. 
Особливої уваги потребує активізація самостійної пізнавально-
творчої діяльності майбутніх учителів мистецьких дисциплін, 
формування у  них цілеспрямованої мотивації до саморозвит-
ку, самовдосконалення, тобто повноцінної реалізації своїх мож-
ливостей і різносторонніх здібностей, духовного і професійного 
становлення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На необхіднос-
ті й важливості змін у  підходах до розв’язання завдань, поставле-
них перед вищою мистецько-педагогічною освітою, наголошують 
Є. Антонович, В. Бутенко, Л. Масол, Н. Миропольська, О. Олексюк, 
В. Орлов, Г. Падалка, О. Рудницька та інші науковці.

Сучасна педагогіка трактує навчання як «розширення можли-
востей розвитку особистості» (А.  Асмолов), тобто як управління 
процесом розвитку особистості, а не як вплив на неї. Процес на-
вчання студента у  виші безпосередньо пов’язаний з особистісним 
становленням і професійно-творчим розвитком, тому його можна 
розглядати як механізм цілеспрямованого педагогічного управлін-
ня процесом суб’єктного перетворення студентів. 

Метою статті є висвітлення сутності цілеспрямованості й твор-
чої активності та їх значення в особистісному становленні майбут-
ніх учителів образотворчого мистецтва.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи філософські, психо-
лого-педагогічні дослідження, ми дійшли висновку, що вчені приді-
ляють значну увагу проблемі формування творчої активності й ці-
леспрямованості студентів у  вищих навчальних закладах. Ці ідеї 
містяться у  працях Л.  Виготського, С.  Гончаренка, Ю.  Кулюткіна, 
М.  Лазарєва, О.  Рудницької, С.  Сисоєвої, В.  Сухомлинського, 
Т. Шамової та багатьох інших. На їхню думку, творча активність є 
визначальною рисою творчої особистості, що розглядається як ін-
тегративна характеристика, в якій, з одного боку, відображені нові 
глибокі утворення у структурі особистості (творчі потреби, мотиви, 
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вимоги), а з іншого — знаходять своє вираження якісні зміни в ді-
яльності, яка стає більш цілеспрямованою і продуктивною.

Розкриття поняття творчої активності як показника рівня про-
фесіоналізму сучасного фахівця неможливе без конкретизації її сут-
ності. У своїй роботі ми розглядаємо творчу активність як склад-
не особистісне утворення, що виступає умовою й результатом 
художньо-педагогічної діяльності, забезпечує нестандартний під-
хід і творче вирішення професійних і творчих завдань. Змістовний 
аспект даної категорії поєднує в собі інтереси і потреби, спрямова-
ність і нахили, рівень розвитку інтелектуальних, емоційних, вольо-
вих здібностей і дії, що зумовлюють результативність різних видів 
діяльності студентів. Визначення змісту творчої активності як най-
важливішої риси професіоналізму сучасного вчителя образотвор-
чого мистецтва припускає врахування особливостей студентського 
віку і структурних компонентів особистості студента. Адже відомо, 
що головним психологічним процесом цього віку є становлення са-
мосвідомості й стійкого образу «Я», відкриття свого внутрішнього 
світу. Виникає потреба у самопізнанні, самовираженні, самоповазі, 
отриманні визнання від інших. Тому свідоме і цілеспрямоване ви-
користання вікових особливостей дає педагогові змогу максималь-
но стимулювати діяльність студентів, розвивати їхні творчі здібнос-
ті, сприяти особистісному становленню.

Учені дійшли висновку, що творча пізнавальна активність є пе-
редумовою творчої діяльності, провідну роль у  якій відіграє мо-
тивація, її рушійна сила, «пусковий механізм» (Л.  Виготський, 
О. Леонтьєв, О. Лук, А. Маслоу, О. Матюшкін та ін.). На думку бага-
тьох психологів, мотивація є стрижнем розвитку особистості, бо зу-
мовлює характер її поведінки, спрямовує в потрібне русло її діяль-
ність. 

У науковій літературі мотив трактується як: 1)  спонука до ді-
яльності, пов’язана із задоволенням потреб суб’єкта; 2) предметно 
спрямована активність визначеної сили; 3) збуджувальний і визна-
чальний вибір спрямованості діяльності на предмет (матеріальний 
або ідеальний), заради якого вона здійснюється; 4) усвідомлена при-
чина, яка лежить в основі вибору дій і вчинків особистості [1, 327]. 

Відзначаючи роль мотивації в організації спрямованості особис-
тості, В. Мясищев підкреслював, що результати, яких досягає люди-
на у своєму житті, лише на 20–30 % залежать від її інтелекту, а на 70–
80 % — від мотивів, які у цієї людини є і які спонукають її відповідно 
поводитися [2].
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Завдяки мотивації у студентів формуються стійкі інтереси, заці-
кавленість у поглибленні знань, підвищенні свого освітнього рівня, 
духовного збагачення. Все це забезпечує результативність творчос-
ті у найважливіших сферах життєдіяльності.

За умови активної участі у творчій діяльності особистість стає 
суб’єктом діяльності, тобто оволодіває її основними структурними 
компонентами: потребами і мотивами, метою і умовами досягнен-
ня, діями і операціями. Ми вважаємо, що саме мотивація є основ-
ним джерелом творчої активності особистості студента і умовою 
його творчого зростання, що пов’язано із здатністю долати певні 
труднощі на цьому шляху. Тому необхідним є систематичне навчан-
ня студентів методичним і психологічним основам творчої діяль-
ності. Адже не поодинокими є випадки, коли залучення студентів 
до художньої творчості полягає у репродуктивній діяльності — ви-
конанні навчальних постановок замість формування знань про при-
йоми і методи творчої роботи, активний спосіб життя. Отже, якщо 
навчальний процес зводитиметься лише до репродуктивних форм 
роботи, то художньо-творчі здібності, творчий потенціал студентів 
або не розвиватиметься зовсім (створюючи установку на пасивний 
спосіб життя), або розвиватиметься у стані конфлікту, несприйнят-
тя рутинного, нецікавого навчального процесу.

Ефективність творчої діяльності залежить від наявності таких 
вольових якостей, як цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, 
витримка тощо. З цього приводу Є. Шорохов писав: «Прояв вольо-
вих зусиль пов’язаний із світоглядом художника, з його моральним 
обличчям, зі спрямуванням особистості. Таким чином, воля постає 
великою силою в  активізації творчості, у  досягненні високих ре-
зультатів, у формуванні художника як особистості» [3, 88].

Спрямованість особистості — важливий мотив діяльності. Так, 
В. Муляр зазначає, що спрямованість є результатом не лише впливу 
соціуму, а й внутрішньої активності самої особистості. Тому її вва-
жають своєрідним дзеркалом, у якому відбивається сутність само-
розвитку особистості, її характер і потенціал [4]. 

Для активізації процесу саморозвитку особистості особливе зна-
чення має прагнення до самостійного здобуття нових знань, умінь 
і навичок, цілеспрямованість дій, прагнення до нешаблонного ви-
конання творчого завдання, тобто наявність пізнавальної мотива-
ції. Пізнавальна спрямованість вчителя образотворчого мистецтва 
активізує процес творчої діяльності, що ефективно впливає на роз-
виток творчих здібностей. Це виявляється у прагненні творчої осо-
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бистості до самостійної роботи. Прагнення до самостійної роботи 
характеризується внутрішнім спонуканням до нових форм діяль-
ності, пошуку нестандартних рішень і нових художніх технік, тоб-
то до індивідуальності. 

У художньо-педагогічній освіті самостійна робота має першочер-
гове значення, адже за той час, який відведений на аудиторні занят-
тя відповідно до навчальних планів підготовки фахівців, досягнути 
високих результатів практично неможливо. Тому можна вважати, 
що самостійна робота студентів повинна стати невід’ємною части-
ною їхньої щоденної праці.

Активному студенту властивий вияв всебічного, глибокого ін-
тересу до знань, докладання зусиль, напруження уваги, розумо-
вих і фізичних сил для досягнення поставленої мети. Активність як 
якість особистості — це здатність і спрямованість до енергійної ді-
яльності, тобто важливо не тільки виконати самостійний пошук но-
вого, ґрунтуючись на власних силах, але й зробити це активно, енер-
гійно [5].

Педагогічний підхід до вирішення цього питання полягає у збу-
дженні та постійній підтримці у студентів стану активної зацікав-
леності науковими і мистецькими цінностями, всією системою на-
вчання і виховання, цілеспрямованому формуванні інтересу як 
цінної властивості особистості, що сприяє її творчій самостійнос-
ті, цілісному розвитку.

Для створення творчої атмосфери, активізації творчої діяльності 
вчені рекомендують сприяти незалежності й самостійності студен-
тів. Творча атмосфера закладається не тільки вихованням допит-
ливості, смаку до нестандартних рішень, здібності мислити нетри-
віально, але й необхідністю виховувати готовність до сприйняття 
нового і незвичайного, прагненням використовувати і втілювати 
досягнення інших людей [6].

Вирішальну роль у  цьому процесі відіграє позиція самого пе-
дагога, його ентузіазм, атмосфера свободи думки. Основні прийо-
ми досягнення відповідної мети: виявлення інтересу до дій студен-
тів; доступні творчі завдання; розкриття особистісної значущості 
зробленого студентами; прийняття і заохочення різних відповідей 
і способів виконання завдань студентами; підвищення значення 
відповіді, навіть помилкової, пошук у ній зерна раціональності; уни-
кання загострення почуття провини після зробленої помилки [7]. 

Організація викладачем ситуації успіху є також важливою умо-
вою створення творчої атмосфери. Адже успіх запам’ятовується, за-
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лишає слід у пам’яті, відповідно формує бажання досягнути постав-
леної мети. 

Під ситуацією успіху розуміємо різновид педагогічної ситуа-
ції, яка виражається готовністю студентів включитися у  навчаль-
ний процес на рівні своїх індивідуальних можливостей і забезпечує 
для цього необхідні умови. При цьому виходимо з того, що ситуа-
ція успіху розвиває нестандартне мислення, бажання до творчої са-
мореалізації, формує у студента позицію активного учасника пізна-
вального процесу.

Активізації творчої діяльності студентів на заняттях сприяють 
окремі практичні методи та прийоми, серед яких можна назвати: 
спільний пошук (викладачем і студентами) способів досягнення ви-
разності творчої роботи, вибір оптимальної техніки виконання ро-
боти, генерування гіпотез та асоціацій, використання асоціативно-
образного зв’язку музики й образотворчого мистецтва, спеціальних 
короткочасних вправ на вивільнення творчої енергії, прийом пара-
лельної діяльності викладача і студентів. 

Таким чином, пізнавальна активність і цілеспрямованість сту-
дентів є одним із головних принципів особистісного становлення 
майбутнього фахівця, який має особливе значення у  практичній 
художньо-творчій діяльності. Відповідно до даного принципу сту-
дент є не пасивним об’єктом педагогічних дій, а активним учасни-
ком, суб’єктом навчального процесу. Активна, свідома робота як 
самостійна, так і під керівництвом педагога сприяє якісному засво-
єнню матеріалу, формуванню вмінь, навичок і розвитку здібностей. 
Власні потреби, мотиви, устремління впливають на навчальну ді-
яльність студентів і формуються в ній. 

Тож можна сказати, що особисте ставлення студента до навчаль-
ного матеріалу, його активність визначають рівень досягнень у на-
вчанні. Розвиток творчих здібностей можливий лише за наявності 
глибоких пізнавальних потреб і спрямування на досягнення висо-
ких результатів у практичній роботі.

Творча активність сприяє творчому самовираженню особистос-
ті. Як вважає О. Рудницька, творче самовираження доповнює здобу-
ті знання і вміння багатством внутрішніх переживань, активізує об-
рази підсвідомості і сприяє цілісному розвитку особистості [8, 96].

З огляду на це слід заохочувати студентів до виконання творчих 
робіт різного напрямку, використовувати різні матеріали і техніки, 
їх поєднання і комбінування з метою знаходження свого неповтор-
ного індивідуального стилю.



36 Духовність особистості в системі мистецької освіти

У своїй науковій праці Г. Падалка окреслює три провідні пози-
ції, на яких ґрунтується особистісно орієнтований підхід у  кон-
тексті мистецької освіти: 1)  спрямування навчального процесу 
з мистецьких дисциплін на розвиток особистості учня; 2)  визнан-
ня необхідності максимального сприяння художньому розвитку 
учня — розширенню можливостей сприймання, формуванню мис-
тецько-виконавських умінь і навичок, активізації його творчого по-
тенціалу і здатності до художньої творчості, а також розвитку спе-
ціальних мистецьких здібностей; 3)  ствердження суб’єктної ролі 
учня в процесі мистецького навчання, тобто учень має виступати як 
суб’єкт освітнього процесу і активний його учасник [9, 72–73]. 

На думку дослідниці, особистісний підхід передбачає створення 
умов для самореалізації, саморозвитку особистості. Педагог пови-
нен не тільки пояснювати і показувати, як треба діяти в мистецтві, 
залучаючи учня до відтворення художньо-виконавських і творчих 
дій, але й формувати у нього прагнення бути неповторною особис-
тістю в мистецтві, шукати оригінального, самобутнього вирішення 
мистецьких проблем [9, 74]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку. Розвиток пізнавальної творчої активності й цілеспрямова-
ності студентів є важливим завданням сучасної художньо-педагогіч-
ної освіти, професійного й особистісного становлення майбутнього 
вчителя. Для того щоб успішно вирішити цю проблему, необхідно 
всебічно стимулювати самостійну роботу студентів, підтримувати 
в них потяг до творчої діяльності, свідоме бажання постійно займа-
тися самовдосконаленням, самоосвітою, яка є одним із важливих 
структурних елементів безперервної системи освіти, що прийнята 
в Україні.
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У статті наведено понятійний компонент сутності змісту музич-
но-фольклористичних дисциплін та музично-фольклористичної осві-
ти як педагогічної категорії. З’ясовано особливості вивчення та викла-
дання фольклору у  різних типах навчальних закладів та узагальнено 
основ ні риси розвитку змісту музично-фольклористичних дисциплін 
на сучасному етапі розвитку музичної освіти.

Ключові слова: зміст освіти, зміст музично-фольклористичних дис-
циплін, зміст фольклористичної освіти, музичний фольклор, викладан-
ня музичного фольклору, вищі музичні навчальні заклади.

В статье представлен понятийный компонент сущности содержания 
музыкально-фольклористических дисциплин и музыкально-фолькло-
ристического образования как педагогической категории. Определены 
особенности изучения и преподавания фольклора в разных типах учеб-
ных заведений и обобщены основные черты развития содержания му-
зыкально-фольклористических дисциплин на современном этапе раз-
вития музыкального образования.



38 Духовність особистості в системі мистецької освіти

Ключевые слова: содержание образования, содержание музыкально-
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The article presents the conceptual component of the essence of the content 
of musical and folklore disciplines of musical and folkloristic education 
as a pedagogical category. The peculiarities of studying and teaching folklore 
in different types of educational institutions are elucidated and the main 
features of the development of the content of musical and folklore disciplines 
at the present stage of musical education development are determined.

Key words: content of education, content of musical and folklore disciplines, 
content of folklore education, musical folklore, teaching of musical folklore, 
higher musical education institutions.

Постановка проблеми. Сьогодні навчальні заклади України 
не тільки викладають народну музику, але й почали випускати фа-
хівців-фольклористів (дослідників, викладачів, керівників фольк-
лорних ансамблів, в тому числі дитячих). Ця значна і нова робота 
забезпечується навчальними планами, цілим комплексом музич-
но-фольклористичних та етнологічних дисциплін, робочими про-
грамами, методичними матеріалами. Відповідний навчально-прак-
тичний бік фольклористичного навчання належить у майбутньому 
дослідити спеціально.

Дослідження вказаної проблематики ще не має достатньої кіль-
кості літератури і монографічних видань. Короткий підсумок ме-
тодологічної, методичної, дидактичної проблематики на сучасному 
етапі викладання музично-фольклористичних предметів резюмова-
но у роботі А. Іваницького «Українська музична фольклористика» 
[2, 11–18].

Метою та основним завданням даної статті є розкриття сутнос-
ті змісту музично-фольклористичних дисциплін як педагогічної ка-
тегорії та вивчення динаміки їх сформованості у системі вищої му-
зичної освіти України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зміст освіти  — це 
система знань, умінь і навичок. Як філософська категорія зміст за-
вжди взаємодіє з формою. Ці явища завжди виступають в  нероз-
ривній єдності, але визначальним у їх взаємодії є зміст [5, 211–212]. 
«Це категорія історична, — пише О.Я. Савченко, — бо навчальний 
зміст — своєрідна модель вимог суспільства щодо підготовки люд-
ських поколінь до життя» [3, 40]. Зміст освіти на дидактичному рівні 
має низку складових елементів: знання, вміння, навички, «які відо-
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бражають досвід репродуктивної і творчої діяльності, а також емо-
ційно-ціннісних відносин» [3, 42]. Зміст освіти втілюється у норма-
тивних документах: навчальних планах, програмах, підручниках, 
навчальних посібниках, які становлять його форму [4, 45–46]. «Усі 
ці матеріали побудовані з використанням поняття навчальний пред-
мет. Саме навчальний предмет є спеціально сконструйованою фор-
мою змісту, яка адаптує основи певної науки до потреб шкільного 
навчання» [4, 44–45]. 

М.М. Скаткін та В.В. Краєвський наголошують, що укладачі на-
вчальних програм, посібників, підручників мають завжди брати 
до уваги це конкретне оформлення (у вигляді навчальної й мето-
дичної літератури) навчального змісту. «А це значить — враховува-
ти закономірності процесу навчання, його логіку, умови, за яких він 
протікає (у тому числі час, відведений на вивчення даного предме-
та), реальні можливості учнів, залучених до цього процесу, іншими 
словами, усі суттєві характеристики процесу, в якому мають реалі-
зовуватися створювані проекти. Це торкається і предметів — основ 
наук» [4, 46]. 

Виклад основного матеріалу. У  зв’язку із наведеним аналізом 
ключового поняття визначається сформованість змісту музично-
фольклористичних предметів. За формою у практику їх уведено чи-
мало: музичний фольклор, музична фольклористика, транскрипція 
народної музики, співочі стилі, аналіз народної пісні тощо [2, 69–
70]. Змістом фольклористичної освіти є формування знань, вмінь, 
навичок відповідно до навчальних планів, розроблених по кожно-
му з фольклористичних предметів. Це формування відбувається 
в процесі викладання, яке «полягає в постановці перед учнями пі-
знавального завдання, повідомленні нових знань, організації спо-
стережень, лабораторних і практичних занять, керівництві роботою 
учнів по засвоєнню, закріпленню й застосуванню знань, у перевірці 
якості знань, умінь і навичок» [1, 52]. 

Викладання музично-фольклористичних дисциплін передбачає 
аналогічні завдання: повідомлення, закріплення та перевірку якос-
ті знань, уміння застосовувати їх на практиці (у майбутній викла-
дацькій і творчій роботі — експедиційній, теоретичній та практич-
ній, як-от: організація і керування фольклорними ансамблями). 

Становлення циклу теоретичних дисциплін («Музичний фольк-
лор», «Музична фольклористика», «Історія народно-музичного ви-
конавства», «Транскрипція», «Співочі стилі» та ін.), які є вирішаль-
ними для підготовки спеціалістів за фахом «Музичний фольклор» 
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(«Етномузикологія»), відбувалось під значним методичним впли-
вом філологічних курсів, зокрема усної народної словесності, що 
викладались в університетах з другої половини ХІХ ст.

На початку ХХ  ст. уперше проголошується необхідність засну-
вання в  консерваторіях і університетах спеціальних кафедр на-
родної музики. Відкриваються перші класи гри на народних ін-
струментах у музичних навчальних закладах, до змісту підготовки 
музикантів додаються елементи викладання музично-фольклорис-
тичних дисциплін. В Україні формується когорта педагогів-музи-
кантів, знавців народної музики, які збирають народні мелодії, ство-
рюють перші навчальні посібники з хорового співу, гри на бандурі, 
музично-фольклорного виховання, закладають теоретичну й прак-
тичну базу викладання музичного фольклору в навчальних музич-
них установах. Введення нових навчальних предметів зумовлене 
потребами суспільства, а їхнє впровадження у навчальний процес 
відбувається після створення наукової бази. На етапі апробації но-
вих дисциплін відбувається пошук їхньої специфіки — у змісті, ме-
тодах викладання, меті вивчення. 

Наприкінці ХХ  — у  перші роки ХХІ  ст. основними осередка-
ми навчально-виховної роботи з музичного фольклору і головни-
ми центрами збирацької роботи стають музичні академії (колишні 
консерваторії) та університети культури і мистецтв. Створюються 
спеціальні лабораторії, де зосереджені музичні записи фольклору. 
В музичних академіях введено до навчальних планів близько 15 спе-
ціальних фольклористичних дисциплін, а також надано можливість 
захисту магістерських і дисертаційних праць з музичного фолькло-
ру. 

В університетах культури і мистецтв уперше в  історії музичної 
педагогіки України розпочато підготовку фахівців за новою спеці-
алізацією «Музичний фольклор» і кваліфікаціями «Керівник фоль-
клорного ансамблю», «Артист», «Викладач». Підготовка фолькло-
ристів відбувається за окремим навчальним планом, який містить 
до 18  спеціальних музично-фольклористичних дисциплін. На ка-
федрі фольклористики, народнопісенного та інструментально-
го виконавства Київського національного університету культури 
і мистецтв практично з усіх предметів створено типові та робочі 
програми, методичні розробки навчальних курсів. Опрацьовано та-
кож Вимоги державної атестації з фаху «Музичний фольклор».

Вищі музичні навчальні заклади (факультети, інститути мис-
тецтв) в  Україні не лише проводять підготовку фахівців з музич-
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ного фольклору (що є основним завданням), але й здійснюють ве-
лику виховну, навчально-методичну та наукову роботу: створюють 
нові навчальні плани, програми, посібники, видають хрестоматії 
з музичного фольклору, що є органічною частиною навчально-пе-
дагогічного процесу. Значною своєрідністю музично-фольклорного 
виховання і навчання вирізняється діяльність мистецьких факуль-
тетів, інститутів мистецтв, на яких здійснюється підготовка вчителів 
музичного мистецтва. Специфіка полягає в тому, що коли в музич-
них академіях, університетах культури і мистецтв наголос зробле-
но на вивченні автентичних зразків фольклору, то на мистецьких 
факультетах головним чинником отримання знань є фольк лоризм. 
Так, навчальним планом передбачено фольклорну практику та курс 
«Музичний фольклор». Але практично у всіх фахових дисциплінах 
(основний музичний інструмент, постановка голосу, хор і оркестр, 
хорове аранжування, ансамбль тощо), курсових, дипломних, магіс-
терських роботах вагоме місце належить вивченню та аналізу обро-
бок народних мелодій. Це надає навчальним дисциплінам і цілісній 
системі музичного виховання майбутніх учителів музичного мисте-
цтва яскравого національного колориту, що є надзвичайно важли-
вим саме у підготовці вчителів.

Висновки. Отже, дослідивши динамічну послідовність викла-
дання музичного фольклору в  різних типах навчальних закла-
дів, ми дійшли висновку, що основними рисами розвитку змісту 
музично-фольклористичних дисциплін у  системі вищої музич-
ної освіти України на сьогодні можна вважати такі: позбавлен-
ня надмірної ідеологізації; повернення до науково-педагогічних 
засад викладання; перетворення музичного фольклору та фольк-
лористичних дисциплін на окремі навчальні предмети; постійне 
збагачення змісту за рахунок поширення таких форм методичної 
роботи, як семінари викладачів музичного фольклору, на уково-
практичні конференції з проблем народної музики та її викла-
дання.

Проведене дослідження не висвітлює всіх аспектів проблеми. 
Подальшого вивчення потребують такі питання, як розвиток му-
зично-фольклористичних дисциплін в  окремих регіонах України, 
дослідження педагогічної і методичної спадщини музикантів-
фольк лористів та внеску видатних педагогів-музикантів у  теорію 
і практику музичної освіти з метою врахування та творчого вико-
ристання історико-педагогічного досвіду в  практиці сучасної му-
зичної освіти.
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У статті науково обґрунтовано теорії синестезійного сприйняття 
музичного мистецтва. Проаналізовано філософський і культурологіч-
ний аспекти полімодальної природи мистецтва. Висвітлено систем-
ні властивості синестезії як основи формування когнітивних потенцій 
естетичного досвіду особистості.
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В статье научно обоснованы теории синестезийного восприятия му-
зыкального искусства. Проанализированы философский и культуро-
логический аспекты полимодальной природы искусства. Освещены 
системные особенности синестезии как основы формирования когни-
тивных потенций эстетического опыта личности.

Ключевые слова: синестезия, синестезийное восприятие, дихотомия, 
цветомузыкальные ассоциации, личность.
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The article scientifically substantiates theories of the synesthetic perception 
of musical art. The philosophical and cultural aspects of the polymodal nature 
of art are analyzed. It is highlighted system properties of synesthesia as the basis 
for the formation of cognitive potentials of personality’s aesthetic experience.

Key words: synesthesia, synesetic perception, dichotomy, color-conscious 
associations, personality.

Постановка проблеми. Під час сприйняття мистецтва у люди-
ни виникають метафори чуттєвого сприйняття, які об’єднують різ-
ні сенсорні системи. У зв’язку із цим в психології вивчається яви-
ще синестезії (від грец. Synaisthes’s — співвідчуття) — виникнення 
у людини відчуттів не тільки в органі, на який впливає подразник, 
але й одночасно в іншому органі чуття [2, 530]. Однокореневі слова: 
естет (грец. Aisthetes — той, що сприймає) — шанувальник мисте-
цтва, цінитель прекрасного [2, 697]; естетичний (грец. aisthetikos) — 
пов’язаний зі сприйняттям прекрасного в житті й мистецтві [2, 697]. 
Для розуміння терміна «синестезія» за основу можна взяти корене-
ву частину syn (грец.) — об’єднання, спільний прояв; синергія (грец. 
Synnergeia — співдружність) — спільна дія будь-яких органів, фізіо-
логічних систем [2, 530].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Упродовж XX ст. ба-
гатьох дослідників цікавили характер і різновиди інтермодальних 
асоціацій. Вони дійшли висновку, що синестезія — явище швидше 
унікальне і притаманне тільки геніальним людям — композиторам, 
вченим, художникам, поетам. Ось, наприклад, як описують свої від-
чуття деякі відомі особистості — синестети (люди, які володіють си-
нестезією): І. Стравінський писав про музичні інтервали: «... окта-
ва  — гладка; септима  — терпка, гостра, порожня; секста  — м’яка, 
бархатиста, соковита; квінта  — водяниста, порожня, жорстка...» 
[17, 290]; А.  Ейнштейн висловлювався про природу наукових від-
криттів: «Слова, так як вони пишуться або вимовляються, не віді-
грають ролі в моєму механізмі мислення. Елементами мислення ви-
ступають більш-менш ясні образи і знаки фізичних реальностей. 
<...> У мене ці елементи зорові, м’язового типу» [6, 25–26]. У XX ст. 
з’являлися книги про людей, обдарованих незвичайною здатністю 
«бачити» світ (М. Лонг, Л. Сабанєєв [7], М. Хаслер та ін.)

У філософському аспекті синестезійний підхід пронизує ба-
гато концепцій. Поряд з натурфілософськими ідеями бінарність 
явищ «зір  — слух» трактують лише як опозицію акустики і опти-
ки (І.  Кеплер, В.І.  Вернадський, Ю.  Ньюленд та  ін.), також існу-



44 Духовність особистості в системі мистецької освіти

ють концепції, в яких враховується людський фактор. Наприклад, 
П. Флоренський вважав дихотомію «зір — слух» основою сприйнят-
тя. Філософ досліджував енергетичні властивості звуку за допомо-
гою слова: «слово — звукова енергія, дуже тонко організована, що 
має певну високодиференційовану будову» [12, 275]. Тобто, на його 
думку, мистецтво словесне, як і образотворче, є організацією про-
стору. Один корінь у сприйнятті слова або кольору зачіпає три шари 
буття: артикуляційно-звуковий, понятійний та ідеальний (душу). 
Побачити ці шари може кожна людина, тому синестезія «слово — 
колір» може виникнути у будь-кого. Так, шляхом філософських роз-
думів П. Флоренський прогнозує появу психолінгвістики та пізнає 
звук як неакустичний феномен. Таким чином, звук, колір і слово по-
роджують вібрацію організму та формують невербальний інтелект, 
почуття особистості.

Мета статті полягає у  виявленні теорій синестезійного спри-
йняття та аспектів полімодальної природи музичного мистецтва.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до куль-
турологічного аспекту мистецтва, синестезія «звук — колір» вини-
кає у сприйнятті індивіда частіше за інші. Доводить це синкретич-
не мистецтво традиційних культур, коли будь-яке зображення або 
колір мали символічне значення, що виражається певними слова-
ми. Н.  Сєров [11] описував кольорове кодування часу і простору 
в  мистецтві традиційних культур, пов’язуючи колір з релігійними 
канонами (зелений — Осіріс, фіолетовий — Вішну тощо) та інтелек-
туальними дійствами (білий  — свідомість, сірий  — підсвідомість, 
чорний — несвідомість тощо). Є дослідження даної тематики також 
у А. Вежбицького та К. Роу. Символіка кольору впливає на об’єктивні 
особливості психіки й асоціації, нерідко досить прості: зелений — 
весна, пробудження, надія; синій — небо, чистота; жовтий — сонце 
і життя; червоний — вогонь і кров; чорний — темрява, страх, неяс-
ність, смерть. Світлові та кольорові концепції сприйняття пов’язані 
з певними універсальними елементами людського досвіду.

Бінарність «зір — слух» у деяких випадках трактується як «ко-
льоровий слух», особливо поширеною формою синестезії є «музич-
ний тон — колір». Цей феномен описано, зокрема, в роботах А. Біне 
та О. Мессіана. У спільній статті І. Ванєчкіна та Б. Галєєв зазнача-
ють, що «кольоровий слух» мали багато композиторів і музикан-
тів — М. Римський-Корсаков, О. Скрябін, О. Мессіан, К. Дебюссі, 
М.  Равель, І.  Вишнеградський та інші, однак їх синестезії суто ін-
дивідуальні. У  будь-якому випадку при аналізі дихотомії «зір  — 
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слух» виявлялися енергетичні, архетипні, релігійні та інтелектуаль-
ні складові. Так, «мальовничі» синестезії пов’язують з асоціативною 
візуалізацією глибинного руху почуттів і емоцій, що відбувається 
у  підсвідомості. Наявний в  основі звичайний досвід кольорового 
бачення доповнюється міфологічними, релігійними й естетичними 
поглядами. Отже, філософський і культурологічний аспекти допо-
магають пояснити полімодальну природу багатьох творчих явищ 
у мистецтві.

Упродовж XX  ст. синестезійна парадигма поступово входить 
у науковий апарат педагогіки і проявляє себе в естетичному аспекті 
даної науки. На думку Б. Галєєва, синестезія включає в себе: «а) по-
етичні стежки і стилістичні фігури, пов’язані з міжчуттєвими пе-
реносами; б)  кольорові і просторові образи, що викликає музика; 
в) взаємодію між мистецтвами. Так, до літературної синестезії від-
носять вираз типу “флейти звук — блакитний” (К. Бальмонт), до об-
разотворчої — картини М.К. Чюрльоніса і В. Кандинського, до му-
зичної — твори К. Дебюссі і М. Римського-Корсакова і т.д., маючи 
на увазі існування особливих “синестетичних” жанрів (програмна 
музика, музичний живопис) і видів мистецтва (світломузика, сине-
стетичний фільм)» [3, 200]. 

За допомогою аналізу полімодальної взаємодії дослідниками ви-
значається своєрідність естетичної цінності багатьох творів, почи-
наючи з кінця XIX ст. і до наших днів. Так, Б. Галєєв і І. Ванєчкіна 
аналізували найкращі зразки їх інтерпретації: наприклад, поста-
новку «Прометея» О. Скрябіна і «Щасливої руки» А. Шенберга [10]; 
оперу Б. Бартока «Замок герцога Синя Борода», що включає світлову 
сценографію, і «Алілуя» С. Губайдуліної [14] та ін. Прояви міжчут-
тєвих синтезів впливають на принципи класифікації мистецтв у ро-
ботах Б. Галєєва, І.  Іоффе, В.В. Кожинова, де вони співвідносяться 
з еволюцією виразних засобів. За допомогою синестезії з’являється 
таке явище культури, як художній синтез. Наприклад, Н. Коляденко 
проводила паралелі між музичними і літературними художніми 
формами. Аналізували стилістику метафоричного художнього мов-
лення А. Овсянніков та Л. Прокоф’єва, вивчаючи в літературному 
образі звукові іпостасі (наслідування, імітацію звуку) і незвукові 
явища, наприклад: рух безтілесного образу (душі, думки), його роз-
сіювання і збирання, згущення і розрідження.

Синестезія відіграє важливу роль у  психології. Наприклад, 
за Р.  Арнхеймом [1, 6], всі мистецтва візуальні, тобто зміст будь-
якого мистецтва формує насамперед зорові образи. Наприклад, 
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у  музиці процедура перетворення відбувається на підсвідомому 
рівні, наприклад візуального в  аудіальне або моторно-рухове, і є 
важливим елементом у процесі створення і сприйняття художньо-
го образу протягом всього існування мистецтва. Вивчивши пси-
хічні особливості міжчуттєвих зв’язків у  музичному сприйнятті, 
Б. Галєєв узагальнює історичну роль синестезії. На думку вченого, 
синестезія сприяє сприйняттю музики як свого роду руху «звуково-
го тіла» в уявному просторі, щодо якого визначені координати: гли-
бина  — фактура звучання, вертикаль  — гармонія, горизонталь  — 
мелодика. Світу міжчуттєвих уявлень в  музиці «притаманні всі 
основні параметри, якими володіє світ реально видимих образів 
(простір, рух, пластика, колір)» [4, 53]. Однак всі елементи подібної 
системи сприйняття в історії музичного мистецтва зазнають змін.

У музичній психології синестезію визначають як наслідок му-
зикальності особистості. Спеціальні музичні здібності  — інтона-
ційний слух і відчуття ритму, якщо вони активні у людини від на-
родження або розвинені у  процесі занять, можуть пробуджувати 
природні синестезії (зв’язок з тілесною моторикою, тактильними, 
просторовими та іншими відчуттями). На нашу думку, аналіз мис-
тецтвознавчої літератури дає змогу визначити об’єктивну роль си-
нестезії у творчій діяльності людини. Так, вона полягає в активізації 
і загостренні сприйняття і в цілому допомагає зрозуміти зміст тво-
рів мистецтва, зокрема звукову природу музики.

Синестезія проявляється в  емоційному стані особистості, зу-
мовленому впливом зовнішніх подразників  — музики, слова, ко-
льору тощо. Сприймаючи мистецтво, індивід входить у  відповід-
ний емоційний стан, що проявляється у  вегетативних зрушеннях. 
Підкреслимо, що сутність феномена «синестезія» має корінь «син», 
що означає об’єднання, спільний прояв. Зміст «синестезії» в якійсь 
мірі розкривається терміном «вібрація» (латин.  — коливання, 
тремтіння). Психічна активність знаходиться у постійному функці-
онуванні, і стан людини, що сприймає музику, коливається від спо-
кою до збудження.

Причина виникнення синестезії «звук — колір» об’єктивна: кла-
сична музика має властивість виражати всі параметри навколиш-
нього світу у  візуальних формах і кольорі. Важливу роль відіграє 
емоційна установка на сприйняття звуку і кольору. Таким чином, 
синестезія не залежить від художніх здібностей і таланту людини. 
Це чуйність і тонкість сприйняття мистецтва, які можна розвинути 
і які сприятимуть формуванню художньо-творчих здібностей, об-
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разного та асоціативного мислення, когнітивних потенцій особис-
тості.

Висновки. Синестезія істотно збільшує пізнавальні здібності 
людини. Вона як концентрована і симультанна актуалізація чуттє-
вого в широкому спектрі його проявів сприяє кращому сприйнят-
тю діалогу культур, цілісності світу шляхом зближення людських 
пізнавальних здібностей і їх збагачення на основі об’єднання інте-
лекту та інтуїції. Синестезія є найважливішою складовою чуттєвого 
знання як основи, що формує когнітивні потенції естетичного до-
свіду, вирізняється органічністю, цілісністю, нероздільністю «від-
чуття і розуміння». На основі полімодальних відчуттів формується 
процес синестезійного сприйняття. Синестезійне сприйняття ви-
значається як цілісне відображення предметів, ситуацій і подій, що 
виникає при безпосередньому впливі на рецепторні поверхні орга-
нів чуття. Цілісне відображення складається у результаті взаємодії 
аналізаторів, з підключенням пам’яті та розумових операцій. Отже, 
процес синестезійного сприйняття формується за участі різних не-
вербальних компонентів: процесуально-динамічного, енергетично-
го, емпатійного, кольоромузичного, зорового.

Перспективи подальших наукових досліджень вбачаємо у роз-
робці наукової проблематики, пов’язаної з естетичним сприйнят-
тям і художнім мисленням сучасної людини, можливості якої, зу-
мовлені революційними зрушеннями в інформаційних технологіях, 
навчальних методах, перетворюють її в Homo synaisthetis, що спри-
ймає реальний світ і мистецтво синестезійно, цілісно, комплексно, 
синергетично.
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МИСТЕЦЬКА РЕФЛЕКСІЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОГО РОЗВИТКУ

Стаття присвячена актуальній в  сучасній освіті проблемі мисте-
цької рефлексії. Автор підкреслює значимість і необхідність мисте-
цької рефлексії майбутніх учителів музичного мистецтва в  процесі 
вокально-виконавського розвитку; розглядаючи поняття «рефлексія», 
досліджує такі категорії, як «професійна педагогічна рефлексія» і «мис-
тецька рефлексія». Зроблено висновок, що мистецька рефлексія тісно 
корелює з такими музично-педагогічними категоріями, як інтонація, 
інтерпретація, музично-виконавська майстерність.

Ключові слова: вокально-виконавський розвиток, майбутній вчитель, 
мистецька рефлексія, музичне мистецтво.

Статья посвящена актуальной в современном образовании проблеме 
художественной рефлексии. Автор подчеркивает значимость и нео б-
ходимость художественной рефлексии будущих учителей музыкаль-
ного искусства в процессе вокально-исполнительского развития; рас-
сматривая понятие «рефлексия», выделяет такие категории, как 
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«профессиональная педагогическая рефлексия» и «художественная реф-
лексия». Сделан вывод, что художественная рефлексия тесно коррели-
рует с такими музыкально-педагогическими категориями, как инто-
нация, интерпретация, музыкально-исполнительское мастерство.

Ключевые слова: вокально-исполнительское развитие, будущий учи-
тель, художественная рефлексия, музыкальное искусство.

The article is devoted to the problem of artistic reflection that is topical 
in  modern education. The author emphasizes the importance and necessity 
of artistic reflection of future teachers of musical art in the process of vocal 
and performing development; singles out such categories as “professional 
pedagogical reflexion” and “artistic reflection” examining the concept 
of  “reflection”. It is concluded that artistic reflection is closely correlated with 
such musical and pedagogical categories as intonation, interpretation, 
and musical performance skills.

Key words: vocal-performing development, future teacher, artistic reflection, 
musical art.

Постановка проблеми. Відповідно до сучасних вимог му-
зичної освіти музично-виконавській, зокрема вокально-виконав-
ській, підготовці приділяється значна увага в структурі професій-
них компетенцій педагога-музиканта. Серед вимог до вокальної 
підготовки фахівців  — формування необхідних вокально-педаго-
гічних знань і умінь для постановки академічної манери виконан-
ня, знання об’єктивних закономірностей співочого голосоутворен-
ня і основ вокальної методики, вміння створювати власне уявлення 
про образно-інтонаційний зміст музичного твору, будувати це уяв-
лення на фундаменті виконавського досвіду, усього багатства жит-
тєвих та художньо-естетичних переживань, що неможливо зробити 
без оволодіння мистецькою рефлексією. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Актуальність до-
слідження категорії «рефлексія» підтверджується зверненням 
до неї дослідників у галузі історико-філософської (Г. Гегель, І. Кант, 
Д.  Лейбніц, Дж.  Локк, Д.  Юм та  ін.), культурологічної (І.  Зязюн, 
М.  Закович, В.  Семашко та ін.), психологічної (О.  Анісімов, 
О.  Брушлінський, Л.  Виготський, О.  Леонтьєв, С.  Рубінштейн, 
І.  Степанов та  ін.), а також педагогічної науки (О.  Абдулліна, 
Н. Гузій, М. Кашапов, Т. Колишева, І. Савенкова, Г. Сухобська та ін.). 
Педагогічна доцільність застосування цієї категорії зумовлена ак-
туалізацією розвитку інтелектуальної сфери особистості, увагою 
до самореалізації майбутнього вчителя.
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Вирішення складних питань формування рефлексії поклада-
ється значною мірою на вчителів мистецьких дисциплін, оскіль-
ки саме мистецтву властиві механізми проникнення у  найтон-
ший світ людської душі. Серед усіх видів мистецтва музика має 
особливий статус, оскільки впливає на підсвідомість людини. Це 
підтверджується працями та концепціями провідних науковців 
України в  галузі мистецької освіти (Н.  Гуральник, О.  Єременко, 
А. Козир, Л. Куненко, Г. Ніколаї, О. Олексюк, О. Отич, Г. Падалка, 
І.  Парфентьєва, Г.  Побережна, О.  Ростовський, О.  Рудницька, 
В. Шульгіна, О. Щолокова та  ін.). Водночас методичні засади фор-
мування мистецької рефлексії майбутнього вчителя музичного мис-
тецтва як окрема цілісна система не були предметом дослідження 
у музично-педагогічній галузі освіти. У процесі фахової підготовки 
існує низка невідповідностей, подолання яких становитиме істот-
ний теоретичний і практичний інтерес. 

Мета статті полягає у виявленні значущості мистецької рефлек-
сії майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі вокально-
виконавського розвитку. Для досягнення мети поставлені такі за-
вдання: проаналізувати основні поняття «рефлексія», «професійна 
педагогічна рефлексія», «мистецька рефлексія»; виявити особливос-
ті мистецької рефлексії майбутніх вчителів музичного мистецтва 
в процесі вокально-виконавського розвитку.

Виклад основного матеріалу. Рефлексія є предметом вивчен-
ня і засобом, що застосовується в різних сферах людського знання 
і його використання: філософії, психології, акмеології, управлінні, 
педагогіці, конфліктології та ін.

Ще у стародавньому світі людина навчилась спостерігати за со-
бою і своєю діяльністю. Так, в античній філософії з’явилось уявлен-
ня, подібне до поняття рефлексії.

Пріоритет у  формуванні поняття рефлексії належить давньо-
грецьким філософам, які розглядали її як процес роздумів індивіда 
про те, що відбувається в його власній свідомості. Поняття рефлек-
сії (від латин. reflexio — звернення назад) вперше виникло у філо-
софії Нового часу в рамках осмислення проблеми людської свідо-
мості. Спочатку воно позначало внутрішнє звернення на самого 
себе і тільки пізніше набуло переносного значення відображення. 
Так, Р.  Декарт ототожнював рефлексію зі здатністю індивіда зосе-
реджуватися на утриманні своїх думок, абстрагувавшись від усьо-
го зовнішнього, тілесного. Дж. Локк запропонував поділити досвід 
на внутрішній, який стосується діяльності нашого розуму, і зовніш-
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ній, орієнтований на зовнішній світ. Відповідно ідеї мають сво-
їм джерелом певні зовнішні об’єкти або діяльність нашого розуму 
(mind). Перше джерело пізнання Локк називає відчуттям, а друге — 
рефлексією. Таким чином, виникає поняття рефлексії як здатності 
пізнавати свою розумову діяльність подібно до того, як ми пізнаємо 
зовнішні предмети [9, 176–228]. 

У психології поняття рефлексії розвивається, починаючи з ро-
біт У.  Джеймса. Науковець розрізняв «Я, що пізнає» та «Я, що пі-
знають»: «Моя самосвідомість є ніби двоїстою — ...частиною об’єкта 
і частиною суб’єкта; в ній треба розрізняти дві сторони» [4, 87]. 

У словнику іншомовних слів О. Мельничука наводиться тракту-
вання поняття «рефлексія» (від латин. reflexio — відображення) — 
осмислення людиною власних дій і їхніх законів, діяльність самопі-
знання, що розкриває специфіку духовного світу людини [17].

Таким чином, рефлексія як поняття розкриває діяльність люди-
ни, спрямовану на осмислення власних дій, своїх внутрішніх станів, 
почуттів, переживань.

Рефлексія  — важливий механізм продуктивного мислення; 
особлива організація процесів розуміння подій, явищ, наукових 
об’єктів у широкому системному контексті (що включає оцінку си-
туацій і дій, знаходження прийомів і операцій рішення задач); про-
цес самоаналізу й активного осмислення станів і дій індивіда та ін-
ших людей, залучених до вирішення задач. Тому рефлексія може 
здійснюватися як у  внутрішньому плані (переживання й самозвіт 
одного індивіда), так і в зовнішньому (колективна діяльність мис-
лення і сучасний пошук рішень) [5, 503].

Отже, рефлексія є основною функцією самосвідомості, у  про-
цесі рефлексії пізнається власна особистість і визначається став-
лення особистості до самої себе. Самосвідомість взагалі, на думку 
О. Леонтьєва та С. Рубінштейна, є цілісним рефлексивним мислен-
ням. 

Саме рефлексія, на думку Л. Виготського, дає людині змогу спо-
стерігати себе у світі власних почуттів, внутрішньо диференціюва-
ти «Я, що діє», «Я, що міркує» та «Я, що оцінює». X. Хекхаузен ствер-
джував, що рефлексія надає самосвідомості зворотного зв’язку [12].

Рефлексію в  педагогічному процесі (Л.  Гімпель, С.  Кашлєв, 
М.  Суворова  та  ін.) розуміють як процес і результат фіксування 
суб’єктами стану свого розвитку, самовиховання, як процес само-
ідентифікації індивіда педагогічної взаємодії з педагогічною ситуа-
цією та її складовими: педагогом, учнями, середовищем та змістом.
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За В.  Петровським, педагогічна рефлексія складається з таких 
елементів: 

— усвідомлення педагогом справжніх мотивів своєї діяльності; 
— уміння відрізнити власні проблеми від ускладнень і проблем 

вихованців; 
— оцінювання наслідків власних особистісних впливів на вихо-

ванців і вміння бачити себе в дзеркалі життя інших людей; 
— здатність до емпатії й децентрації [3, 81].
Як бачимо, рефлексія невіддільна від процесу педагогічної діяль-

ності і служить найважливішою передумовою зростання професій-
ної майстерності вчителя. З точки зору багатьох дослідників, роль 
рефлексії у творчій, розумовій діяльності полягає в цілепокладан-
ні, встановленні та регулюванні адекватних вимог до себе на основі 
співвіднесення запропонованих ззовні вимог, ситуаційної специфі-
ки самого суб’єкта [8]. 

Безперечним є той факт, що одним з найважливіших засобів 
розвитку у людини рефлексії є музика, оскільки вона дає змогу зо-
середитись на власних почуттях, які є важливою сферою людської 
екзистенції, яку А. Ленгле у своїй книзі «Життя, наповнене сенсом» 
трактував як «життя осмислене, повне, цілісне».

На думку Т. Юрової, для вчителя музичного мистецтва, врахову-
ючи духовно орієнтований характер його професійної діяльності, 
особливо важливим є те, що педагогічна рефлексія дає йому змогу 
вийти за рамки самої професії, подивитися на неї з позицій соціаль-
ного, культурологічного знання, з позицій іншої людини, виробити 
відповідне судження і ставлення до рефлексії [15, 44].

Формування мистецької рефлексії у майбутніх учителів музич-
ного мистецтва є важливим етапом їхньої підготовки до музично-
педагогічної діяльності. Особливості мистецької рефлексії вчителя 
музичного мистецтва ґрунтуються на психолого-педагогічній кон-
цепції, орієнтованій на закономірності природи музичного мисте-
цтва, яка безпосередньо корелює з такими музикознавчими та му-
зично-педагогічними категоріями, як інтонація, інтерпретація, 
музично-виконавський розвиток.

Одним із проявів мистецької рефлексії є теоретичне осмислен-
ня музики — як музичної теорії, так і сфери філософської рефлексії. 
Це відсторонений погляд на музику як на об’єкт спостереження, пі-
знання, що підлягає оцінці, усвідомленню, класифікації тощо [1, 11].

Визначення мистецької рефлексії належить Г. Падалці: мистецька 
рефлексія — це «усвідомлення власних психічних станів і процесів 
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у зіставленні з переживаннями, відтвореними в художньому образі, 
роздуми людини над власним життям, заглиблення у власні почут-
тя у зв’язку зі змістом мистецького твору, у зіставленні об’єктивного 
змісту художніх образів з результатами самоаналізу власного вну-
трішнього життя» [7, 159]. Під час рефлексивного сприйняття мис-
тецьких образів мимоволі виникають питання щодо особистісних 
цінностей, віддзеркалених у  художньому творі. Занурення у  гли-
бини художнього змісту образів сприяє більш глибокому розумін-
ню мистецтва. Рефлексивне сприймання художніх образів дає змо-
гу краще зрозуміти себе.

На думку О.  Олексюк, особистісну концепцію взаємодії му-
зиканта-педагога зі світом і професійною дійсністю в  цілому ха-
рактеризують рефлексивні (ціннісні орієнтації, смаки, ідеали) 
і нерефлексивні (світоглядні установки і переконання) норматив-
но-регулятивні механізми. Саме вони спрямовують духовну ак-
тивність особистості музиканта-педагога і вважаються оціночною 
передумовою вибору, здійснення життєвих і професійно значу-
щих цінностей [6, 96].

Найважливішим способом пізнання музики як процесу є осяган-
ня — специфічний художній спосіб трансцендентального контакту 
між композитором та тим, хто осягає, логічно мотивує творення. Як 
зазначає Ю. Холопов [13], це оперування звуковими, нотними при-
кладами як готовими цілісностями вже на тому боці раціонально-
го, наукового, понятійно-логічного мислення. Йдеться про те, що 
Ю.  Урманцев називає медитативними сторонами осягання музи-
ки, оскільки музика як вид мистецтва не зводиться цілком до по-
чуттєво-емоційних та раціональних форм пізнання. На його думку 
[11], розвиток музики, її функціонування, передусім у формі компо-
зиторської та виконавської творчості, взагалі розвиток будь-якого 
виду мистецтва пов’язаний ще й з інтуїцією, тривалим натхненним 
осяянням, екстазом та супутніми їм конкретними почуттєво-раціо-
нальними формами вираження осягнутого. 

Також мистецька рефлексія сприяє формуванню виконавської 
майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва, зокре-
ма створенню функціональних зв’язків між художнім мисленням, 
слухом — з одного боку, та сферою руху — з іншого. Успіх у досяг-
ненні поставленої мети багато в чому залежить від того, в якій мірі 
компоненти психофізіологічного комплексу отримують необхідний 
розвиток, а головне, є взаємодоповнюваними та гармонійно врів-
новажують один одного. Адже принцип сучасної музичної педаго-
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гіки — принцип єдності художнього та технічного виховання музи-
канта при провідному значенні художнього фактора [16, 138]. 

Важливо підкреслити, що рухова дія у  виконавському мистецтві 
взагалі та вокальному зокрема не лише несе в собі виконавські функції, 
але й одночасно слугує засобом пізнання дійсності. Так, С. Рубінштейн 
зазначав: «Дія не зводиться до своєї виконавської частини, до неї 
обов’язково входить також чуттєва, пізнавальна частина… Не можна 
зводити дію тільки до зовнішнього прояву; це лише виконавська її час-
тина; до дії завжди входить і чуттєве пізнання» [10, 246].

Діалектика відношень музичної свідомості та виконавської тех-
ніки міститься у глибоких взаємозв’язках, розвитку техніки та ста-
новленні художньої свідомості, що є єдиним одночасним процесом, 
у якому обидві сторони взаємозумовлюють одна одну. 

Важливе місце у  структурі виконавського акту займає психо-
логічний механізм рефлексії  — аналізу через синтез, адже органі-
зуючим та спрямовуючим началом виконавського процесу є свідо-
мість: мозок, центральна нервова система виконавця. Саме під час 
рефлексії народжуються художні ідеї, дається всебічна оцінка ви-
конавської ситуації, формується кінцевий варіант трактовки твору. 
Однією з провідних функцій психічної сфери є створення виконав-
ського задуму інтерпретації, від якого залежить сам напрям твор-
чих пошуків музиканта, продуктивність його роботи над виразними 
та технічними деталями виконання. Як будь-яка творчість, вокаль-
но-виконавський розвиток включає в себе знаходження невідомого, 
відкриття нових сторін у творі, що розучується. Такого роду «неві-
доме» не може виникнути в абстрактній пустоті, бути результатом 
вимислу. «Воно виступає новим ланцюжком смислових зв’язків, що 
вже склалися, який приводить художника до знаходження результа-
ту. Тут йдеться про розробку деталей у загальній картині і як наслі-
док — вирішення протиріччя між відомим загальним що та складно 
досягнутим конкретним як» [16, 179]. 

Художній задум народжується із синтезу, який містить у  собі 
увесь духовний та чуттєвий досвід, усю суму знань особистості. 
Від багатства цього синтезу, його глибини та змісту залежить під-
хід до твору, що вивчається. На думку Л. Баренбойма, «у виконав-
ському мистецтві творчу фантазію зможе проявити той, хто володіє 
більшим музичним досвідом, більше знає різнохарактерної музики, 
опанував більшою кількістю музичних творів» [2, 150]. 

Так, О. Шульпяков виокремлює чотири вузлові пункти гармоніч-
но організованого мислення музиканта-виконавця: 
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1) здатність до сприйняття змісту та форми художнього твору. 
Вміння розуміти музичну мову зі всіма її виразними відтінками, ін-
дивідуальним складом, стилістикою та іншими важливими деталя-
ми; 

2) здатність на основі сприйнятого та осмисленого виробляти 
індивідуальну виконавську концепцію  — ідейно-художній задум 
інтерпретації, від якого залежить напрям творчих пошуків музи-
канта, продуктивність його роботи над виразними та технічними 
деталями виконання; 

3) здатність створення інтонаційно-виразних та технічних варі-
антів інтерпретації твору (або окремих його фрагментів); 

4) здатність прийняти творче рішення, створити кінцевий варі-
ант втілення конструювання форми та змісту музичного твору [14, 
309]. 

Саме тому однією з важливих задач музичної педагогіки є ви-
ховання у  майбутнього вчителя музики особистісного ставлення 
до музичного твору, вміння створювати власне уявлення про його 
образно-інтонаційний зміст, будувати це уявлення на фундамен-
ті виконавського досвіду, усього багатства життєвих та художньо-
естетичних переживань, а це, в  свою чергу, неможливо зробити 
без оволодіння мистецькою рефлексією. 

Отже, дослідження особливостей мистецької рефлексії вчителя 
музичного мистецтва в  процесі вокально-виконавського розвитку 
дало нам змогу дійти висновку про те, що мистецька рефлексія тісно 
корелює з такими музично-педагогічними категоріями, як інтона-
ція, інтерпретація, музично-виконавська майстерність. Мистецька 
рефлексія майбутнього вчителя музичного мистецтва — це усвідом-
лення власних психічних станів і процесів у широкому системному 
контексті, що включає оцінку музично-виконавських та музично-
педагогічних ситуацій і дій, знаходження прийомів і операцій рі-
шення задач. Мистецька рефлексія як особистісна властивість ре-
алізується у  різних видах діяльності, а також може формуватися 
і розвиватись під впливом певних соціальних і культурних обста-
вин, потреб й інтересів самої особистості.
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У статті аналізується вплив музичного мистецтва взагалі та су-
часної популярної естрадної музики зокрема на свідомість слухацької 
аудиторії. Обґрунтовуються особливості естетико-культурологіч-
них параметрів впливу масової музики у  контексті осмислення по-
передніх здобутків світової та вітчизняної музично-естетичної дум-
ки та врахування накопиченого естетичного й соціологічного досвіду.

Ключові слова: естетика, музика, музичне мистецтво, масова музи-
ка, вплив, публіка, досвід.

В статье анализируется влияние музыкального искусства вооб-
ще и  современной популярной эстрадной музыки в  частности на со-
знание аудитории слушателей. Обосновываются особенности 
эстетико-культурологических параметров влияния массовой музыки 
в  контексте осмысления предыдущих достижений мировой и оте-
чественной музыкально-эстетической мысли и учета накопленного 
эстетического и социологического опыта.

Ключевые слова: эстетика, музыка, музыкальное искусство, массовая 
музыка, влияние, публика, опыт.

The article analyses the influence of musical art in general and the  modern 
popular variety music, in particular, on the audience’s awareness. 
It  is  considered the peculiarities of the aesthetic-culturological parameters 
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of  the  influence of  the mass music in the context of comprehension 
of  the  previous achievements of the world and national musical-aesthetic 
thought and according to the getting aesthetic and sociological experience.

Key words: aesthetics, music, musical art, mass music, influence, public, 
experience.

Постановка проблеми. Особливості впливу музичного мис-
тецтва на свідомість окремої людини та громади привертали увагу 
мислителів різних епох, об’єктивно вказуючи на важливість цього 
фактора у культурах різних часів і народів. Детально аналізувалися 
джерела влади музики над тими психічними процесами, що утворю-
ють емоційне тло діяльності й уподобань людини. Потенціал впливу 
музики, розгортаючись синхронно із розвитком суспільних форма-
цій, визнавався серед найпотужніших, художньо найбільш ціліс-
них та інформативних. Тому вивчення впливу на людину музичного 
мистецтва у його масових формах набуває дедалі більшої актуаль-
ності у  постіндустріальну епоху, коли чинники глобальної інфор-
мативності та охоплення найширших кіл реципієнтів відіграють ви-
значальну роль у мистецько-комунікативних процесах. У контексті 
різноманітних напрямків та аспектів цієї проблематики значне місце 
посідає дослідження естетико-культурологічних параметрів впливу 
музичної індустрії, яка концептуально протистоїть багатьом тради-
ціям «високої» творчості за проблематикою, системою образів, час-
то художніми і технологічними засобами. Вторинним і при цьому 
визначальним суб’єктом цього процесу виступає так звана «масо-
ва публіка», яка внаслідок різних модифікацій (зокрема, у сфері му-
зично-комунікативних технологій) за своєю сутністю відрізняється 
від «театральної», «концертно-академічної» та ін. індивідуалізова-
ної публіки і перероджується у  деперсоніфіковані слухацькі кола. 
Ця реалія не зникає ані внаслідок пропаганди відверто негативних 
оціночних концепцій стосовно цього явища визначних діячів ХХ ст. 
світового рівня, зокрема Ортеги-і-Гассета та К. Ясперса, ані внаслі-
док поширених у традиційно зорієнтованій естетиці зіставлень ви-
соких досягнень споріднених жанрів «елітної» музики із сумнівним 
рівнем «масової естрадної музики».

Аналіз досліджень та публікації. Як відомо, сила впливу музики 
збільшується внаслідок активізації суб’єкта творчості, зокрема са-
мостійного повторення певних ритмів або мелодій (отже, своєрід-
но забарвлену естетичну ідею він нагнітає у собі, створюючи відпо-
відний настрій як відгук на цей зовнішній вплив, і часто адекватно 
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спрямовує свої емоції). Ця закономірність, відзначена ще естетич-
ною теорією античності, була підхоплена філософами Нового часу, 
що змістили акцент з етичних у бік психолого-фізіологічних домі-
нант сприйняття. Так, у  руслі картезіанського вчення про афекти 
німецький вчений А.  Кірхер наголошував на тому, що музика ви-
кликає низку емоцій — радість, гнів, пристрасть, прощення, страх, 
надію, жаль. Унаслідок цього він вивів тезу про залежність сфери 
психологічних переживань від слухових образів: людина (у тексті — 
«дух людини») «то підіймається, то падає, то зовсім розслаблюється, 
то незабаром знову напружується, і під впливом зазначених змін, 
у тому числі рухливої гармонії звуків, зазнає певних трансформа-
цій» [3, 208]. 

Головні позиції такого підходу актуальні і для естетико-психоло-
гічних досліджень. Так, С. Рубінштейн [5], вивчаючи це явище в рус-
лі психофізіологічної теорії і узагальнивши висновки у праці «Буття 
і свідомість», відзначав, що подразники, відбиті у відчутті, можуть 
діяти як сигнали і не усвідомлюватись як зовнішні об’єкти [5, 220]. 
Отже, узагальнена інтонаційність музичного твору не тільки визна-
чає інтенсивність апперцептивної діяльності мозку людини, а й сти-
мулює, спрямовує і регулює її фізіолого-психологічну діяльність.

В  епоху Просвітництва такий варіант теорії афектів критикува-
ли через «наївність» у класифікації пристрастей і застосування пря-
мих аналогій між звуками певної висоти та почуттями. Хоча це було 
об’єктивно зумовлено новою фазою у  розгортанні філософсько-ес-
тетичних досліджень, принципово інших інтерпретацій впливу му-
зики на людину не було розроблено. Упродовж доби романтизму 
домінувала концепція музики як мови людської душі, почуттів і при-
страстей  — індивідуалізованих, гнучких, мінливих, суперечливих, 
позначених прагненням до досягнення ідеалу. Це означає граничну 
індивідуалізацію суб’єкта сприйняття і самого творця, який зберігає 
своє дистанціювання з аудиторією, культивує естетичність свого об-
разу навіть шляхом своєрідної міфологізації. Граничні прояви остан-
ньої — численні легенди про таких визначних митців, як Н. Паганіні, 
Ф. Ліст, Р. Вагнер, що активно поширювалися за їх життя.

Утім, вже наприкінці ХІХ ст. у сфері досліджень феномену музично-
го впливу на свідомість слухачів дедалі більшої ваги набули положен-
ня концепції З. Фрейда, згідно з якою мистецтво має здатність знищу-
вати заборонені бажання і є засобом захисту особистості від «диких», 
нездорових імпульсів та примітивних сексуальних потягів, виявляючи 
у цьому свою найвищу естетичну і громадянську функції [7]. 
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Мета статті  — визначити естетико-культурологічні параметри 
впливу масового музичного мистецтва на свідомість слухацької 
аудиторії шляхом критичного осмислення попередніх здобутків сві-
тової та вітчизняної музично-естетичної думки з урахуванням на-
копиченого естетико-культурологічного і соціологічного досвіду.

Виклад основного матеріалу. Масове музичне мистецтво, вияв-
ляючи чіткі сугестивні й імперативні функції, спроможне навіювати 
людині певні думки, почуття й інстинкти. Емоційний вплив цього 
виду мистецтва здійснюється безпосередньо на почуття слухацької 
аудиторії. Серед феноменів, які характеризують взаємодію масово-
го естрадного мистецтва та його публіки, — спосіб відбору так зва-
них кращих пісень, з яких формують хіт-паради або рейтинги «пісні 
року». Починаючи зі справжніх конкурсів за участі професіоналів 
система масової комунікації намагалася змоделювати домінування 
симпатій глядачів і факту продажу тиражованої продукції, врахову-
ючи при цьому результати різноманітних опитувань чи ефірних за-
мовлень. Внаслідок цього більшість пісенних зразків, що свого часу 
займали чільні позиції у такого роду рейтингах, на сьогодні просто 
забуті й не затребувані тією ж масовою аудиторією, яка свого часу 
надала їм найвищі оцінки. Досить часто таке спрямоване назовні 
сприйняття масової музики і «ефект аури», який виникає у цьому 
процесі, призводили навіть до музичного фанатизму [4]. Адже, «вті-
люючи найбільш поширені почуття і думки у максимально дохідли-
вій формі, масова музика сприймається мільйонами як своя, бли-
зька, власна. Маси людей заражаються її настроями, ідентифікують 
себе з її героями, засвоюють втілені в ній ідеали» [6, 445].

Фундаментальним історико-мистецьким джерелом естетики ма-
сової пісенності є не тільки фольклор, але й робітничі пісні як один 
з перших феноменів урбанізованої культури. Універсальні осно-
ви її становлення окреслюються при розгляді процесів, що вияви-
лися при зміні парадигм класицизму і романтизму, згодом роман-
тизму й численних естетико-стилістичних явищ ХХ  ст. У  цьому 
руслі під «масовою естрадною пісенністю» як новим явищем у сві-
товій музиці буде розумітися все розмаїття видів естрадної музики, 
які отримали масову аудиторію внаслідок розвитку індустрії мас-
медіа і електронних технологій. Її естетико-культурологічна пара-
дигма була сформована внаслідок модифікації елементів естетики 
фольклорного і класичного музичного мистецтва у руслі специфіч-
них форм розважальності, що виникли внаслідок кореляції виразно 
окреслених потреб саме масової аудиторії і можливостей індустрії, 
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яка їх забезпечує (насамперед у  ракурсі доступності мистецького 
продукту і можливості впровадження його у повсякденне життя).

Утім, існує альтернатива такому наочно-зовнішньому співвід-
ношенню між індустрією і аудиторією, яка ґрунтується на усвідом-
ленні небувалої досі значущості повсякденного буття людини. Так, 
не згадуючи про роль повсякденної молитовно-покаянної практи-
ки у житті християнина, Т. Акіндінова пропонує вивчати сприйнят-
тя оточуючого світу як щоденно сповненого сакральним змістом. 
І хоча це типово для будь-якої автентичної народної культури (тоб-
то наповненість сакральними знаннями щоденної практики), до-
слідниця мотивує посилення інтересу до естетики повсякденності 
«потребою оновлення європейської свідомості історичним досвідом 
культур, що зорієнтовані насамперед на цінність споглядання, але 
не стільки на занурення в  глибини душі людини, скільки на спри-
йняття оточуючого світу як сповненого сакральних смислів» [1, 10].

Шукаючи не альтернативи, а об’єктивних обґрунтувань законо-
мірностей специфіки розвитку різних форм масової культури у пев-
них історичних процесах, ми дійшли таких міркувань. Так, у фор-
муванні естетичних параметрів масової пісенної естради можна 
відшукати аналогії з об’єктивними вимірами класичного мисте-
цтва, зокрема, у  дотриманні певних еталонів: простоти, загально-
людських цінностей, пошуку ідеалу, універсальності, наслідування 
традицій тощо. Проблематика такого роду достатньо широко роз-
робляється сучасними науковцями, причому переважно особливу 
увагу спрямовують на виявлення тих класичних елементів і струк-
тур, які у масовій музиці відіграють роль естетичних, формотвор-
чих і мовно-виразових стереотипів [8]. Зокрема, фактор просто-
ти, будучи одним із визначальних у мистецькій структурі шедеврів 
світової культури, у  галузі масової музичної культури спирається 
на невибагливість стилістики, легке сприйняття демонстрованих 
почуттів чи опис подій. 

Серед важливих жанрових аналогій варто зазначити жанр мело-
драми, де важливу роль відіграє музика і закладено принцип іден-
тифікації глядача з персонажем твору. В умовах панування постін-
дустріальних парадигм це може з достатньою мірою адекватності 
сприйматися як аналог симулякра1 справжніх переживань або як 
просте співпереживання герою пісенного сюжету, типового для су-

1 У класичному трактуванні Ж. Бодріара симуляційні коди в сучасному світі скеро-
вують масові комунікації, моду, мистецтво тощо.
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часного естрадного пісенного мистецтва. У  класичних джерелах 
містяться й такі естетичні параметри, як чітке структурування і від-
повідність стилістичним константам, що сприяє легкому сприйнят-
тю внаслідок органічного перебування суб’єкта (окремого слухача 
чи масової аудиторії) у межах певної усталеної традиції сприйнят-
тя. Серед таких констант варто відзначити передусім виразну мело-
дійність зразків масової пісенної естради, що спирається на досвід 
як національної, так і європейської мистецької вокальної традиції 
(фольклорної, оперної, концертної). 

Наразі особливою популярністю серед української масової ауди-
торії користуються твори, які своєю серйозністю вислову спонука-
ють її до рефлексії. Наприклад, до осмислення ґрунтовних проблем 
сьогодення спонукає естетика, здавалося б, вкрай «карнавального» 
образу з усіма показовими для нього атрибутами клоунади та бала-
ганного мистецтва — образ Вєрки Сердючки (Андрій Данилко). Так, 
обраний виконавцем стиль пародіювання, хоча переважно й спри-
ймається як суто розважальний, містить у собі всі ознаки театру аб-
сурду і при цьому спонукає до глибокого осмислення особистісних 
і суспільно-громадянських проблем за принципом кривого дзерка-
ла. Внаслідок цього кожен виступ цього виконавця межує з нови-
ною, своєрідною сенсацією, створюючи паралель з естетикою сучас-
ного телебачення.

Варто зазначити, що при оцінюванні слухацькою аудито рією 
зразків масового мистецтва виникає доволі цікавий парадокс. 
Не тільки деякі виконавці відокремлюються від загального масиву 
представників того чи іншого напрямку творчості, набуваючи пози-
цій класики, а й сама індустрія масового мистецтва виокремлює се-
ред них певні культові персоналії (зірок), які оцінюються поза пара-
метрами того жанру, який репрезентує їхнє мистецтво. Також існує 
естетичне дистанціювання прихильників певних напрямків між со-
бою, найвиразнішою, зокрема, є глобальна опозиція «рок — попса». 
Нівелювання цього парадоксу можливе тільки за умови застосуван-
ня культурологічно-мистецтвознавчого дискурсу. 

Так, попри сприйняття більшістю масової пісенної естради як 
зразка мистецтва з належним критерієм художності, вона все ж є 
частиною сучасної повсякденної культури (за винятком індиві-
дуальної концертної практики, що перетворюється на свято із за-
доволенням насамперед естетичних потреб). Стереотипи масо-
вої свідомості при цьому підносять повсякденне загальнодоступне 
і загальнозрозуміле явище до більш високого рангу, естетизуючи 
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та уявно виводячи його за межі повсякденності. На це й спрямована 
естетика сучасних естрадно-пісенних шоу, організованих за прин-
ципом потоку інформації і в такому вигляді репрезентованих у чис-
ленних телевізійних програмах.

Важливим для осмислення сутнісних аспектів проблемати-
ки взаємодії масового мистецтва і публіки є розуміння того, що 
основ на її складова спрямована на спрощення проблем хоча б за-
вдяки поширенню різноманітних кліше і прикрашанню повсяк-
денності уявною причетністю до свята чи ж, навпаки, імітацією 
зникнення дистанції між виконавцем і публікою. На це спрямова-
на низка факторів: естетика вбрання естрадних виконавців (сьо-
годні дуже рідко йдеться про сценічний костюм, натомість часто 
експлуатується повсякденний одяг); сценічна поведінка виконав-
ців (сходження у зал чи фрагментарне залучення публіки до вико-
нання на відміну від академічної музичної культури, де дистанцію-
вання зберігається за будь-яких обставин) тощо. Часом важливим 
чинником естетики того чи іншого виконавця є свідоме нівелю-
вання еталону класичного вокалу тощо. Сценічний образ, який 
є категорією публічною, тобто завжди зорієнтований на публіку 
і призначений для впливу на людей, у  сукупності різноманітних 
естетичних факторів спрямований на впізнавання виконавця ма-
совою публікою як «свого», що привносить в естетику потужний 
психологічно-соціальний чинник. 

Утім, з позиції мистецької естетики, у  такому впізнаванні кри-
ється загрозливий фактор: пісенний стиль через насиченість пев-
ним типом інтонаційних формул, що свого часу були знахідками, 
сприймається як наслідок тиражування і тому з часом «знижується» 
до рівня повсякденного фону. Альтернативою цьому виступають 
певні стилі й напрямки масової музичної культури, які привносять 
у масову естрадну пісенність чинники самобутності, оригінальнос-
ті як на стилістичному рівні, так і у виконавське мистецтво співаків, 
естетично сприйнятливих до впливів такого роду. Серед них варто 
назвати популярні у різні періоди розвитку масової естради пісен-
ний, модальний і вільний джаз, джаз-рок і ф’южн, фольк-рок, «нову 
хвилю», арт-рок, різновиди важкого року (хард, хеві-метал, треш, 
дет) та ін. Як естетичні явища серед масиву естрадної пісні з її ви-
разними пісенно-романсовими витоками сприймаються інкрустації 
незвичних інтонаційних формул, притаманних цим стилям, впро-
вадження принципів баладно-блюзового виконання, що спонукає 
масову аудиторію до відповідної емоційної реакції.
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Проте такий вид відгуку особистості на зовнішні імпульси не за-
вжди виникає одразу після їх сприйняття. Згідно з інформаційною 
теорією, позитивні емоції викликає будь-яка нова естетична інфор-
мація, розширення інформаційного поля. Новизна такої естетич-
ної інформації, передусім за формою, спершу автоматично викликає 
у  глядача задоволення, афект (емоцію). Водночас на цю закономір-
ність впливає фактор його попередньої поінформованості й обізна-
ності. Тобто якщо попередній естетичний досвід глядача не включав 
відповідних подібних реактивних звичок, то нова інформація буде 
цілковито новою для нього і перевищить його естетичні очікування. 
За відсутності ж нових естетичних подразників глядач залишиться 
байдужим або його естетична реакція матиме негативний характер.

Аналізуючи сучасну масову музичну культуру стосовно актуа-
лізації естетики її сприйняття публікою, можна виокремити сти-
льовий та жанровий підходи до класифікації її видів та форм. 
Стильовий підхід, як більш загальний, передбачає історично зу-
мовлену класифікацію й трансформацію стильових напрямів у по-
пулярній музиці з урахуванням їх актуальності та еволюції потреб 
публіки в  певний історичний період. Жанровий підхід ґрунтуєть-
ся на історичному поділі на жанри в межах певних стилів (напри-
клад, джазу, рок- та поп-музики, диско тощо) і спрямований на до-
слідження специфіки їхнього суспільного побутування та еволюції. 

Однією з основних причин актуалізації цього завдання є зорієн-
тованість типової естетики на систему категорій класичного мис-
тецтва (з особливою увагою до відтворення прекрасного), яка не-
достатня навіть для модерного й авангардного стилів і потребує 
значних кореляцій щодо явищ зі сфери масової музичної культури, 
в тому числі й естрадної пісенності. Науковій чіткості не сприяють 
й ті методологічні позиції, що виявляються у сприйнятті останніх 
як кітчу (хоча це явище притаманне і модернізму, і авангарду), при-
мітивної культури або й «не культури», тобто продукту індустрії, 
позбавленої естетичної змістовності, індивідуальності, складності, 
глибини, системи семантичних значень чи стилістичної оригіналь-
ності тощо. Утім, сучасний естетичний досвід не тільки представни-
ків масової аудиторії, а й елітних прошарків суспільства тією чи ін-
шою мірою вміщує її як свою частину: «досвід — це те, чим володіє 
кожен індивід і що формується у його взаємовідносинах з оточую-
чим світом. Тому досвід — закономірно рухливий, мінливий… у му-
зичному досвіді першим складається сприйняття, а сам досвід вмі-
щує в  себе як різні форми музичної діяльності, так і позамузичні 
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чинники  — всі види сенсорної діяльності, мовні акти, емоційний, 
соціокультурний контекст спілкування…» [2, 109]. 

Механізм стереотипізації у  межах музичної масової культури 
спрямований на створення середовища, у якому більшість резуль-
татів (чи продуктів) творчості (або індустрії) — переважно у сти-
лістиці й естетиці популярних жанрів  — виявляються звичними, 
але долученими до художнього досвіду, тривіальними, тобто спря-
мованими до ілюзій, що заміщують ідеал. Естетичним механізмом 
реалізації тривіального контексту є ескапізм, наслідком дії якого 
у сферах сприйняття зразків музичної естради є, у крайніх формах, 
насолода, гедоністичні естетичні реакції аж до нарцисизму. Це коли 
масовий слухач сприймає певний масив творів, часто в межах пев-
них пісенно-виконавських стилів, наприклад ретро, як відображен-
ня своїх переживань, відбиття свого «Я» і не схильний до сприйнят-
тя інших. Ілюзія ж повсякденної причетності до прекрасного, серед 
основних способів досягнення якої є регулярна трансляція концер-
тів, шоу тощо, викликана компенсаторними функціями культури 
і психологічною потребою кожного окремого представника масової 
аудиторії цю компенсацію отримати.

Висновки. Актуалізація естетики впливу музичного мистецтва 
взагалі й сучасної популярної естрадної музики зокрема відбуваєть-
ся завдяки критичному осмисленню попередніх здобутків світової 
та вітчизняної музично-естетичної думки з урахуванням накопиче-
ного естетико-культурологічного і соціологічного досвіду.

Масова музична культура, музична естрада загалом втілюють соці-
ально-психологічні настанови великих соціальних прошарків. За всієї 
різноспрямованості тенденцій, що супроводжують споживання масо-
вого музичного продукту, не можна не відзначити провідну. Так, масо-
ва музична культура формує відповідні естетичні сподівання та емоції 
і спрямовує їх у певне русло, забезпечуючи таким чином підготовку на-
ступних поколінь своїх споживачів та даючи адекватні естетичні від-
повіді на питання і виклики часу. Відповідно вони повинні виражати ті 
духовні й інтелектуальні устремління, які реально дають змогу людям 
відчути їхній власний вплив на суспільні процеси, усвідомити зорієн-
тованість суспільства на задоволення їхніх сподівань. Це зрештою за-
безпечує успіх масової культури, зокрема музичної, серед споживачів, 
які фактично отримують те, чого бажають.

Водночас зазначимо, що подальшого поглибленого дослідження 
вимагає понятійно-категоріальний апарат, пов’язаний із функціо-
нуванням сучасного масового музичного мистецтва.
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ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ДЖАЗОВОГО СОЛО 
У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

У статті розкрито особливості створення джазового соло у  процесі 
інструментальної підготовки майбутнього вчителя музичного мис-
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тецтва. Висвітлено основні способи створення імпровізаційного соло 
в джазі, означено головні функції мотивного розвитку. Проаналізовано 
мелодико-гармонічні засоби розвитку імпровізаційної горизонта-
лі та зроблено акцент на особливостях використання терцієвої вер-
тикалі, гамоподібних структур, урізноманітненні ритміки у  процесі 
створення джазового соло.

Ключові слова: майбутній вчитель музичного мистецтва, джазове 
мистецтво, інструментальна підготовка, джазове соло, джазова ім-
провізація, естрадно-джазові твори.

В статье раскрыты особенности создания джазового соло в  процес-
се инструментальной подготовки будущего учителя музыкально-
го искусства. Освещены основные способы создания импровизацион-
ного соло в  джазе, отмечены главные функции мотивного развития. 
Проанализированы мелодико-гармонические средства развития им-
провизационной горизонтали и сделан акцент на особенностях ис-
пользования терциевой вертикали, гаммообразных структур, разно-
образии ритмики в процессе создания джазового соло.

Ключевые слова: будущий учитель музыкального искусства, джазовое 
искусство, инструментальная подготовка, джазовое соло, джазовая 
импровизация, эстрадно-джазовые произведения.

The article reveals the features of creating jazz solo in the process 
of  instrumental training of the future teacher of musical art. The main ways 
of creating an improvisational solo in jazz are highlighted. The main functions 
of the motive development are indicated. The melodic-harmonic means 
of  development of improvisational horizontal are analyzed. The attention 
is paid to the peculiarities of the use of the tertiary vertical, the cheek-shaped 
structures, the variation of rhythm in the process of creating jazz solo.

Key words: teacher of musical art, jazz art, instrumental training, jazz solo, 
jazz improvisation, pop-jazz compositions.

Постановка проблеми. У сучасному музично-освітньому се-
редовищі постійно відбуваються трансформаційні процеси, які ви-
магають суттєвої модернізації системи професійної підготовки 
майбутнього вчителя музичного мистецтва. Розробка та впрова-
дження нових методичних підходів до організації навчальної діяль-
ності студента в інструментальному класі сприятиме ефективному 
формуванню його виконавської майстерності, фахових компетен-
цій, підготовці до майбутніх умов педагогічної діяльності, як того 
вимагає сучасний ринок праці. Таким чином, підвищення рівня ін-
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струментальної підготовки вчителя музичного мистецтва засобами 
джазового мистецтва набуває особливого значення.

Аналіз досліджень та публікацій. У  сучасній науковій літера-
турі набули широкого висвітлення питання з історії джазових сти-
лів (В. Дряпіка, В. Єрохін, Д. Коллієр В. Полянський, Т. Полянський, 
Є.  Овчинников, У.  Сарджент та  ін.), джазового виконавства та ім-
провізації (Є. Барбан, О. Баташов, Б. Гнилов, Ю. Кінус, Д. Лівшиць, 
А. Одер, С. Фінкельстайн, Л. Фезер та ін.), проблем навчання джа-
зової імпровізації вчителів музичного мистецтва (Б.  Брилін, 
О. Жаркова, Ю. Козирєв, О. Курильченко, Н. Попович, А. Пчелінцев, 
О. Хижко та ін.). 

Метою статті є висвітлення основних принципів створення 
джазового соло у процесі інструментальної підготовки вчителя му-
зичного мистецтва.

Виклад основного матеріалу. У  процесі інструментальної 
підготовки вчителя музичного мистецтва вивчаються різнома-
нітні за стилем та жанром музичні твори. Особлива увага під час 
такої підготовки приділяється вивченню та виконанню джазових 
творів. На практиці студенти активно долучаються до вивчення 
та виконання творів джазового мистецтва різної виконавської 
складності. Та не завжди у процесі виконання джазових творів ми 
можемо почути прояви самостійної творчості у вигляді імпрові-
заційних корусів. Утім, саме імпровізація є важливим елементом 
джазового мистецтва, а використання джазових імпровізацій-
них соло у  процесі виконання таких творів є необхідною умо-
вою стилю. Студент має пам’ятати, що джазовий виконавець — 
це композитор-аранжувальник, який використовує основну тему 
як імпровізаційний матеріал для варіювання та прагне створити 
своє оригінальне аранжування, привносячи різноманітні мело-
дико-ритмічні ідеї.

У сучасній джазовій практиці сформувалися два типи розвит-
ку мелодії: наскрізний (постійно вводиться новий матеріал) і варі-
ювання (музичний матеріал зберігає основну інтонацію мелодії). 
Створити джазове соло можна кількома способами: занотувати 
і вивчити напам’ять (не передбачає імпровізації під час виконан-
ня); видозмінити заздалегідь підготовлене соло у процесі виконан-
ня; видозмінити підготовлені окремі частини імпровізаційного соло 
під час виконання; спонтанне джазове імпровізаційне соло від по-
чатку і до кінця. Вибір типу джазового соло у  процесі виконання 
твору залежить від індивідуальних можливостей майбутнього вчи-
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теля музичного мистецтва, його інструментально-виконавської під-
готовки, розвитку творчих здібностей.

Матеріалом для імпровізаційного джазового соло може бути 
основна тема твору (орнаментально-варіаційний тип розвитку), 
гармонічна схема або лад (лінеарний принцип). Важливо пам’ятати, 
що у мелодиці класичного джазу та свінгу переважають принципи 
європейського ладового мислення, у стилі бі-боп використовують-
ся хроматичні та альтеровані ступені, а у стилі кул та інших — ато-
нальні та хроматичні лади.

Важливим елементом створення джазового імпровізаційного 
соло є використання мотивного розвитку. Мотиви можуть розвива-
тися мелодично (варіюється мелодична лінія мотиву, його закінчен-
ня; змінюється структура, зберігаючи ритмічну основу) та ритмічно 
(створюються варіації за допомогою нових ритмічних формул, але 
зберігаючи лінію мелодичного малюнка).

Зазначимо, що урізноманітнити мотиви у  процесі створення 
джазового соло можна за допомогою методу варіацій Дж.  Кокера. 
Видозміна мотиву відбувається за такими параметрами:

— розвиток за контуром — варіації зберігають зовнішній звуко-
висотний контур мотиву;

— розвиток з опорою на ритм — варіації зберігають ритмічний 
малюнок, а звуковисотний контур і опорні тони не зберігаються;

— розвиток з опорою на основні тони  — варіації зберігають 
опор ні тони мотиву, фрази, додаючи допоміжні та прохідні ноти; 

— розвиток шляхом звуковисотної транспозиції  — до варіацій 
застосовується звуковисотне секвенціювання, зберігаючи при цьо-
му опорні тони; 

— ритмічні і метричні зміни  — стискування і розширення мо-
тиву, фрази; прийоми жанрової видозміни; комплексні прийоми [1, 
78–79].

Майбутньому вчителю музичного мистецтва важливо навчи-
тися створювати мотиви, варіювати їх, об’єднувати у фразу, вико-
ристовуючи вищезгадані прийоми. Спочатку необхідно придума-
ти прості за структурою мотиви, не захоплюючись специфічними 
джазовими нотами, але враховуючи контур, ритмічний хід і важ-
ливі звуки. Варто зазначити, що створення нових мотивів на осно-
ві розвитку центральних звуків є одним зі складних прийомів. Тому 
студентам слід усвідомити, що мотиви залежать від зміни гармонії, 
а отже, створювати їх можна тільки в межах одного акорду, змінюю-
чи їх із появою нової гармонії. Важливо також пам’ятати, що моти-
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ви можуть бути об’єднані єдиною мелодичною лінією або роз’єднані 
паузою. Рух може бути висхідним або низхідним, але найтиповішим 
є хвилеподібний. 

Особливе місце у  створенні джазового соло відводиться засо-
бам мелодичного розвитку: прохідним та допоміжним звукам, за-
триманням, оспівуванням. Прохідні звуки використовуються в ме-
лодії на слабких долях між звуками акорду, що не входять до його 
складу. Допоміжні розташовуються між повторюваними звуками 
акорду і не входять до його складу, вони можуть бути як зверху, так 
і знизу акордових тонів. І прохідні, і допоміжні звуки можуть бути 
діатонічними і хроматичними та використовуватися у  різноманіт-
них комбінаціях. Затримання — це неакордові звуки, які розташова-
ні в мелодії на сильних долях і розв’язуються в акорді. Оспівування 
передбачає використання неакордових звуків, допоміжних нот 
та акордових тонів у  певній послідовності. Необхідно пам’ятати: 
коли затримання знизу — допоміжна нота береться зверху, коли за-
тримання зверху  — допоміжна нота береться знизу. Оспівування 
може бути як діатонічним, так і з використанням хроматизмів.

Окрему увагу варто приділяти арпеджіо, яке під час створення 
джазового соло підкреслює гармонічну визначеність, надаючи му-
зичним фразам барвистості лінії. В основі такого руху найчастіше 
лежить арпеджіо септакорду. Основою для терцієвої вертикалі мо-
жуть бути такі види септакордів: великий мажорний, малий мажор-
ний, малий мінорний, великий мінорний, малий зменшений, змен-
шений, малий мінорний септакорд із пониженою квінтою, великий 
нонакорд із малим мажорним септакордом в основі, великий септ-
акорд із малим мінорним септакордом в основі, великий нон акорд 
із малим мінорним септакордом із пониженою квінтою в  осно-
ві, великий нонакорд із великим мажорним септакордом в основі, 
малий нонакорд, збільшений нонакорд, ундецимакорд із підвище-
ним 11-м  ступенем, терцдецимакорд, терцдецимакорд із пониже-
ним 13-м ступенем, мажорний секстакорд, мінорний секстакорд, 
тризвук із квартою замість терції, септакорд із квартою замість тер-
ції, великий нонакорд із секстою замість квінти. Саме тому, знаючи 
терцієву вертикаль акордів, можна урізноманітнити імпровізаційне 
соло у процесі джазового музикування.

Використання гамоподібного руху також є важливим елемен-
том у процесі створення джазового соло. Такий рух додає мелодич-
ній лінії динамічності, надає фразам цілісності, єдності та стійкості. 
Саме тому ознайомлення із різноманітними монодичними ладами 
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розширить межі імпровізації студента, приміром, з пентатонікою, 
яка є одним із універсальних звукорядів у музиці та найтиповішим 
для джазу. Існує п’ять пентатонічних гам, але у  джазовій практи-
ці використовуються переважно мажорна і мінорна пентатоніка. 
Мажорну можна сприймати як натуральну мажорну гаму з пропу-
щеними IV і VII ступенями. Мінорна співпадає із дорійським міно-
ром та пропущеними II і VI ступенями. Не менш важливим у джа-
зі є блюзовий лад, який надає виконавцеві під час його гри широкі 
можливості та свободу. Оригінальність звукоряду полягає у пони-
женні в мажорі ІІІ, V та VII ступенів, які загострюють гармонічний 
фон мелодії.

У процесі створення джазового соло ми рекомендуємо вико-
ристовувати ще й такі лади: іонійський (звукоряд співпадає із на-
туральним мажором); лідійський (відрізняється від натурального 
мажору підвищеним IV  ступенем); міксолідійський (відрізняєть-
ся від натурального мажору пониженим VII ступенем); еолійський 
(звукоряд співпадає із натуральним мінором); дорійський (відріз-
няється від звукоряду натурального мінору підвищеним VI ступе-
нем); фрігійський (відрізняється від звукоряду натурального мінору 
пониженим ІІ ступенем); локрійський (відрізняється від звукоряду 
натурального мінору пониженими ІІ і V  ступенями); зменшений 
(альтерований звукоряд утворюється шляхом правильного чергу-
вання великих і малих секунд).

При обігруванні акордів можна використовувати різноманітні 
лади, що допоможе урізноманітнити імпровізаційне джазове соло. 
Так, великий мажорний септакорд (ІМ) обігрується іонійським, 
збільшеним, лідійським ладом, мажорною пентатонікою; малий мі-
норний септакорд (ІІм)  — дорійським ладом, мінорною пентато-
нікою, мелодичним мінором; малий мінорний септакорд (ІІІм)  — 
фрігійським ладом, мінорною пентатонікою, мелодичним мінором; 
великий мажорний септакорд (IVМ)  — лідійським, збільшеним, 
іонійським ладом, мажорною пентатонікою; малий мажорний септ-
акорд (V7) — міксолідійським ладом, мажорною пентатонікою, ціло-
тоновою гамою, гармонічним мінором; малий мінорний септакорд 
(VIм)  — еолійським ладом, мінорною пентатонікою, мелодичним 
мінором; малий зменшений септакорд (VIIø) — локрійським ладом; 
зменшений септакорд (VIIо) — зменшеним ладом.

Будуючи джазове соло, не варто забувати й про урізноманіт-
нення ритміки. Адже знання метроритмічних особливостей джазу 
тільки сприятиме створенню цікавої імпровізації у процесі музику-
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вання. Найважливіший елемент джазової ритміки — свінг, який ха-
рактеризується специфічними ритмо-синтаксичними особливос-
тями (тріольно-пунктирним ритмом, зміщенням акценту з сильної 
долі на слабку, синкопуванням, артикулюванням). Ефект свінгу до-
сягається за рахунок метричних акцентів розміру такту, динаміч-
ної опори на слабкі долі такту, тріольною організацією, мікровідхи-
леннями пульсу метру відносно основного темпу. Наголошуємо, що 
ритмо-виконавська манера у джазі не піддається точній нотній фік-
сації, саме тому прослуховування записів відомих джазових вико-
навців сприятиме її формуванню. 

Одним із головних елементів виразності у  джазовому ритмі є 
синкопування, яке вимагає від виконавця певного стилістичного 
і технологічного оформлення. Його сутність полягає у випереджен-
ні (зміщенні акценту з долі такту вперед) та запізненні (зміщенні 
акценту з долі такту назад). В імпровізаційній горизонталі синкопи 
можна використовувати всередині такту, між тактами, об’єднуючи 
з паузами.

Виконання джазових творів передбачає знання особливостей 
цього виду мистецтва, як-от: тип атаки звуку, спосіб звуковидобу-
вання, манера інтонування, трактування тембру звучання. Важливо 
розуміти, що джазова манера звуковидобування відрізняється осо-
бливою відкритістю, натиском звуку, форсованою звучністю, що дає 
змогу розкривати нові темброві можливості інструментарію. У про-
цесі створення джазового соло потрібно враховувати специфічні 
особливості джазу: рівні вісімки граються тільки у швидких темпах, 
у помірних та повільних — тріолі замість рівних восьмих. 

Щоб створене джазове соло було інтонаційно виразним під час 
музикування, студенту необхідно використовувати поліритмічне 
рубато. Цей джазовий композиційний виконавський прийом харак-
теризується вільним виконанням мотивів, фраз, мелодій щодо так-
тового темпометру та розгортається незалежно від нього. Таке ру-
бато не піддається нотній фіксації і засвоюється виключно на слух. 

Після створення джазового соло бажано його проаналізувати, 
відокремивши мотив із його варіантами, та підкреслити варті ува-
ги мелодичні відрізки. Отриманий мелодичний матеріал потрібно 
постійно розвивати, окремі мотиви, фрази, речення транспонува-
ти і виконувати в  різних тональностях із використанням діатоніч-
них та хроматичних секвенцій. 

Висновки. Таким чином, створення якісного джазового соло 
передбачає володіння майбутнім вчителем музичного мистецтва 
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комплексом прийомів розвитку імпровізаційної горизонталі. Цьому 
сприяє використання засобів мотивного розвитку, секвенцій, арпе-
джіо, гамоподібного руху, свінгу, синкопування, джазово-виконав-
ських особливостей. Під час роботи над імпровізацією у студентів 
активізується музично-аналітичне мислення, розвиваються творчі 
здібності, підвищується рівень інструментально-виконавської під-
готовки.
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ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 
ЗАСОБАМИ ЕСТРАДНО-ДЖАЗОВОЇ МУЗИКИ: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ

У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми формування ін-
струментально-виконавської компетентності студентів засоба-
ми естрадно-джазової музики. З’ясовано, що ядром професійної ком-
петентності майбутніх музикантів-виконавців є сформована у  них 
інструментально-виконавська компетентність. Доведено, що вико-
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ристання у  процесі інструментально-виконавської підготовки сту-
дентів музики естрадно-джазових творів позитивно впливатиме на їх 
загальний професійний розвиток.

Ключові слова: інструментально-виконавська компетентність, 
естрадно-джазова музика, компетентнісний підхід, музикант-викона-
вець, професійний розвиток, мистецька освіта.

В статье осуществлен теоретический анализ проблемы формиро-
вания инструментально-исполнительской компетентности сту-
дентов средствами эстрадно-джазовой музыки. Выяснено, что ядром 
профессиональной компетентности будущих музыкантов-исполни-
телей является сформированная у  них инструментально-исполни-
тельская компетентность. Доказано, что использование в  процессе 
инструментально-исполнительской подготовки студентов музыки 
эстрадно-джазовых произведений будет положительно влиять на их 
общее профессиональное развитие.

Ключевые слова: инструментально-исполнительская компетент-
ность, эстрадно-джазовая музыка, компетентностный подход, музы-
кант-исполнитель, профессиональное развитие, образование в сфере 
искусства.

The article carries out the theoretical analysis of the problem of  the  de-
velopment of students’ instrumental and performing competence by means 
of pop and jazz music. It is found out that the core of professional competence 
of  future musicians-performers is their developed instrumental-performing 
competence. It is proved that the use of music of pop and jazz works 
in the process of instrumental and performing training of students positively 
influences their overall professional development.

Key words: instrumental and performing competence, variety jazz music, 
competence approach, musician-performer, professional development, 
artistic education.

Постановка проблеми. Соціально-економічні зміни в Україні, 
інтеграція її в  європейський освітній простір, реформування си-
стеми професійної освіти, зокрема мистецької, актуалізують про-
блему підготовки майбутніх фахівців у сфері музичного мистецтва, 
оскільки саме вони мають відігравати ключову роль у  формуван-
ні культурних цінностей, духовного та інтелектуального потенціа-
лу особистості. У ситуації, коли відбувається переоцінка цінностей, 
мета підготовки майбутніх фахівців у  сфері музичного мистецтва 
наповнюється новим змістом відповідно до компетентнісного під-
ходу як однієї з основних стратегій реформування вищої професій-
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ної освіти. Наразі теоретичне осмислення процесу зміни знаннєвої 
парадигми на компетентнісну у системі мистецької освіти вже від-
бувається.

Небайдуже ставлення до культури, в  тому числі музичної, ви-
знання її розвиваючого потенціалу сприяє зростанню ролі музич-
ного мистецтва у  вихованні та розвитку підростаючого покоління. 
Оскільки вплив музики на людину здійснюється перш за все через 
діяльність виконавця, то музична діяльність безперечно не може іс-
нувати без виконавського мистецтва. Сучасний музикант-викона-
вець — це компетентна, ініціативна, креативна, гуманна особистість, 
у  якої переважають духовно-моральні якості, яскраво виражена 
суб’єктна позиція, що дає йому змогу реалізовувати себе у різних ви-
дах професійної діяльності в умовах мінливої ситуації на ринку пра-
ці.

У зв’язку з цим зростають вимоги до якості інструментально-
виконавської підготовки студентів, розширення їхньої професійної 
мобільності шляхом оволодіння різноманітним за жанром та сти-
лем художнім репертуаром, зокрема творами естрадно-джазового 
музичного мистецтва. Залучення студентів до мистецьких ціннос-
тей джазу зумовлено насамперед прямим зв’язком естрадно-джа-
зового музичного мистецтва з імпровізацією, яка є його базовим 
елементом і має творчу природу, а також наявністю в ньому таких 
видів музично-творчої діяльності, як гра на слух, читання з арку-
ша, транс понування. Істотне значення у  підготовці майбутнього 
музиканта-виконавця також має засвоєння широкого спектра ви-
ражальних засобів естрадно-джазової музики: специфічної гар-
монії, мелодики, ритміки тощо. Нарешті, ознайомлення студентів 
з естрадно-джазовими творами — це можливість розширення влас-
ної музично-творчої діяльності, додатковий шанс стати компетент-
ним і розкрити себе в іншій музичній сфері.

Стає очевидною актуалізація проблеми формування інструмен-
тально-виконавської компетентності студентів засобами естрадно-
джазової музики. Цей процес набуває пріоритетного значення, ви-
ступає найважливішою характеристикою особистості музиканта 
і є запорукою його подальшого самовдосконалення та саморозвит-
ку. При цьому у студентів формуються необхідні практичні вміння 
та навички естрадно-джазового музикування, а також створюються 
умови для розвитку таких творчих здібностей і потенційних мож-
ливостей, які впливають на всі аспекти життя і діяльності музикан-
та-виконавця. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зазначимо, що різ-
ні аспекти професійної підготовки майбутнього вчителя музично-
го мистецтва, зокрема інструментально-виконавської, висвітлено 
у  працях як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Педагогічна 
наука має певні досягнення у  вивченні проблеми вдосконалення 
особистості засобами естрадно-джазової культури. Зокрема, ство-
рено наукові роботи з питань розвитку навичок джазової імпровіза-
ції (Г. Голосов, Ю. Маркін, О. Павленко, М. Серебряний, Н. Сродних, 
О. Хромушин та ін.), розвитку навичок аранжування джазової му-
зики (Г.  Гаранян, А.  Пчелінцев та  ін.), формування виконавської 
майстерності майбутніх артистів естрадних ансамблів (Д.  Бабіч), 
музично-естетичного виховання засобами естрадного мистецтва 
(О.  Попова, Н.  Попович, К.  Шпаковська та  ін.), розвитку твор-
чої активності студентів музичних факультетів педагогічних ви-
щих навчальних закладів на основі естради та джазу (О. Жаркова, 
О. Курильченко, Ю. Степняк та ін.). 

Досить значними є мистецтвознавчі дослідження естра-
ди та джазу у  працях як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. 
Зокрема, історичний аспект вивчали такі автори, як К.  Берендт, 
Д. Колліер, В. Конен, В. Мисовський, Є. Овчинников, Ю. Панасьє, 
В.  Полянський, Л.  Переверзєв, В.  Романко, В.  Симоненко, 
В.  Фейєртаг та  ін., виражальні засоби естрадно-джазової музи-
ки — І. Вассербергер, І. Горват, Л. Івенс, Ю. Козирев, В. Олендарьов, 
О. Рогачов, У. Сарджент, Ю. Чугунов та ін., окремі проблеми естрад-
но-джазового виконавства на різних інструментах висвітлено 
у  працях І.  Бріль, М.  Замороко, Л.  Івенс, Е.  Куніна, В.  Манілова, 
В. Молоткова, О. Степурко та ін. 

Утім, доводиться визнати той факт, що проблема формування 
інструментально-виконавської компетентності студентів засобами 
естрадно-джазової музики залишається недостатньо дослідженою, 
що й зумовило вибір теми даного дослідження. 

Мета статті — здійснити теоретичний аналіз проблеми форму-
вання інструментально-виконавської компетентності студентів за-
собами естрадно-джазової музики.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи спеціальну наукову 
літературу з теми дослідження (Б. Брилін, В. Дряпіка, О. Павленко, 
В. Симоненко та ін.), ми визначили, що «джаз — це вид професійно-
го естрадного мистецтва, якому притаманні: складна система син-
копування, поліритмія; специфічне звуковидобування та фразу-
вання, відмінне від академічного; широке застосування прийомів 
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глісандо, вібрації; незвичайне використання ударних інструментів; 
підвищена емоційна насиченість виконання, яка сягає екстатичнос-
ті. Практично всі дослідники джазу підтримують думку про те, що 
цей вид музичного мистецтва має імпровізаційну природу, вирізня-
ється оригінальною ритмічною організацією музичного матеріалу, 
характеризується специфічністю мелодики, гармонії, виконавських 
прийомів тощо» [10, 7]. 

У попередніх наших дослідженнях ми ґрунтовно досліджува-
ли історію розвитку саме естрадно-джазового мистецтва [10, 6–7]. 
Зокрема, аналізуючи наукові праці С.  Клітіна, В.  Конен та  ін., ми 
з’ясували, що термін «естрада» застосовують до таких видів сценіч-
ного мистецтва, яким притаманні прийоми гротеску, буфонади, еле-
менти сатири та гумору, а також властива лаконічність вираження 
творчої думки без глибокої психологічної розробки художнього об-
разу, що зумовлено прагненням митця до миттєвого впливу на пу-
бліку. Витоки естради сягають часів, коли на масових народних 
гуляннях були популярними виступи скоморохів, жонглерів, фо-
кусників, акробатів, тому її вважають багатожанровим сценічним 
мистецтвом, спрямованим на масове сприйняття, що відбувається 
завдяки особливо яскравому втіленню художнього образу та вико-
ристанню виражальних засобів, які просто сприймаються масами 
слухачів.

Також ми з’ясували [9, 6–7], що в  естрадному музичному мис-
тецтві набув поширення вираз «естрадна музика», і вживають його 
зазвичай, коли йдеться про різні види розважальної, «легкої» музи-
ки. Їй притаманні такі ж ознаки, як і естрадному мистецтву зага-
лом: лаконічність форми, особлива романтична піднесеність, лег-
кість для сприйняття тощо. У процесі виконання естрадної музики 
відбувається тісний емоційний контакт між виконавцем і слуха-
чем, зумовлений, з одного боку, високою почуттєвою насиченістю 
її змісту, яскравістю музичної мови (особливо гармонії та ритміки), 
з іншого — традиціями слухання естрадної музики, які передбача-
ють більш невимушену поведінку публіки, ніж під час слухання ака-
демічної музики.

Як стверджує В.  Конен [3], естрадний джазовий стиль сформу-
вався у 20-ті роки ХХ ст. внаслідок синтезу різних форм джазу кінця 
XІX ст. з естетикою американської легкожанрової естради. Найбільшу 
роль у цьому процесі відіграли регтайм, блюз і музика для духових ан-
самблів (джаз-банд). Регтайм збагатив естрадний джаз надзвичайно 
загостреними та жорсткими акцентами, стакатністю і дисонантністю 
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гармонічної мови. Характерні для ранніх фольклорних блюзів моти-
ви суму дедалі частіше поєднувалися з еротичною тематикою, а му-
зика для духових ансамблів (джаз-банд) сприяла утвердженню неви-
мушеної, імпровізаційної манери виконання як специфічної ознаки 
естрадно-джазової творчості.

Досліджуючи проблему формування інструментально-виконав-
ської компетентності студентів засобами естрадно-джазової му-
зики, ми дійшли висновку про те, що вона далека від остаточного 
розв’язання. З одного боку, науковці досягли значних успіхів у  ви-
вченні питань естрадно-джазової культури: створено численні му-
зикознавчі праці з історії естрадно-джазового мистецтва, досить 
ґрунтовно проаналізовано виражальні засоби (мелодику, гармонію, 
ритміку), видано підручники з джазової імпровізації. Все це свідчить 
про наявність певної теоретико-практичної бази для глибшого ви-
вчення естрадно-джазової культури. З іншого боку, наявні розроб-
ки недостатньо пристосовані для занять зі студентами, позаяк у біль-
шості з них не передбачено застосування компетентнісного підходу 
до навчання, який нині вважають найефективнішим, таким, що зу-
мовлює особливу організацію освітнього процесу. Також бракує спе-
ціальної літератури, на основі якої можна виробити систему підго-
товки студентів не тільки естрадних, а й академічних спеціалізацій, 
яка максимально сприяла б формуванню у них інструментально-ви-
конавської компетентності засобами естрадно-джазової музики. 

У зв’язку з цим у контексті нашого дослідження важливо зосереди-
тись на сутності понять «компетентність» і «компетентнісний під-
хід» з огляду на наукові та інші джерела. Так, у ст. 1 Закону України 
«Про вищу освіту» №  1556-VII від 01.07.2014  р. зазначено: «компе-
тентність — динамічна комбінація знань, вмінь і практичних нави-
чок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 
якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи 
успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність 
і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти» [2].

На думку О. Олексюк, категорія «компетентність» є результатом 
нового підходу до оцінки людських ресурсів, а ідея компетентнісно 
зорієнтованої освіти — одна з відповідей на запитання про напрями 
її модернізації [6, 209]. Як зазначає дослідниця, на відміну від тради-
ційних характеристик професіоналізму — знань, умінь, і навичок — 
у  понятті «компетентність» підкреслюються такі якості, як: інте-
гративність і творчий характер; висока ефективність результату; 
практико-зорієнтована спрямованість освітнього процесу; форму-
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вання мотивації самовдосконалення тощо [6, 213]. У зв’язку з цим 
О. Олексюк визначає мистецьку компетентність, як «синтез, єдність 
знань з історії, теорії, методики викладання мистецтва, зокрема му-
зичного, художньо-творчих умінь в  галузі виконавства та досвіду 
практичної художньо-освітньої діяльності» [6, 214]. 

У дослідженні Л.  Масол розроблено багатокомпонентну струк-
туру компетентностей як результату загальної мистецької освіти, 
яка складається з взаємопов’язаних і взаємозалежних частин, що 
утворюють інтегральне ціле [5, 417–418]. Автором запропоновано 
умовно розподілити всі компетентності, що формуються у проце-
сі загальної мистецької освіти, на три групи: особистісні (загаль-
нокультурні і культуротворчі), функціональні (предметні, між-
предметні та метапредметні) і соціальні (художньо-комунікативні 
та соціально-практичні).

На думку Г. Падалки, компетентність майбутнього вчителя му-
зики передбачає здатність особистості до: усвідомлення музики як 
суспільного явища, засвоєння основних її закономірностей, стилів 
і жанрів; оволодіння засобами втілення художніх образів у  вико-
навстві та застосування музики у художньо-виховній роботі зі шко-
лярами [8]. Адже, як стверджує автор, знати мистецтво в розмаїтті 
його жанрів і стилів означає «мати великий запас естетичних вра-
жень, великий досвід інтелектуально-емоційного усвідомлення об-
разного змісту творів та володіти різнобарвною палітрою здатності 
до художніх роздумів і почуттів» [8, 38].

Ми підтримуємо думку науковців (В.  Дряпіка, О.  Олексюк, 
О. Павленко, Т. Пляченко та ін.) про те, що у системі мистецької осві-
ти ідеї творчого розвитку фахівця отримали найповніше втілення 
у сфері інструментального навчання. Гармонічно поєднуючи аналі-
тичні, креативні та практичні аспекти навчання, інструментально-
виконавська діяльність виступає потужним розвиваючим засобом. 
На думку О. Павленко, важливим чинником творчого розвитку сту-
дентів є формування у них умінь джазової імпровізації [7, 19]. Адже 
джазова імпровізація, вважає автор, є видом художньо-креативної 
діяльності, під час якої творчий продукт створюється оригінальни-
ми музично-виражальними засобами джазового мистецтва.

На думку В. Дряпіки, навчання джазового музикування додасть 
універсальності змісту навчання, що свідчитиме не про абсолютиза-
цію джазу (як інновації), а про органічний синтез, доповнення, полі-
функціональність і комплексність [1]. Адже кінцева мета навчання 
джазу, вважає автор, — це перехід до самостійної творчості [1, 13]. 
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У дослідженні О.  Курильченко розглядається проблема підви-
щення творчої активності студентів музичних факультетів педаго-
гічних вищих навчальних закладів, які не спеціалізуються у  сфері 
естрадно-джазового мистецтва [4]. Автор підкреслює, що навчання 
студентів засобами естрадно-джазового мистецтва не протиставля-
ється традиційним формам навчальної роботи, а, навпаки, органіч-
но доповнює їх та перебуває з ними у тісному зв’язку. З цією метою 
дослідниця розробила авторський спецкурс «Основи естрадно-джа-
зового мистецтва», під час вивчення якого студенти ознайомлюють-
ся з історією естрадно-джазової музики, вивчають основи джазової 
гармонії, ритміки, мелодики, імпровізації та виконавства.

Розроблена нами методика формування навичок естрадно-джа-
зового музикування у студентів музичних училищ була зорієнтова-
на на розширення досвіду їхньої творчої діяльності шляхом залучен-
ня до специфічних складових естрадно-джазового музикування [10].

Головним завданням цієї методики стало формування у студен-
тів на основі естрадно-джазового матеріалу навичок гри на слух, 
читання з аркуша, транспонування, імпровізації, сольного та су-
місного музикування тощо. У процесі впровадження відповідного 
спецкурсу нами було з’ясовано, що естрадно-джазове музикування 
є потужним засобом удосконалення особистості, тому залучення 
студентів музичних училищ до естрадно-джазової творчості суттє-
во розширює діапазон їх музично-творчих навичок, внаслідок чого 
зростає професійна компетентність випускників музичних училищ.

Ефективність розробленої нами методики формування навичок 
естрадно-джазового музикування у  студентів музичних училищ 
спонукає до подальших наукових пошуків у цій сфері. Це зумовле-
но реформуванням мистецької освіти, яка передбачає підвищен-
ня професійної мобільності та конкурентоздатності майбутньо-
го фахівця, виховання творчої, різнобічно розвиненої особистості. 
Спираючись на теоретичні положення науковців, що розкривають 
особливості інструментально-виконавської підготовки студентів 
засобами музичного мистецтва, естрадно-джазового зокрема, а та-
кож з урахуванням основних положень компетентнісного підходу 
та власного практичного досвіду, ми вважаємо, що ядром професій-
ної компетентності майбутніх музикантів-виконавців є сформована 
у них інструментально-виконавська компетентність.

У концепції Т.  Пляченко інструментально-виконавська ком-
петентність розглядається як одна із спеціалізованих професій-
них компетентностей [9, 63-64]. Вона характеризується готовністю 
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до вільного використання музичного інструмента (інструментів) 
у  професійній діяльності в  середніх загальноосвітніх навчальних 
закладах та виявляється у  рівні володіння такими компетентнос-
тями, як: програмово-репертуарна, технічно-виконавська, інтер-
претаційна, інструментально-методична, концертмейстерська, сце-
нічна. Автор зазначає, що формування означених компетентностей 
не обмежується лише інструментально-виконавською підготовкою. 
Цей процес здійснюється комплексно на заняттях різних музич-
них дисциплін — музично-теоретичних, інструментально-виконав-
ських, вокально-хорових, музично-педагогічних, блоку дисциплін 
додаткової спеціалізації з фаху за вибором студента (теоретична 
підготовка). Здобуті знання, уміння й навички студенти реалізують 
у процесі проходження виробничої (педагогічної) практики в серед-
ніх загальноосвітніх навчальних закладах (практична підготовка).

Організація інструментально-виконавської підготовки студен-
тів на засадах компетентнісного підходу та наукове обґрунтування 
сутності й складових інструментально-виконавської компетентнос-
ті потребує аналізу відповідного виду професійної діяльності вчи-
теля на уроках музичного мистецтва та в  позанавчальний час, що 
уможливить визначення форм роботи, пов’язаних із грою на музич-
ному інструменті (інструментах).

Інструментально-виконавську компетентність студентів ми 
розглядаємо як інтегративне утворення особистості, що має систем-
ну організацію, складну багаторівневу структуру та виступає як су-
купність взаємодії когнітивно-пізнавального, мотиваційно-цінніс-
ного, емоційно-вольового та рефлексивно-творчого компонентів. 
Критеріями сформованості даного феномену виступають розвине-
ні музичні здібності, емоційно-вольові якості, мотиваційно-цінніс-
ні орієнтації, високий ступінь сформованості системи знань, умінь, 
рефлексивно-виконавської позиції, що виявляється у готовності май-
бутнього музиканта-виконавця до вільного використання музичного 
інструмента (інструментів) у професійній діяльності. На нашу дум-
ку, сформований у  навчальному закладі високий рівень інструмен-
тально-виконавської компетентності студентів можна розглядати як 
основу їх професійної ідентичності та творчої самореалізації. 

Висновки. Підсумовуючи викладений теоретичний аналіз озна-
ченої проблеми, ми дійшли висновку про те, що використання у про-
цесі інструментально-виконавської підготовки студентів естрад-
но-джазових творів позитивно впливатиме на їхній загальний 
професійний розвиток. Це виявлятиметься у розширенні тезаурусу 
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студентів, оволодінні різноманітним за жанром та стилем естрадно-
джазовим репертуаром, активізації музично-творчих здіб ностей, 
розвитку образного мислення, фантазії, уяви, що в  цілому сприя-
тиме підвищенню загального виконавського рівня. Зазначимо, що 
окреслені нами теоретичні положення потребують подальшого нау-
кового осмислення та перевірки їх вірогідності на практиці.

Джерела

1. Дряпіка В.І. Розвиваюче навчання і поліфункціональна підготовка 
педагога-музиканта засобами джазового виконавства / В.І.  Дряпіка // 
Наукові записки НДПУ ім. М. Гоголя. — 2002. — № 1. — С. 12–14.
2. Закон України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 №  1556-VII) 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
shov/1556-18 — Назва з екрана.
3. Конен В.Д. Третий пласт: Новые массовые жанры в музыке ХХ века / 
В.Д. Конен. — М. : Музыка, 1994. — 160 с.
4. Курильченко Е.М. Джазовое искусство как средство развития твор-
ческой деятельности студентов музыкальных факультетов педагогичес-
ких вузов  : автореф. дис. … канд. пед. наук / Е.М. Курильченко. — М., 
2005. — 21 с.
5. Масол Л.М. Загальна мистецька освіта: теорія і практика : [моногр.] / 
Л.М. Масол. — К. : Промінь, 2006. — 432 с.
6. Олексюк О.М. Музична педагогіка : навч. посіб. / О.М. Олексюк. — К. : 
Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. — 248 с.
7. Павленко О.М. Джазова імпровізація в системі інструментально-ви-
конавської підготовки  : метод. рек. / О.М.  Павленко.  — Ніжин  : НДУ 
ім. М. Гоголя, 2013. — 35 с.
8. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання 
мистецьких дисциплін) / Г.М. Падалка. — К.  : Освіта України, 2008. — 
274 с.
9. Пляченко Т.М. Формування інструментально-виконавської компе-
тентності майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі фахової 
підготовки / Т.М.  Пляченко // Професійна мистецька освіта і художня 
культура: виклики ХХІ століття  : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 
16–17 жовт. 2014 р. / МОН України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка  ; за заг. 
ред. В.О. Огнев’юка ; [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, К.Ю. Бацак 
та ін.]. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. — С. 61–69.
10. Хижко О.В. Формування навичок естрадно-джазового музику-
вання у студентів музичних училищ : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
13.00.02 «Теорія та методика навчання (музика і музичне виховання)» / 
О.В. Хижко. — К., 2009. — 23 с.



РОЗДІЛ ІІІ
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 
ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ  
В СИСТЕМІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

 УДК 373.147.036

Сверлюк Л.І.,
доцент кафедри пісенно-хорової практики та постановки голосу
Інституту мистецтв 
Рівненського державного гуманітарного університету, 
кандидат педагогічних наук

ГУМАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМИН 
У ДИТЯЧИХ ХОРОВИХ КОЛЕКТИВАХ: 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

У пропонованій статті розкрито проблеми, що мають місце у  між-
особистісних взаєминах в дитячих хорових колективах. Особливу ува-
гу приділено гуманізації взаємин між учасниками творчого колекти-
ву, що має неабиякий вплив на творчу перспективу розвитку в цілому. 
Доведено, що нині існує певний розрив між реальним станом виховної 
роботи в  аматорському колективі та новими суспільними вимогами 
до нього. Завдяки анкетуванню доведено власну гіпотезу про стан гу-
манізації взаємин у творчих колективах. 

Ключові слова: хор, гуманізація взаємин, дитяча творчість.

В предлагаемой статье раскрыты проблемы, имеющие место в меж-
личностных отношениях в  детских хоровых коллективах. Особое 
внимание уделено гуманизации взаимоотношений между участни-
ками творческого коллектива, существенно влияющей на творче-
скую перспективу развития в целом. Доказано, что в настоящее вре-
мя существует определенный разрыв между реальным положением 
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воспитательной работы в  любительском коллективе и новыми об-
щественными требованиями к нему. Благодаря анкетированию под-
тверждена собственная гипотеза о состоянии гуманизации отноше-
ний в творческих коллективах.

Ключевые слова: хор, гуманизация взаимоотношений, детское твор-
чество.

The article deals with the problems that happen in the interpersonal 
relationships in the children choirs. The importance is being attached 
to  the  humanization of the relationships among the on-stage performance 
group participants that has a weighty influence on the development perspective 
in general. It has been proved that the main way to improve the relationships 
humanization in a choir has to be a program that combines the whole complex 
of educational and psychological mechanisms. Organizational and creative 
activity will be premised on the democratic understanding with the attraction 
of participants to it.

Key words: choir, relationships humanization, children creativity.

Постановка проблеми. Проведені протягом останніх років 
наукові дослідження функціонування творчих колективів підтвер-
джують припущення про те, що разом із певними здобутками удо-
сконалення методики роботи з колективом, забезпечення методич-
ною літературою тощо докладнішого вивчення потребує проблема 
взаємин між учасниками колективу та з його керівником. Як пока-
зує практика, часто вони є визначальними як у творчому зростанні, 
так і у функціонуванні колективу в цілому.

Зазначимо, що традиційна робота з хоровими колективами, зо-
крема дитячими, переважно зводиться до удосконалення співацької 
майстерності учасників, опрацювання хорових творів, участі в кон-
цертах тощо. На нашу думку, бракує теоретичного обґрунтування 
стану гуманізації, що дало б змогу організувати роботу з дитячими 
хоровими колективами на гуманістичній основі.

Мета статті — розкрити сучасний стан взаємин у дитячих твор-
чих колективах та визначити перспективи їх ефективного функціо-
нування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дитяче хорове ви-
конавство ще не виділилося в  єдину галузь наукового пізнан-
ня як самостійний теоретичний напрямок. Гуманістичний під-
хід у  психології обґрунтовано зарубіжними (Р.  Бернс, Б.  Кларк, 
С. Конг, Ф. Кумбс, А. Маслоу, К. Роджерс) та вітчизняними вчени-
ми (В. Сухомлинський, Г. Балл, В. Юрченко, В. Шпак та ін.). Надано 
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висновки вчених щодо виховання гуманістичних почуттів і взає-
мин у дітей (І. Бех, С. Вдович, С. Гончаренко, І. Зязюн, О. Киричук, 
Ю. Мальований), стосовно мистецької освіти (Л. Коваль, О. Олексюк, 
Г.  Падалка, О.  Ростовський, О.  Рудницька, О.  Щолокова), музич-
но-естетичного виховання в аматорських колективах (О. Ільченко, 
О. Оленін, В. Лапченко).

Відомо, що гуманні взаємини у  дитячих хорових колективах 
формуються у процесі навчання. Так, спільне музикування багатьма 
музикантами розглядалося як дієвий засіб розвитку музичних здіб-
ностей (В. Краснощоков, К. Пігров, К. Виноградов, А. Готліб).

Виклад основного матеріалу. Проблема гуманізму, гуманних 
взаємин завжди викликала дискусії серед дослідників, адже без їх 
осмислення інші проблеми розв’язати неможливо. 

Гуманізм як система філософських поглядів і напрям суспіль-
ної думки виник в античні часи, сформувався в епоху Відродження 
і розвивався в наступні періоди аж до сьогодення. Гуманізм як ідея 
і глобальна філософська система визначається автономністю (ви-
діленням серед інших релігійних, історичних, ідеологічних посту-
латів), універсальністю (притаманністю будь-яким універсальним 
системам), фундаментальністю (відображенням провідних засад 
суспільного життя), єдністю цілей і засобів (що виключає можли-
вість досягнення цілей будь-якими засобами) [5, 33–34]. Ядром гу-
маністичного світогляду, його системоутворювальним фактором є 
людина «як мірило всіх речей». Гуманність є соціально-психологіч-
ною властивістю особистості, що визначається як система настанов 
особистості на соціальні об’єкти (людину, групу людей, живу істо-
ту) [6, 21].

Практика свідчить, що нині існує певний розрив між реальним 
станом виховної роботи в  аматорському колективі та новими су-
спільними вимогами до нього як до колективу любительської твор-
чості. Крім того, музичний колектив як різновид аматорського мис-
тецтва має великі педагогічні можливості, реалізація яких залежить 
передусім від правильної організації процесу керування ним. Тому 
виникає потреба подальшого дослідження аматорського музично-
го колективу як соціально-психологічного і педагогічного феноме-
ну, що є досить актуальним при вирішенні теоретичних і практич-
них завдань.

Вирішити завдання з формування гуманних взаємин можна 
шляхом включення дітей у художньо-творчу діяльність. Така діяль-
ність сприяє формуванню у них потреби дарувати результати  своєї 
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праці іншим людям, не ігноруючи при цьому важливості і корис-
ності такої діяльності особисто для себе. 

Варто зазначити, що у  позашкільних аматорських колективах 
закладено сприятливі умови для формування гуманних взаємин 
дітей. Утім, за твердженням багатьох вчених (М.  Боришевський, 
М.  Глущенко, С.  Ніколаєва, Н.  Слободяник), на практиці в  поза-
урочній діяльності стосунки переважно будуються на авторитар-
них засадах. Така суперечність, мабуть, ґрунтується на тому факті, 
що традиції позашкільних організацій України, зокрема українсько-
го скаутського руху, відійшли в минуле. Так, надовго запанував дух 
«піонерського гуртка», де робота хоч i була цікавою та змістовною, 
але в стосунках переважав авторитарний, командний стиль. 

Пріоритетним напрямом у музично-естетичному вихованні стає 
гуманістична спрямованість музики. Вдосконалення соціалізації 
особистості школяра вимагає поглиблення змісту музично-есте-
тичного виховання, покликаного стимулювати його духовні потре-
би з опорою на гуманізм — змістовний контекст музичного впливу. 

Хоровий колектив, як і інші аматорські колективи, має пріори-
тетні можливості порівняно зі шкільною формою освіти щодо за-
доволення потреб дитини у  комунікації з однолітками, оскіль-
ки передбачає неформальність, вільність, відкритість спілкування. 
Особливість хорового мистецтва полягає в  зацікавленні дитини 
окремим видом діяльності. Якщо поставлене завдання є цікавим, 
дитина виконуватиме його активно і уважно. Тому така діяльність 
більшою мірою впливає на розвиток особистості, розкриття її твор-
чих можливостей. Д.  Зарін вбачав у  таких заняттях пробуджен-
ня і розвиток естетичних почуттів дитини як прагнення до краси, 
в  чому б воно не виражалося, та підкреслював значення хорово-
го співу як виховного впливу на розумові сили та фізичну сторону 
учасників [1]. 

Процес виховання гуманності пов’язаний із формуванням ат-
мосфери творчості, культурної ідентифікації та соціальної адаптації 
дитини (Є. Бондаревська, І. Якиманська). Такий підхід є особливо 
важливим у складних сучасних умовах знецінення загальних норм 
культури, коли потрібно створити атмосферу співпраці вихователя 
із вихованцем, що сприяє процесу самопізнання, самовдосконален-
ня дитини.

Для глибшого вивчення характеру міжособистісних стосун-
ків керівника з учасниками хорового колективу, розкриття харак-
терних ознак взаємовпливів ми вирішили простежити зворотний 
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зв’язок у  цій взаємодії на рівні «учасник  — керівник». На кожне 
із запитань анкети необхідно було дати ствердну або заперечну від-
повідь з відповідним варіантом пояснення, спираючись на особис-
ті міркування. Пропонована анкета містить дев’ять запитань, кожне 
з яких має певне смислове навантаження. Анкетування проводило-
ся, щоб виявити відчуття комфортності учасників хорового колек-
тиву, думку дітей щодо свого місця в колективі, ставлення до хоро-
вої музики в цілому та своєї участі в діяльності колективу зокрема, 
характер ставлення керівника до учасників, рівень комфортності 
учасників, залежність рівня комфортності від рівня музичної під-
готовки. Показниками відчуття комфортності учасників колективу 
стали їхні висловлювання про власне задоволення хоровим співом, 
бажання колективної творчості, небажання залишати колектив.

Отже, характер міжособистісних взаємин, стиль керівництва 
та його вплив на характер міжособистісних взаємин ми оцінювали 
з трьох позицій: оцінка експертів; оцінка особистої позиції керівни-
ка; оцінка гуртківців. Це дало можливість отримати досить вичерп-
ні дані.

Результати як опитувань, так і проведених спостережень, бесід 
підтвердили сталу тенденцію керівників до застосування адміні-
стративних методів управління колективом. За даними опитувань 
ми зробили висновок, що керівники музичних колективів неохоче 
приймають, а в багатьох випадках і не приймають взагалі в колек-
тив дітей, які не мають належної музичної підготовки та музичних 
здібностей. Така позиція керівника позначається на його ставлен-
ні до учасників та на характері їхніх взаємин і суперечить очікуван-
ням учасників. Зазначена позиція керівника суперечить головному 
призначенню дитячого хорового колективу як загальнодоступної 
форми музичної діяльності для реалізації потреб у  саморозвитку 
та самореалізації особистості.

Отримані результати дають підстави стверджувати, що взаєми-
ни між керівником і учасниками хорового колективу не мають гу-
манного характеру, що не відповідає вимогам і потребам сьогоден-
ня.

Аналіз оцінок експертів виявив пріоритетне ставлення керівни-
ка до здібних учасників, що мають музичну підготовку. Із загальної 
кількості керівників 75 % прагнуть приймати до колективу обдаро-
ваних та підготовлених дітей, тобто переважає тенденція виділяти 
їх серед інших. До менш здібних учасників такі керівники виявля-
ють меншу увагу та терплячість. При вивченні нових творів вони 
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іноді проявляють нетактовність у присутності всього колективу, що 
свідчить про виявлення недостатньої чуйності та справедливості. 
Приймати до колективу всіх бажаючих і приділяти кожному належ-
ну увагу бажають лише керівники двох колективів, що становить 
16,7 %. Частина керівників надає перевагу лише здібним і підготов-
леним учасникам, хоч іноді може змінювати свою позицію.

Вимогливих і суворих керівників, які постійно контролюють ви-
конання поставлених завдань, рідко відзначають позитивне в діях 
учасників, лише 58,3 %. Тільки 25 % керівників, часто і 16,7 %, під час 
занять іноді помічають позитивні здобутки. 

У поглядах керівників на стосунки між учасниками дитячого хо-
рового колективу експерти визначили тенденцію до зацікавленос-
ті переважно технікою виконання музичних творів, досягнення від-
повідного рівня художності. Водночас на взаємини між учасниками 
керівники майже не звертають уваги, лише вимагають особистої 
відповідальності. До таких належить 58,3 % керівників. Окремі ке-
рівники (41,6 %) намагаються створити товариську атмосферу в ко-
лективі, залучаючи при цьому учасників, стимулюючи співпрацю 
та взаємодопомогу. Хоча зазначимо, що такі дії скоріше схожі на імі-
тацію демократичного стилю керівництва. Насправді лише 16,7  % 
керівників діють згідно з демократичними засадами керівництва.

Що стосується мети діяльності такого творчого колективу, то 
25 % керівників очікують на особистий успіх, певну особисту реа-
лізацію, 58,3 % виявляють прагнення до колективного успіху, 16,7 % 
постійно дбають про успіх кожного члена колективу, створюють 
умови для відчуття корисності, прояву здібностей кожного учасни-
ка. Отже, 83,3 % керівників більше дбають про успіх колективу в ці-
лому, ніж про розвиток кожного учасника.

Більшість керівників (58,3 %) вважають, що учасники колективу 
мають розуміти потребу в щоденній роботі, незважаючи на особис-
ті труднощі, тому важливо суворо контролювати виконання ними 
поставлених завдань. 33,3  % керівників переконані, що повинна 
бути обов’язкова вимогливість у  колективі, але із стимулюванням 
старанності та успішності учасників.

Основною метою своєї діяльності 58,3  % керівників вважають 
пробудження у дітей зацікавлення музичним мистецтвом та набут-
тя навичок хорового співу. Підготовку до успішних виступів на кон-
курсах, оглядах дитячої творчості як засобу популяризації укра-
їнського національного мистецтва вважає головною метою своєї 
діяльності 41,6 % керівників.
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Згідно з отриманими даними, можна зробити висновок про те, 
що більшість керівників (58,3  %) цілком відкидають партнерські 
стосунки з дітьми і тільки окремі (33,3 %) відкидають їх частково. 
Лише 8,6 % підтримують партнерські стосунки в колективі. Це свід-
чить про надання керівниками пріоритетності адміністративному 
стилю керівництва, що не сприяє формуванню гуманних взаємин 
серед учасників.

Аналіз отриманих анкетних даних доводить, що авторитарні ме-
тоди керівництва переважають у 50 % керівників, 33,3 % можна від-
нести до тих, котрі застосовують універсальний стиль керівництва, 
і лише 16,7 % — до прихильників демократичного стилю.

З метою отримання відомостей про контингент учасників дитя-
чих хорових колективів та співвідношення цих даних з відчуттям 
комфортності кожного гуртківця, а також виявлення поглядів ді-
тей на своє місце в колективі та характер ставлення до них керівни-
ка було запропоновано заповнити анкету, в якій на 9 запитань необ-
хідно дати ствердну або заперечну відповідь із поясненням. Це дало 
змогу виявити високий, середній та низький рівні комфортності 
учасників колективу.

З результатів анкетування стало відомо, що контингент учасни-
ків дитячих хорових колективів складають переважно діти, які ма-
ють музичну освіту чи відповідну підготовку. 

Показниками відчуття комфортності учасників хорових колек-
тивів стали їхні висловлювання про власне задоволення творчою 
діяльністю, бажання повторити таку діяльність та небажання зали-
шати колектив.

У відповідях на анкетні запитання учасники переважно ствер-
джували, що в них виникають певні труднощі у взаєминах з керів-
ником та однолітками. Вони незадоволені своїм місцем у колективі 
через відсутність можливості самореалізації та негативне ставлення 
оточуючих у разі допущення помилок при виконанні хорової партії. 
Учасники, котрі не мають попередньої музичної підготовки, відчу-
вають невпевненість у власних силах та втрачають віру у свої мож-
ливості. Вони також стверджували, що керівник не звертає на них 
належної уваги, оскільки основну увагу приділяє учасникам-соліс-
там для підготовки до концертних виступів.

Варто зазначити, що частково чи цілком задоволені своєю учас-
тю в хоровому колективі 72,6 % дітей, котрі мають попередню му-
зичну підготовку (музична школа, хорова студія). Їм подобається 
процес навчання, участь у різноманітних концертах та фестивалях 
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хорової музики. Керівник ставиться до них з повагою, виявляє до-
віру, дає можливість проявити свої творчі можливості. Проте діти, 
які нещодавно прийшли з інших аматорських колективів та не ма-
ють попередньої музичної підготовки, не задоволені своєю участю 
в хорі. Тільки 16,6 % учасників без музичної підготовки частково за-
доволені своєю участю в хоровому колективі. Це можна пояснити 
відсутністю відповідних умов для їхньої швидкої адаптації у ново-
му середовищі.

Бажання до повторної діяльності та взаємин виявили 52,3 % ді-
тей, які відвідують музичні школи та хорові студії. Їм подобаєть-
ся процес навчання в колективі, оскільки вони мають можливість 
спілкуватися з новими друзями, брати участь у різноманітних кон-
цертах. Окремі з них виявили бажання відвідувати хоровий колек-
тив частіше. Отже, вищим є відчуття комфортності у тих учасників, 
які мають попередню музичну підготовку (музична школа, студія). 
І навпаки, низьким є відчуття комфортності (тобто незадоволення 
своєю участю в колективі) у нових учасників, які не мають музич-
ної підготовки.

Аналіз отриманих результатів дає змогу стверджувати, що рівень 
комфортності безпосередньо залежить від рівня музичної підготов-
ки учасників хорового колективу. Якщо розглядати співвідношення 
цієї категорії окремо в кожному колективі, то в хорових колективах, 
в яких панують авторитарні методи керування, кількість учасників 
із низьким рівнем комфортності є значно більшою, ніж у тих колек-
тивах, в яких методи керування універсальні, і значно більшою, ніж 
там, де керування колективом побудовано на демократичних прин-
ципах взаємин. Відповідно рівень комфортності учасників зростає 
в колективах з універсальним і особливо демократичним методами 
керування.

Метою подальшого дослідницького пошуку стала характерис-
тика взаємин між учасниками. Для її з’ясування ми визначали со-
ціально-психологічний клімат у колективі, оскільки, на наш погляд, 
він є реальним показником взаємин. Щоб оцінити основні прояви 
психологічного клімату колективу ми вивчали якості, які характе-
ризують сприятливий чи несприятливий психологічний клімат. 

У середньому 49 % учасників відзначили негативний психологіч-
ний клімат. Вони вважають, що в колективі переважає пригнічений 
настрій та байдужість до тісного спілкування. Критичні зауваження 
часто висловлюються в образливій формі, кожен вважає свою думку 
важливішою і нетерпимий до думки інших.
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Тільки 19,8 % учасників визначили переважно позитивні про яви 
психологічного клімату в колективі. Вони вважають, що переважає 
бадьорий, життєрадісний настрій та доброзичливість у взаєминах. 
Ці учасники стверджують, що членам колективу подобається бути 
разом, брати участь у різноманітних справах. У разі успіху або не-
вдачі окремих учасників можна сподіватися на підтримку чи спів-
переживання всього колективу. На їхню думку, в  колективі панує 
справедливе ставлення до всіх учасників.

Натомість 32,2  % учасників вважають, що ці дві протилежні 
властивості не проявляються досить конкретно або проявляються 
однаковою мірою.

На основі аналізу отриманих даних можна зробити висновок 
про те, що майже в усіх колективах спостерігається несприятливий 
психологічний клімат. Однак за співвідношенням кількісних по-
казників помітно різним є ступінь означеної характеристики. По-
перше, про несприятливість психологічного клімату в  колективах 
свідчить невисокий середній бал. По-друге, в колективах, де керів-
ники застосовують універсальні методи керування, середній бал є 
вищим, відповідно і психологічний клімат більш сприятливим, ніж 
у тих колективах, в яких застосовуються авторитарні методи керу-
вання. В колективах, в яких керування побудовано на демократич-
них засадах, зафіксовано найвищий, хоч не дуже високий бал, що 
свідчить про сприятливий психологічний клімат.

Висновки. Виходячи з проведеного дослідження, ми дійшли виснов-
ку про існування суперечності між безпосереднім призначенням дитя-
чих хорових колективів як загальнодоступних осередків для всебічно-
го розвитку особистості та реальною ситуацією. Це пов’язано з тим, що 
більшість керівників таких колективів інакше розуміють призначення 
та завдання аматорських об’єднань. Тому в такі колективи потрапля-
ють передусім здібні та музично обдаровані діти, відповідно недостат-
ньо можливостей для дітей із посередніми здібностями.

Під час дослідження ми виявили, що більшість дітей є досить 
чутливими до сприймання та розуміння добра. Їм притаманні такі 
якості, як уміння переживати за проблеми друзів, здатність до ем-
патії, вони здатні цінувати добро та прагнуть робити добрі вчин-
ки. Водночас авторитарні методи керування колективом не сприя-
ють розвитку подібних проявів та перетворенню гуманних почуттів 
на стійкі ідеали та переконання. Такий підхід керівників призводить 
до того, що в колективах переважає несприятливий психологічний 
клімат і відповідно невисоким є рівень гуманних взаємин. 
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На наше переконання, основною формою удосконалення гуман-
них взаємин у  дитячому хоровому колективі має бути програма, 
в якій синтезується комплекс педагогічних та психологічних меха-
нізмів, а організаційна та творча діяльність будується на демокра-
тичних засадах із залученням до неї всіх учасників.
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У статті визначено педагогічні умови формування ціннісних компе-
тентностей майбутнього вчителя музики в  процесі диригентсько-
хорової підготовки та розкрито їх зміст. Підкреслено, що їх створен-
ня суттєво підвищує продуктивність навчально-виховного процесу 
на мистецькому факультеті педагогічного університету. Зосереджено 
увагу на орієнтації процесу диригентсько-хорової підготовки майбут-
ніх учителів музики на сприяння становленню та розвитку їхніх цінніс-
них компетентностей.

Ключові слова: ціннісні компетентності, педагогічні умови, навчаль-
но-виховний процес, майбутній вчитель музики, диригентсько-хорова 
підготовка.

В статье определены педагогические условия формирования цен-
ностных компетентностей будущего учителя музыки в  процес-
се дирижерско-хоровой подготовки и раскрыто их содержание. 
Подчеркнуто, что их создание существенно повышает продуктив-
ность учебно-воспитательного процесса на факультете искусств 
педагогического университета. Внимание сосредоточено на ориен-
тации процесса дирижерско-хоровой подготовки будущих учителей 
музыки на содействие становлению и развитию их ценностных ком-
петентностей.

Ключевые слова: ценностные компетентности, педагогические усло-
вия, учебно-воспитательный процесс, будущий учитель музыки, дири-
жерско-хоровая подготовка.

The author of the article describes pedagogical conditions of development 
of  future music teacher’s valuable competences in the process of choral 
conducting training and reveals their content. It is emphsized that 
implementation of the pedagogical conditions considerably improves 
the productivity in the educational process at the Department of Arts 
at Pedagogical University. Attention is focused on the orientation of the process 



94 Духовність особистості в системі мистецької освіти

of choral conducting training of future music teachers on the assistance 
of becoming and development of their valuable competences.

Key words: valuable competences, pedagogical conditions, educational 
process, future music teacher, choral conducting training.

Постановка проблеми. Докорінні зміни в  реформуванні су-
часної освіти України, що вимагають радикальних змін у навчаль-
но-виховному процесі, зумовлюють нові вимоги до якості підго-
товки студентів мистецьких факультетів. Формування ціннісних 
компетентностей майбутнього вчителя музики в процесі диригент-
сько-хорової підготовки є досить складним процесом, результа-
тивність якого залежить від створення певних педагогічних умов. 
Ураховуючи соціальні вимоги до діяльності вчителя музики, важли-
во спрямувати його підготовку на виховання освічених музикантів, 
забезпечення наступності й подальшого розвитку музичної куль-
тури. Адже задовольнити різноманітні потреби учнів може тільки 
той учитель, який сам багато знає та вміє, відповідальний та напо-
легливий у прагненні до оволодіння ціннісними компетентностями. 
У зв’язку з цим особливої актуальності набуває питання підготов-
ки майбутніх фахівців в умовах, які найбільш ефективно забезпе-
чували б розвиток їхніх ціннісних компетентностей. Тож перед-
усім варто наголосити на необхідності створення педагогічних умов 
для формування особистості майбутнього учителя музики, її вну-
трішньої мотивації як стійкої потреби у набутті знань, умінь і на-
вичок. Це становитиме підґрунтя для ефективного формування 
ціннісних компетентностей вчителя музики в  процесі диригент-
сько-хорової підготовки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема підготов-
ки студентів мистецьких факультетів до продуктивної діяльності 
у сфері диригентсько-хорової підготовки вчителя музики є актуаль-
ною, її розглядали в  історичному (А. Мартинюк, І. Павлик та  ін.), 
хорознавчому (О. Бенч-Шокало, А. Лащенко та ін.), диригентсько-
хоровому (П.  Ковалик, А.  Козир, Л.  Костенко, А.  Кречківський, 
Л.  Сверлюк, С.  Світайло та  ін.), вокально-хоровому (О.  Стахевич, 
Л.  Лабінцева та ін.), музично-психологічному (Л.  Бочкарьов, 
В.  Назайкінський, С.  Науменко та  ін.) та музично-педагогічно-
му аспектах (А.  Болгарський, Л.  Коваль, О.  Олексюк, Г.  Падалка, 
О. Ростовський, О. Рудницька, Т. Смирнова, О. Щолокова та ін.).

Пошуки визначення поняття «педагогічні умови» показали, що 
цю категорію досліджували й обґрунтували науковці К.  Дубич, 
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О.  Гура, Н.  Житнік, М.  Звєрєва, Ю.  Костюшко, О.  Мещанінов, 
Г. Падалка, В. Стасюк та ін.

Питання ціннісних компетентностей лише порівняно нещодав-
но стали предметом спеціального розгляду, в  Україні коло дослі-
джень, присвячених цій темі, достатньо обмежене. Значний внесок 
у  розробку цього поняття зробив В.  Луговий. Аналіз наукової лі-
тератури свідчить про детальну розробку окремих елементів про-
фесійної підготовки майбутнього вчителя музики, однак пробле-
ма педагогічних умов формування його ціннісних компетентностей 
в  процесі диригентсько-хорової підготовки ще не досліджена, що 
й визначило тему цієї роботи.

Мета статті полягає у визначенні та розкритті сутності педаго-
гічних умов для формування ціннісних компетентностей майбут-
нього вчителя музики в процесі диригентсько-хорової підготовки.

Виклад основного матеріалу. Оскільки мистецтво є своєрідним 
камертоном цивілізації, що синтезує красу, істину, добро, формує 
людину-творця, то на передній план висувається потреба викорис-
тання її ціннісних компетентностей у навчально-виховному проце-
сі. Формування ціннісних компетентностей майбутнього вчителя 
є необхідною умовою досягнення ним найвищих результатів у пе-
дагогічній діяльності та забезпечує розширення й реалізацію його 
власних внутрішніх можливостей і потреб.

У філософському розумінні умова виступає категорією, що від-
биває універсальні відношення речі та тих чинників, завдяки яким 
вона виникає і існує. За наявності відповідних умов властивості ре-
чей переходять із можливого в дійсне. Активним чинником впли-
ву умов на спосіб існування певної речі виступає людина, без діяль-
ності якої умова сама не може продукувати нову діяльність [3, 120].

У педагогічній науці поширені різні визначення і характерис-
тики педагогічних умов, що зумовлено відмінністю у  поглядах 
на мету, критерії оцінювання її результатів, роль кожної із складо-
вих навчального процесу тощо. Варто зазначити, що на формуван-
ня особистості впливають зовнішні та внутрішні умови діяльнос-
ті (В. Андрєєва, Г. Костюк, В. Моляко, С. Рубінштейн, В. Семиченко 
та ін.). Реалізація цих впливів залежить від життєвого досвіду лю-
дини, рівня її сприйнятливості та внутрішньої установки, а також 
особистісних якостей. Отже, ефективність формування ціннісних 
компетентностей майбутнього вчителя музики залежить не тільки 
від зовнішніх умов — системи навчання у конкретному навчально-
му закладі і рівнів ціннісно-професійної підготовки його виклада-
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чів, а й від внутрішніх — особистісних установок майбутніх учите-
лів музики. 

Спираючись на визнані у педагогічній науці тлумачення сутнос-
ті цієї дидактичної категорії, ми дійшли висновку про те, що педаго-
гічні умови — це сукупність продуктивних чинників, які створюють 
можливість ефективно застосовувати педагогічні засоби формуван-
ня ціннісних компетентностей майбутніх учителів музики в процесі 
диригентсько-хорової підготовки. Їх теоретичне обґрунтування, ор-
ганізаційно-методичне та змістове наповнення є запорукою ефек-
тивного практичного втілення експериментальної моделі, оскільки 
вони забезпечують цілісність процесу формування ціннісних ком-
петентностей.

Узагальнення теоретичних підходів до визначення та харак-
теристики поняття «педагогічні умови» дало нам змогу визначи-
ти й обґрунтувати зміст педагогічних умов формування ціннісних 
компетентностей майбутнього вчителя музики.

Першою умовою є забезпечення гуманістичної спрямованості 
змісту диригентсько-хорової підготовки. Ми вважаємо, що ціннісні 
компетентності нерозривно й органічно пов’язані з гуманістичною 
педагогікою, оскільки розглядають людину як вищу цінність і мету 
розвитку. Гуманістична спрямованість орієнтує процес диригент-
сько-хорової взаємодії у визначенні завдань та засобів ефективно-
го спілкування, гуманних взаємин у дитячому хоровому колективі. 
Диригент спілкується з учасником як з рівним, вартим поваги парт-
нером, визнає за ним право на власну точку зору, право бути тим, 
ким він є. Зазначений підхід формує у  дітей такі властивості осо-
бистості, як самоповага, усвідомлення своєї унікальності, неповтор-
ності, індивідуальності. Тобто створюється такий комплекс якос-
тей особистості, який умовно можна назвати комунікативним. Такі 
якості, як рефлексія, емпатійність та гнучкість надають йому яскра-
во вираженої гуманістичної спрямованості. Гуманізація диригент-
сько-хорової освіти повноцінно виявлятиметься лише в  тому ви-
падку, якщо разом з відповідним світоглядом і стилем спілкування 
зі студентами педагог застосовуватиме конкретні прийоми дири-
гентсько-хорового навчання, що розкриють щиру турботу виклада-
ча про успіхи учнів у процесі диригентсько-хорової підготовки. 

Визначаючи вимоги до гуманістичної парадигми мистецького 
навчання, Г. Падалка виокремила серед основних такі: «застосуван-
ня в процесі навчання творів, зміст яких сповнено гуманістичного 
смислу; стимулювання критично-оцінного ставлення учнів до мис-
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тецтва, вільне його виявлення; максимальну активізацію, розви-
ток творчих можливостей учнів; створення позитивного емоційно-
го забарвлення процесу навчання; повагу до учня, розвиток у нього 
людської гідності, почуття відповідальності за результати навчання, 
всебічного осягнення і розповсюдження кращих здобутків музич-
ного мистецтва; поєднання нормативного забезпечення змісту на-
вчання із наданням учневі можливості вільного вибору його напря-
мів» [2, 46–47].

Естетичний потенціал мистецтва втілює ідею краси у виразнос-
ті форм та естетичній досконалості структури художнього матері-
алу. Краса художнього твору як його естетична досконалість поля-
гає в узгодженості його елементів, «взаємній узгодженості думок», 
«у красі порядку і розташування», завдяки яким ми споглядає-
мо прекрасно задумані речі. В. Біблер зазначає, що в кожному тво-
рі мистецтва щоразу заново створюється краса (кожного разу інша, 
по-особливому загальна). За його визначенням, твір прекрасний 
у тому розумінні, що він замкнений у собі і значущий; твір не може 
поза собою (або в  цінності, або в  символі, або в  ідеї) чи десь усе-
редині себе (в ідеї, сутності, змісті) нести свою красу, свій естетич-
ний ідеал. Отже, зазначає автор, мистецтво починається там, де ви-
являється і обґрунтовується початок (небуття) краси як цінності [1, 
31]. Особистісна орієнтація в цьому разі спрямована на естетичну 
діяльність студента, в якій він має розвивати свої естетичні ціннос-
ті. Саме з цієї позиції важливим видається той факт, що колективні 
форми та види музикування (хоровий спів, участь у різноманітних 
ансамблях) є природною, характерною і спільною диригентсько-хо-
ровою діяльністю, у якій всі учасники відповідають за якість худож-
ньо-естетичного, емоційного виконання творів та творчий процес. 
Адже під час виконання хорових творів вони підкоряються єдиним 
етичним, художньо-виконавським, метроритмічним, агогічним за-
конам, у яких музика виступає об’єднувальною та керівною ланкою 
духовного і ціннісного поєднання у творчий хоровий колектив. 

З аналізу досліджень випливає, що для здійснення ефективно-
го керівництва учнівським колективом майбутньому вчителеві не-
обхідна здатність керувати собою і через себе усіма компонента-
ми диригентсько-хорової діяльності на ґрунті зворотного зв’язку, 
а саме: усвідомлення мети діяльності та результатів її досягнення; 
специфіка сприйняття учнями дій педагога; вибір оптимальних за-
собів впливу й коригування педагогічної позиції на підставі ана-
лізу результатів відповідно до поставлених завдань. Тому ціннісні 
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компетентності учителя варто розглядати як найвищий рівень ди-
ригентсько-хорової діяльності. Виходячи з цього, важливими влас-
тивостями аксіологічного становлення особистості вчителя музи-
ки доцільно визначити гуманістичну спрямованість його діяльності 
як найголовнішу характеристику майстерності, ціннісні компетент-
ності, наявність музичних та педагогічних здібностей, володіння 
педагогічною та диригентською технікою, здатною виявити вну-
трішній потенціал учителя, гармонізувати всю структуру його ди-
ригентсько-хорової діяльності.

Практика показує, що взаємини в дитячих хорових колективах 
між керівником та учасниками не завжди відповідають демократич-
ним принципам. Поглибленню гуманних взаємин між дітьми в ко-
лективі значною мірою сприяє гуманний стиль керівництва, який 
здійснюється на основі особистісного підходу до учасників, діало-
гу з ними. Гуманний керівник, залучаючи дітей до музики, водно-
час є для них зразком людяності й передає їм риси свого характеру. 
Для дитини хоровий колектив, як і хоровий спів, не існує без керів-
ника, і тільки через взаємоповагу та доброзичливе ставлення одне 
до одного можна пробудити інтерес до хорової музики. Якщо ж 
учасник не бачить у  керівникові хорового колективу старшого то-
вариша, надію та опору, навчання втрачає для нього будь-який сенс, 
адже насамперед через любов до свого вчителя дитина входить 
у світ знань, музики, цінностей.

Тож другою умовою формування ціннісних компетентностей 
майбутнього вчителя музики є побудова процесу ціннісно-творчої 
взаємодії викладача зі студентами у процесі роботи над хоровими 
творами. 

Одним з основних завдань підготовки майбутнього вчителя му-
зики як майстерного керівника дитячого хорового колективу є ви-
ховання ціннісно-творчої особистості, яка володіє ціннісними ком-
петентностями, що полягають в  умінні адекватно втілювати свої, 
часом унікальні, творчо-мисленнєві задуми у процесі творчої вза-
ємодії. Аксіологічний контекст взаємовідношення мистецтва та іс-
тини передбачає насамперед аналіз істини як ціннісного пізнання. 

Найбільш рельєфно ціннісні компетентності диригента виявля-
ються в  умінні знаходити спільну мову та взаємодіяти з колекти-
вом, у створенні творчої атмосфери. Уміння відчувати стан хористів 
сприяє прогресу вміння керівника впливати на хоровий колектив, 
який формується через розвиток виразних засобів диригентського 
апарату. Професійність керівника хорового колективу передбачає 
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планомірний розвиток сугестивних здібностей, а також здатнос-
ті до внутрішнього переживання музичних творів, що вивчають-
ся, та уміння передавати хоровому колективу цей внутрішній стан 
разом зі своїм трактуванням музичного твору засобами диригент-
сько-хорової майстерності. Схильність до певного виду діяльнос-
ті стимулює розвиток природних здібностей та формує нові якос-
ті особистості. 

Технологія формування ціннісних компетентностей має врахо-
вувати зміст педагогічної взаємодії у системі «викладач — студент», 
що полягає у постановці актуального творчого завдання, у процесі 
вирішення якого обидві сторони спільно розмірковують і роблять 
висновки. Психологічна стратегія взаємодії в  навчальному про-
цесі  — це включення кожного студента до осмислення матеріалу, 
що вивчається, опора на особистісний досвід. Педагогічна взаємо-
дія виявляється у створенні на заняттях (групових та індивідуаль-
них) ситуації психологічного комфорту, можливості пізнавальної 
та емоційної розкутості студента, коли наявні умови для самови-
раження, самоствердження та самостійності його дій. Сутністю ди-
ригентсько-хорової діяльності творчого рівня є те, що вона завжди 
пов’язана з особистісним зростанням. Найвищою формою твор-
чості є така спільна діяльність, яка прокладає нові шляхи в  нау-
ці та мистецтві. У  широкому розумінні творчість має місце всю-
ди, де людська уява створює, комбінує, змінює, народжує елементи 
нового. Уміння педагога створювати проблемні ситуації у  проце-
сі творчої взаємодії сприяє зацікавленому перегляду студентами 
всіх можливих варіантів вирішення проблеми, конструюванню но-
вих шляхів, тобто залученню їх до активної творчої діяльності. Тому 
вплив творчої взаємодії на формування ціннісних компетентностей 
майбутніх учителів музики у  процесі диригентсько-хорової підго-
товки є незаперечним.

Однією з необхідних педагогічних умов формування ціннісних 
компетентностей майбутнього вчителя музики нами визначено 
стимулювання ціннісно-орієнтаційної діяльності студентів у пері-
од педагогічної практики. 

Психолого-педагогічні умови організації ціннісно-орієнтацій-
ної діяльності визначаються її специфікою і насамперед розумінням 
того, що слід вилучити примус у будь-яких його формах. Педагог має 
враховувати факт свободи вибору. Ціннісно-орієнтаційна діяльність 
пронизує всі види диригентсько-хорової роботи й організовується 
з урахуванням потреби студентів отримати відповіді на світоглядні 
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питання, що виникають у них, і з безпосередньою метою формуван-
ня адекватного ставлення до основних музичних цінностей. 

Основою ціннісно-орієнтаційної діяльності є спілкування, яке, 
за визначенням X. Лійметса, є «обміном цінностями». Такої самої 
думки дотримується О.  Олексюк, яка розглядає діалог людей як 
«духовну цінність». Моральний потенціал мистецтва втілює ідею 
добра як ідею єдності, що її переживають у  формі людських по-
чуттів [1, 36]. Отже, ціннісно-орієнтаційна діяльність спрямована 
на раціональне осмислення студентами загальнолюдських і націо-
нальних цінностей, усвідомлення особистої причетності до світу 
в усіх його проявах, становлення учнів як суб’єктів соціальних від-
носин.

Зазначена педагогічна умова реалізується передусім під час ро-
боти майбутнього вчителя музики у  хоровому класі, завдяки якій 
він набуває практичних навичок праці з хоровим колективом, хо-
ровою партією, а також розвиває свої вокально-слухові дані, збага-
чує слуховий досвід, удосконалює здатність ціннісно-аналітичного 
осмислення вокально-хорового твору. 

Суттєвою складовою набуття майбутніми учителями музики до-
свіду диригентсько-хорової діяльності є програма навчально-педа-
гогічної практики, яка має включати конкретні навчально-вихов-
ні, творчі завдання для роботи зі школярами під час уроків музики 
чи занять з дітьми у позашкільних закладах (дитячих студіях). Така 
практична робота майбутніх учителів музики спирається на знан-
ня, засвоєні під час вивчення теоретико-методичних питань музич-
ного виховання школярів засобами вокально-хорового співу. 

Водночас педагоги засвідчують існування суперечностей між ви-
конавською і методичною підготовкою студентів, невмінням реалі-
зувати свої знання та вміння на практиці; між наявними фаховими 
знаннями та умінням передавати їх дітям (Н. Згурська, Г. Падалка 
та ін.). Ці суперечності значною мірою пов’язані з недостатньою ди-
ригентсько-хоровою підготовленістю студентів і потребують по-
шуку шляхів її удосконалення. У зв’язку з цим велике значення ми 
надаємо удосконаленню процесу активізації самостійного пошуку, 
який має полягати у посиленні зв’язку змісту навчального матері-
алу з науковою інформацією, забезпеченні можливості самостійно 
з’ясовувати і визначати раціональні способи самостійного виконан-
ня навчально-пізнавальних завдань, стимулюванні пізнавально-по-
шукової діяльності майбутніх учителів музики, розробці засобів 
і прийомів її організації. 



Розділ III. Методичні аспекти розвитку духовності особистості в системі мистецької освіти 101

Виокремлення цієї педагогічної умови підкреслює значущість 
стимулювання самостійної диригентсько-хорової діяльності май-
бутнього вчителя музики у процесі виконання практичних форм за-
своєння ціннісних компетентностей. На всіх етапах диригентсько-
хорової підготовки майбутньому вчителеві музики слід мати чітке 
уявлення про мету самостійної діяльності, усвідомлювати потре-
бову сферу самостійно-вольових зусиль, прагнути до оволодіння 
та свідомого використання ефективних засобів практичного досяг-
нення поставленої мети, а також мати внутрішнє бажання адекват-
но оцінити виконання самостійної роботи, стимулювати ціннісно-
орієнтаційну діяльність тощо.

Майстерність і компетентність абсолютно необхідні для ефек-
тивності, але також є засобами для досягнення глибшого розумін-
ня (а не тільки його результатів). Таким чином, диригентсько-хоро-
ва, вокальна та інструментальна майстерність у єдності формують 
фахову підготовку керівника хорового колективу. Вони створюють 
необхідну практичну базу «живого інтонування», без якого немож-
ливе музичне навчання, а тим більше формування ціннісних ком-
петентностей майбутнього вчителя музики. Музичне мистецтво 
найменше може бути пізнане тільки через засоби теоретичного на-
вчання. У роботі з хоровим колективом учителю музики знадобить-
ся швидка орієнтація на інтонаційні, метроритмічні, ансамблеві, ла-
догармонічні, агогічні, динамічні неточності в музичних творах, яку 
потрібно виробити під час вивчення диригентсько-хорових дисци-
плін у ВНЗ. Виправлення помилок та створення художнього обра-
зу хорових творів забезпечуються не лише музично-теоретичною 
підготовкою хормейстера, а й умінням застосовувати теоретичні 
знання та навички у виконавській практиці. Такий підхід дає змо-
гу стимулювати ціннісно-орієнтаційну діяльність майбутніх учите-
лів музики у період проходження практики, визначаючи інтеграцій-
ний характер диригентсько-хорової, вокальної та інструментальної 
підготовки, що поєднує навички інтелектуальної та слухової робо-
ти з технікою кваліфікованого сприйняття-прочитання та виконав-
ської реалізації нотного тексту. 

Висновки. Таким чином, нами визначено та обґрунтовано сут-
ність педагогічних умов для результативного формування цінніс-
них компетентностей майбутніх учителів музики, а саме: забезпе-
чення гуманістичної спрямованості змісту диригентсько-хорової 
підготовки майбутніх учителів музики, ціннісно-творчої взаємодії 
викладача зі студентами у  процесі роботи над хоровими творами; 
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стимулювання ціннісно-орієнтаційної діяльності студентів у період 
педагогічної практики. Вищезазначені педагогічні умови дають змо-
гу підготувати майбутніх учителів із певними якостями і практич-
ними вміннями, які забезпечать у сукупності достатньо високий рі-
вень їхніх ціннісних компетентностей.
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КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ 
МУЗИЧНО-СЛУХОВОЇ АКТИВНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
НА ЗАНЯТТЯХ НАВЧАЛЬНОГО ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ

У статті представлені результати дослідження критеріїв та рів-
нів сформованості музично-слухової активності майбутніх учителів 
музичного мистецтва на заняттях навчального хорового колективу. 
Визначено загальну структуру музично-слухової активності, що охоп-
лює взаємозв’язок та взаємодію мотиваційно-ціннісного, акустично-
фізіологічного та творчо-виконавського компонентів, а також кон-
кретизовано характер прояву зазначених показників сформованості 
музично-слухової активності. Обґрунтовано методики вимірювання 
даних показників, розглянуто мотиви, що характеризують погляди, 
вподобання, музично-естетичні смаки учасників навчального хорово-
го колективу.
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Ключові слова: майбутній вчитель музичного мистецтва, музично-
слухова активність, музична педагогіка, хоровий колектив.

В статье представлены результаты исследования критериев и уров-
ней сформированности музыкально-слуховой активности будущих 
учителей музыкального искусства на занятиях учебного хорового 
коллектива. Определена общая структура музыкально-слуховой ак-
тивности, которая охватывает взаимосвязь и взаимодействие мо-
тивационно-ценностного, акустически-физиологического и твор-
ческо-исполнительского компонентов, а также конкретизирован 
характер проявления указанных показателей сформированности 
музыкально-слуховой активности. Обоснованы методики измере-
ния данных показателей, рассмотрены мотивы, характеризующие 
взгляды, пристрастия, музыкально-эстетические вкусы участников 
учебного хорового коллектива.

Ключевые слова: будущий учитель музыкального искусства, 
музыкально-слуховая активность, музыкальная педагогика, хоровой 
коллектив.

The article shows the research results of the criteria and levels of development 
of  future music teachers’ music aural activity at the choir training lessons. 
The  author accepts the general structure of music aural activity, which 
encompasses interrelation and interaction of the motivation and valuable 
acoustic and physiological and creative-performing components as well 
as specifies the nature of the manifestation of these indicators of development 
of music aural activity. The methods of measuring these indicators are 
substantiated, the motives characterizing the views, preferences, musical 
and aesthetic tastes of the participants of the educational choir are considered.

Key words: choir, music aural activity, music pedagogy, choir.

Постановка проблеми. Розвиток вищої педагогічної осві-
ти в  Україні в  європейському контексті потребує посилення ува-
ги суспільства до якості професійної підготовки вчителів. Сучасна 
музична педагогіка успадкувала і творчо розвинула на новій соці-
ально-естетичній основі реалістичні традиції української музич-
ної культури. Музична педагогіка зорієнтована на вирішення низки 
важливих питань стосовно професійної підготовки фахівців різних 
мистецьких напрямків, пов’язаних із художньою творчістю, інтер-
претацією мистецьких творів, репрезентацією їх перед слухачами.

Дослідження в  галузі освіти та управління провідних україн-
ських фахівців (В.  Андрущенко, І.  Бех, С.  Гончаренко, І.  Зязюн, 
В. Кремень, В. Кудін, В. Луговий, В. Моляко, С. Сисоєва та ін.) вказу-
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ють на те, що гуманітарна і загальнокультурна освіта, гуманістичне 
духовне і моральне виховання студентів повинні стати домінантою 
навчально-виховного процесу, а фахову підготовку слід здійснювати 
на їх основі. Зазначений напрямок у галузі музичної педагогіки роз-
кривають у своїх дослідженнях Е. Абдуллін, О. Олексюк, Г. Падалка, 
О. Рудницька, О. Ростовський, А. Щербакова, О. Щолокова.

Ефективність формування музично-слухової активності май-
бутніх учителів музичного мистецтва на заняттях навчального хо-
рового колективу значною мірою залежить від визначення їхньої 
рівневої характеристики. Рівень сформованості освіти у  педаго-
гіці визначають за розробленими критеріями, які відображають 
сутнісну характеристику предмета, що вивчається. За К.  Кабриль, 
на основі науково обґрунтованих критеріїв можна не лише визна-
чити рівень сформованості певного явища, а й відстежити динамі-
ку процесу, що вивчається, зосередити увагу на окремих недоліках 
та окреслити своєрідну схему педагогічної роботи в  конкретному 
напрямку [2, 154]. Тож саме розроблення критеріїв стало найбільш 
відповідальним завданням пошукового етапу нашого дослідження. 

Метою статті є висвітлення критеріїв та рівнів сформованості 
музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мисте-
цтва на заняттях навчального хорового колективу. 

Виклад основного матеріалу. У  сучасній науково-педагогіч-
ній літературі трактування поняття «критерій» є багатогранним. 
Зумовлені часом постійні зміни в системі педагогічної освіти перед-
бачають варіативність підходів до визначення сутності феномена. 
О. Олексюк у дослідженні формування духовного потенціалу сту-
дентської молоді у  процесі професійної підготовки визначає три 
групи критеріїв: афективні, нормативно-регулятивні та поведінкові, 
що об’єднані низкою показників і проектують закономірності пси-
хічних процесів сприйняття та творчої діяльності [5].

Розробка критеріїв та показників сформованості у  даному дослі-
дженні неодмінно пов’язується із визначеною нами загальною струк-
турою, що охоплює взаємозв’язок та взаємодію мотиваційно-цінніс-
ного, акустично-фізіологічного та творчо-виконавського компонентів. 

Поняття «мотиваційно-ціннісний компонент» ми розглядаємо 
як прояв інтегрованої установки особистості, що зумовлює різнови-
ди музично-виконавської діяльності. Специфіка та роль мотивації 
у складному процесі формування музично-слухової активності май-
бутніх учителів музичного мистецтва полягає в тому, що вона висту-
пає провідною умовою їх фахового самостановлення. Л.  Бочкарьов 
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у компонентній структурі музично-виконавської діяльності виділяє 
три типи мотивації: експресивну, комунікативну та сугестивну [1, 79].

Посилаючись на думку П.  Гончарука, В.  Рибалки, Б.  Теплова, 
Ю. Трофімова та інших вчених, зазначимо, що мотиви не тільки де-
термінують діяльність людини, а й пронизують більшість сфер її пси-
хічної активності: сприймання, мислення, уяву, пам’ять [3, 41]. Саме 
мотиви визначають цілеспрямовану поведінку особистості, виступа-
ють «пусковим механізмом» (С. Сисоєва), «внутрішньою пружиною» 
(А. Петровський) і регулятором будь-якої діяльності [6, 344]. Вченими 
визнано, що мотивація є стимулюючим фактором всіх структурних 
утворень особистості: її спрямованості, потреб, переконань, цілей, 
ідеалів, смаків, емоцій, діяльності. Тож визначення мотивів студентів 
на заняттях навчального хорового колективу має першочергове зна-
чення в окресленні критеріального апарату нашого дослідження.

Відомо, що діяльності без мотиву не буває, оскільки невмотиво-
вана діяльність — це діяльність із суб’єктивно чи об’єктивно при-
хованим мотивом (О.  Леонтьєв), тобто мотив  — це фактор, який 
перетворює установки на активну діяльність, дає змогу суб’єкту ді-
яльності зіставляти конкретні ситуації із системою цінностей, яки-
ми він керується в поведінці [4, 123].

Творчою лабораторією нашого дослідження став студентський 
хор “Tutti” Університетського коледжу Київського університету іме-
ні Бориса Грінченка, репертуар якого складається зі значної кількос-
ті хорових творів українських та зарубіжних композиторів, обробок 
народних пісень, творів духовної музики. Серед них варто згадати 
такі, як: хорал “Was Gott tut, das ist wohlgetam” Й.С. Баха, «Отче наш» 
М. Леонтовича, «А вже весна» М. Лисенка, «Богородице Дево, радуй-
ся» А. Пярта, «Утвердися сердце мое во Господне» Д. Бортнянського, 
“The Lord Gave the Word” Г. Генделя та ін. Твори різнопланові, різні 
за жанрами та доступні за технічними можливостями колективу.

Мотиваційно-ціннісний компонент. До діагностування дано-
го компонента був розроблений критерій, що давав змогу з’ясувати 
міру особистісної спрямованості майбутнього вчителя музичного 
мистецтва на вокально-хорову діяльність за такими показниками: 

1) наявність інтересу до вокально-хорових знань і відповідних умінь; 
2) вияв художньо-естетичної потреби щодо слухання і виконан-

ня широкого репертуару зразків хорової музики на основі практич-
ного та наочно-слухового методу навчання.

Методика вимірювання першого показника проводилась шля-
хом тестування за модифікованою методикою О.  Гребенюка, що 
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дало можливість зафіксувати реальний стан відповідних поглядів, 
інтересів, уподобань учасників хорового колективу, визначити рі-
вень інтересу до вокально-хорових знань та їхнє ставлення до ви-
вчення дисципліни «Хоровий клас та практика роботи з хором». 

Діагностування рівнів сформованості другого показника, а саме: 
вияву художньо-естетичної потреби щодо слухання і виконання 
широкого репертуару зразків хорової музики на основі наочно-слу-
хового підходу відбувалось також методом тестування, до змісту 
якого входило визначення рівня знань вокального-хорового тезау-
русу та рівня компетентності в хоровому мистецтві. 

Другий структурний компонент сформованості музично-слухової 
активності майбутніх учителів музичного мистецтва — акустично-фі-
зіологічний, який визначає ступінь вокально-теоретичної підготовле-
ності студентів, рівень засвоєння комплексу акустичних та психолого-
фізіологічних основ хорового співу. Йому відповідають такі показники:

1) уміння коректно оцінювати власну музично-виконавську ді-
яльність;

2) уміння чути себе в  багатоголоссі, співати в  ансамблі (дина-
мічному, ритмічному, вокальному, інтонаційному) з іншими хоро-
вими партіями. 

Уміння коректно оцінювати власну музично-виконавську діяль-
ність досліджували за допомогою кейс-методу. Методика вимірю-
вання полягає в наступному: учасник хорового колективу після по-
переднього виконання твору в  хорі та прослуховування його 
в аудіо- та відеоформаті високої якості виконує свою хорову партію. 
Нами було запропоновано духовний хоровий твір естонського су-
часного композитора А. Пярта «Богородице Дево, радуйся» (рис. 1). 

Рис. 1. Фрагмент твору естонського сучасного композитора 
А. Пярта «Богородице Дево, радуйся»
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Виконання цього твору вимагає технічної майстерності, ак-
тивізації гармонічного та мелодичного слуху, академічної ма-
нери звукоутворення, ритмічної точності. Мелодія побудована 
на терцієвих рухах між жіночими голосами, в середині партії го-
ловна тема рухається по секундах, ритм змінний в кожному так-
ті, динаміка рухлива, фразування підкоряється змісту церковно-
го тексту. Тобто респондент потрапляє в проблемну ситуацію, де 
індивідуально після співу проводить самоаналіз у такій послідов-
ності:

— знаходить допущені виконавські помилки, що відповідають 
перерахованим;

— пояснює причину виникнення цих помилок;
— знаходить шляхи вирішення проблеми, демонструючи по-

вторно спів. 
За результатами проведеного студентом самоаналізу викладач 

оцінює уміння студента усвідомлювати і знаходити власні виконав-
ські неточності за таким рейтингом:

— 1 бал  — не може проаналізувати власні помилки, повторно 
не погоджується на корекцію проблемної ситуації, що відповідає 
початковому рівню розвитку МСА;

— 2 бали — частково розкриває самостійно знайдені неточнос-
ті, частину помилок вказує викладач, що відповідає середньому рів-
ню МСА;

— 3 бали — усвідомлює усі свої виконавські помилки, коректно 
вказує причину їх виникнення та повторно безпомилково, з ураху-
ванням власних корекційних дій, виконує хорову партію, що відпо-
відає достатньому рівню МСА.

Методика вимірювання уміння чути себе в багатоголоссі, співа-
ти в ансамблі (динамічному, ритмічному, вокальному, інтонаційно-
му) з іншими хоровими партіями полягає в  наступному: керівник 
хору пропонує респондентові заспівати свою партію самостійно 
в ансамблі (квартеті), оцінюючи за 3-бальною шкалою: 

— 1 бал  — значна кількість інтонаційних неточностей, нестій-
кість мелодії, порушений ансамбль, що відповідає низькому рівню 
МСА;

— 2 бали — частково порушена інтонація в багатоголоссі, част-
ково порушений ансамбль, що відповідає середньому рівню МСА;

— 3 бали — респондент добре чує себе в багатоголоссі, тримає 
свою мелодичну лінію, співає в ансамблі з іншими хоровими парті-
ями, що відповідає достатньому рівню МСА.
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Отже, розглянуті вище показники критеріїв сформованості му-
зично-слухової активності було градуйовано таким чином, що 
за ними можна давати не тільки позитивні чи негативні відповіді 
щодо сформованості зазначених навичок, а й визначати високий, 
середній чи низький рівень їх сформованості. Це стало можливим 
завдяки конкретизації характеру прояву кожного показника. 

Високий рівень сформованості МСА вказує на здатність хориста 
здійснювати коректний усвідомлений самоаналіз, визначається умін-
ням точно називати свої музично-виконавські помилки і виправля-
ти більшість з них. Хорист здатний дотримуватися чистоти інтонації, 
чіткої метроритмічної організації, регулювати положення голосово-
го апарату для збереження вірної артикуляції та дикції, здійснювати 
виконання різноманітних динамічних відтінків і музичних штрихів. 
При вербальній характеристиці емоційно-образного змісту хорового 
твору хорист називає увесь спектр засобів музичної виразності відпо-
відно до художньо-літературного змісту, проводить детальний ана-
ліз емоційних станів і характеристик. При сольному виконанні голос 
звучить природно, рівно. Присутня стійкість до агогічних змін. У мо-
мент введення вокальних або інструментальних додавань, студент 
впевнено, не зупиняючись, продовжує свою мелодичну лінію. 

Середній рівень сформованості МСА вказує на те, що респон-
дент демонструє неповний самоаналіз, розкриває свої помилки 
і в  меншій мірі виправляє їх (наприклад, тільки чистоту інтонації 
або тільки точність ритмічного малюнка). Частину помилок вка-
зує керівник хору. Студент пояснює причину виникнення помилок, 
але не завжди коректно: не простежується взаємозв’язок між вико-
нанням і самоаналізом. При вербальній характеристиці емоційно-
образного змісту хорового твору хорист визначає базову і частко-
во інші емоції, оперуючи деякими засобами музичної виразності. 
У співі присутня лише деяка деталізація емоційних станів і харак-
теристик. При сольному виконанні у студента спостерігаються рухи 
корпусу, що супроводжуються зайвими зусиллями, надмірні про-
яви міміки. Голос звучить неприродно, немає рівності динамічно-
го звучання, зміни в темпі та ритмі, інтонація нерівна, часті помил-
ки, надмірний прояв емоцій, але присутня виконавська старанність. 
У момент введення вокальних або інструментальних додавань сту-
дент зупиняється, потім активізує вольові зусилля і продовжує спів. 

Низький рівень сформованості МСА характеризується недостат-
нім самоаналізом, що виражається в невмінні знаходити і виправ-
ляти допущені при співі музично-виконавські помилки, пов’язані 
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з чистотою інтонації, точністю метроритму, різноманітністю дина-
міки, правильністю дикції і артикуляції. При вербальній характе-
ристиці емоційно-образного змісту хорового твору хорист визначає 
тільки головний характер, в основному використовує літературно-
художній текст, називає тільки базову емоцію. У співі відсутня дета-
лізація емоційних станів і характеристик. При сольному виконанні 
у студента спостерігаються щелепні затискування, рухи корпусом, 
напруження шиї та пальців рук. У момент введення вокальних або 
інструментальних додавань студент зупиняється, збивається і час-
тіше за все не може продовжити виконання. 

Висновки. Активізація художньо-творчої діяльності студентів 
мистецьких спеціальностей є важливим завданням сучасної педаго-
гічної освіти. Адже саме творча діяльність найбільшою мірою  сприяє 
професійному й особистісному становленню майбутніх учителів му-
зичного мистецтва, їх саморозвитку і самореалізації. Тому питання 
формування музично-слухової активності майбутніх вчителів му-
зичного мистецтва потребує подальшого вивчення, пошуків нових 
форм організації навчально-виховного процесу, організації самостій-
ної творчої роботи студентів в хоровому колективі тощо. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКА 
УЧНІВСЬКОГО ЕСТРАДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
КОЛЕКТИВУ

У статті аналізуються напрями підготовки майбутнього вчите-
ля музики до творчої діяльності з учнівським естрадно-інструмен-
тальним колективом. Зазначається, що часткові зміни, внесені в  на-
вчальний процес, не вирішують проблему формування педагогічних 
і методичних умінь у  майбутніх учителів музики. Для цього потрібна 
цілеспрямована комплексна педагогічна система, яка поєднуватиме 
теоретичну підготовку зі спеціальних, методичних, психолого-педа-
гогічних та окремих галузей науки з практичною діяльністю. Доведено, 
що процес підготовки майбутніх учителів музики до творчої діяльнос-
ті з учнівським естрадно-інструментальним колективом буде ефек-
тивним тільки за умови створення належних педагогічних умов у  на-
вчальному закладі.

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

В статье анализируются направления подготовки будущего учителя 
музыки к творческой деятельности с ученическим эстрадно-инстру-
ментальным коллективом. Отмечается, что частичные изменения, 
внесенные в учебный процесс, не решают проблему формирования пе-
дагогических и методических умений у  будущих учителей музыки. 
Для этого нужна целенаправленная комплексная педагогическая си-
стема, которая соединит теоретическую подготовку в  специаль-
ных, методических, психолого-педагогических и отдельных областях 
науки с практической деятельностью. Доказано, что процесс подго-
товки будущих учителей музыки к творческой деятельности с учени-
ческим эстрадно-инструментальным коллективом будет эффектив-
ным только при условии создания соответствующих педагогических 
условий в учебном заведении.

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

The article analyses the directions of future music teacher training for creative 
activity with the student pop instrumental band. It is noted that some 
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changes, introduced into the educational process, do not solve the  problem 
of development of pedagogical and methodological skills of future music 
teachers. It requires a focused, integrated pedagogical system, which combines 
theoretical training in special, methodological, psychological and pedagogical 
and specific areas of science with practical activities. It is proved that the process 
of future music teachers training for creative activity with the  student 
pop instrumental band will be effective only if it creates the  appropriate  
pedagogical conditions at educational institutions.

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

Постановка проблеми. Організація багатогранної і складної 
діяльності естрадно-інструментального колективу, а також забезпе-
чення його розвитку і перспективи здебільшого залежить від осо-
бистих морально-психологічних і професійних якостей керівни-
ка, рівня його ерудиції і фахової кваліфікації. Без перебільшення 
можна констатувати, що створення і функціонування учнівського 
естрадного колективу, його творчі успіхи тісно пов’язані з конкрет-
ною особистістю, її професійно-педагогічною і культурно-освіт-
ньою підготовкою.

Спираючись на проведені протягом останніх років наукові до-
слідження та їхні результати, можна з цілковитою впевненістю го-
ворити про певні позитивні здобутки у професійній підготовці май-
бутніх учителів музики. Однак докладнішого вивчення потребує 
проблема їхньої підготовки до діяльності з учнівським естрадно-ін-
струментальним колективом, відтак створення програми підготов-
ки спеціалістів такої орієнтації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Модель діяльності пе-
дагога висвітлюється у  працях С.  Архангельського, А.  Вербицького, 
С. Вершловського, І. Зязюна, Н. Кузьміної, В. Сластьоніна, Н. Тализіна 
та  ін.; питання щодо удосконалення мистецької освіти досліджуєть-
ся в роботах Л. Арчажнікової, Н. Гуральник, О. Олексюк, Г. Падалки, 
О.  Ростовського, О.  Рудницької, Я.  Сверлюка, О.  Щербініної, 
В.  Шульгіної, О.  Щолокової та  ін.; вплив масової музичної культу-
ри на розвиток становлення особистості вивчається у  дослідженнях 
А. Болгарського, Б. Бриліна, В. Дряпіки, О. Семашко, О. Сапожнік та ін.

Метою статті є обґрунтування напрямів підготовки майбут-
нього вчителя музики з урахуванням його професійної діяльності 
з учнівським естрадно-інструментальним колективом. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз стану розвитку оркестро-
вих колективів свідчить про неналежний професійний рівень керів-
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ництва багатьма учнівськими естрадними колективами, що заважає 
створенню сприятливих умов для морально-естетичного вихован-
ня їх учасників.

Причини багатьох виконавських невдач таких творчих колек-
тивів полягають у невмінні творчо зацікавити колективним музи-
куванням. Окремі керівники не враховують специфічних особли-
востей роботи з учнівським колективом, деяких елементів вікового 
сприйняття, що спричиняє негативні реакції учасників. Найбільше 
ігноруються психологічні чинники, елементи взаємин між учасни-
ками та керівником естрадно-інструментального колективу, рівень 
творчих та психологічних контактів.

Спостереження за навчально-виховним процесом у досліджува-
них учнівських творчих колективах засвідчило, що часто керівни-
ки не забезпечують мотиваційний компонент музичної діяльності 
учасників. Зокрема, варто зазначити такі вади: одноманітність ді-
браного для розучування впродовж тривалого часу матеріалу; меха-
нічний метод навчання гри на музичних інструментах, що не сприяє 
розвитку музично-слухових уявлень, завдяки яким учні сприйма-
ють і виконують музичні твори; невідповідність музичних творів 
здібностям та віковим особливостям учасників.

Успішному виконанню завдань учнівськими художніми колек-
тивами має сприяти високий рівень психолого-педагогічної підго-
товки майбутніх учителів музики, який передбачає наявність при-
родних музичних здібностей і професійної підготовки. Це дає змогу 
швидко і правильно оцінити психологічний бік поведінки та дій 
учасників, враховуючи вікові особливості, і прийняти продумане 
педагогічне рішення.

Рівень музично-педагогічної підготовки керівника естрадно-ін-
струментального колективу визначається умінням застосовува-
ти теоретичні знання, здобуті в  навчальних закладах. Ці знання 
й уміння сприяють виникненню нових професійних інтересів, роз-
витку навичок наукового аналізу педагогічних явищ.

Вивчення зв’язку теоретичної підготовки з практикою показало, 
що нинішній стан не завжди відповідає вимогам підготовки майбут-
ніх учителів музики до керування учнівським естрадно-інструмен-
тальним колективом. Так, наприклад, хоч у класі диригування сту-
денти й отримують ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку, 
опановують необхідні прийоми і засоби диригентської техніки, ви-
вчають різноманітний і досить складний для диригування репер-
туар, вчаться художньо інтерпретувати музичні твори, проте в них 
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недостатньо сформовані практичні навички та уміння працювати 
з естрадно-інструментальним колективом, зокрема учнівським. Ця 
досить важлива ділянка роботи покладається на оркестровий клас, 
методику роботи з оркестром та виробничу практику, під час про-
ходження якої студенти тільки частково можуть втілити свої теоре-
тичні знання. Утім, практика часто має формальний характер, а такі 
дисципліни, як оркестровий клас дають загальні практичні навички 
роботи з творчим колективом, не розкриваючи при цьому усієї па-
літри специфіки діяльності керівника естрадно-інструментального 
колективу.

Зазначений стан справ є наслідком багатьох об’єктивних при-
чин. Це і недосконалість педагогічної підготовки студентів, і не-
врахування специфіки діяльності керівника естрадно-інструмен-
тального колективу при складанні лекційних курсів та програм, які 
давали б комплекс педагогічних знань і навичок роботи з дітьми 
різних вікових груп, і відсутність розробленої практики, спрямова-
ної на набуття професійних умінь, і недостатня спрямованість на-
вчального закладу на підготовку таких фахівців. Часто студенти 
вважають, що усвідомлення загальних закономірностей організа-
ції та розвитку естрадного колективу не є обов’язковим, натомість 
важливо опанувати лише методику роботи з ним. На нашу дум-
ку, помилковість подібних поглядів можна пояснити примітивним 
уявленням про те, що кожен керівник працює з оркестром так, як 
підказує йому внутрішнє чуття чи інтуїція, а успіх залежить тіль-
ки від його музичних здібностей. При цьому забувається, що кожна 
професія вимагає від людей комплексу відповідних якостей і знань. 
Творче їх поєднання необхідне насамперед керівникові учнівського 
творчого колективу, адже йому доводиться бути одночасно і органі-
затором, і адміністратором, і диригентом, і педагогом-музикантом, 
і психологом. Виконання цих непростих функцій вимагає всебічної 
підготовки, яка ґрунтується на професійному навчанні.

Визначивши основні структурні компоненти педагогічної ді-
яльності керівника учнівського естрадно-інструментального ко-
лективу, а також необхідні для цього знання та уміння, маємо мож-
ливість вирішувати деякі педагогічні завдання: окреслити вимоги 
щодо формування готовності майбутніх учителів музики до керу-
вання естрадно-інструментальним колективом, спрямувати процес 
навчання власне на підготовку спеціалістів такої орієнтації.

Зазначимо, що з метою поліпшення фахової підготовки студен-
тів до роботи з творчими колективами у  вищих мистецьких на-
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вчальних закладах і раніше поводилась відповідна робота. На кафе-
драх змінювались робочі програми та вдосконалювались лекційні 
курси, для поєднання навчання з практичною діяльністю створю-
вались філіали кафедр на підприємствах та у  відповідних закла-
дах культури, де студенти без відриву від навчання здобували не-
обхідні знання та навички роботи з творчими колективами. Однак 
проведений аналіз практичної підготовки студентів засвідчив, що 
не завжди є чітке спрямування підготовки спеціалістів саме до ро-
боти з естрадно-інструментальним колективом. Це вимагає орієн-
тації та розуміння майбутніми вчителями музики дитячої творчос-
ті та знань, необхідних для організації роботи з такими естрадними 
колективами, усвідомлення мети їхньої діяльності, а також створен-
ня належних умов функціонування навчально-виховного процесу.

Спираючись на проведені дослідження, ми дійшли висновку 
про те, що часткові зміни навчального процесу не вирішують про-
блему формування педагогічних і методичних умінь у  майбутніх 
учителів музики. Для вирішення цього важливого завдання потріб-
на цілеспрямована комплексна педагогічна система, яка поєднува-
тиме теоретичну підготовку зі спеціальних, методичних, психоло-
го-педагогічних та окремих галузей науки з практичною діяльністю.

Власне на це спрямований системний підхід — методологічний 
напрямок в науці, завданням якого є розробка засобів і методів до-
слідження складноорганізованих об’єктів-систем.

На думку психолога Б. Ломова, системний підхід розробляє такі 
проблеми: функціонування цілого, закони розвитку цілого, відно-
шення явища (системи) з іншими системами; взаємодія явища (си-
стеми) з оточуючим середовищем [5]. Н. Кузьміна переконана, що 
педагогічну систему треба окреслювати як багато взаємопов’язаних 
структур і функціональних компонентів, підпорядкованих навчан-
ню та вихованню підростаючого покоління [3].

І хоча розробкою концепції системного підходу займалися ві-
домі вчені (П. Анохін, В. Афанасьєв, Б. Ломов, В. Кузьмін, А. Усмов 
та  ін.), єдиного розуміння системи, яке задовольняло  б науков-
ців різних дослідницьких напрямків, не вдалось досягнути. Так, 
А. Усмов вважає, що така ситуація пов’язана з тим, що термін «си-
стема» в різних галузях науки розуміється по-різному. Аналізуючи 
різні форми системи, П.  Анохін розкриває її так: «Широке функ-
ціонування об’єднання різних локалізованих структур і проце-
сів на основі отримання кінцевого ефекту» [1]. Такі дослідники, як 
Ф. Корольов, Н. Кузьміна, Т.  Ільєнко та інші відносять педагогічні 
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системи до складних, виділяючи такі властиві їм якості: цілісність, 
взаємозв’язок із зовнішнім середовищем тощо.

Підсумовуючи сказане, можемо резюмувати, що системний під-
хід характеризується як сукупність взаємопов’язаних попередньо 
спланованих дій, спрямованих на певного суб’єкта, із досягненням 
прогнозованого результату, що є важливим для нашої проблеми.

Система навчання у вищих мистецьких навчальних закладах, як 
відомо, передбачає теоретичну підготовку майбутніх учителів музи-
ки, їх участь у науково-дослідній роботі, знайомство з новими про-
гресивними формами і методами навчання та виховання. Усі ці еле-
менти об’єднані в єдину систему, покликану формувати у майбутніх 
фахівців готовність до творчої діяльності.

Невід’ємним елементом запропонованої методичної системи 
підготовки студентів музичних спеціалізацій є створення належних 
педагогічних умов, які забезпечують і регулюють цілеспрямований 
процес формування готовності студентів до керування саме естрад-
но-інструментальним колективом, тому що «…педагогічний процес 
в закономірній залежності від умов, у яких він відбувається» [2].

Саме поняття «умови» в науковій літературі дослідники тлума-
чать досить неоднаково. Так, М. Фролов інтерпретує умови як се-
редовище, в якому те чи інше явище або процес існує та розвиваєть-
ся. С. Борунова вважає, що «…умови — це правило, яке забезпечує 
нормальну роботу чогось» [7].

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, найваж-
ливіше значення мають зазначені нижче педагогічні умови.

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

Дотримання цієї умови забезпечує майбутніх учителів музики 
знаннями та уміннями зацікавлювати учасників, враховуючи їхні 
вікові інтереси та здібності, використовувати методи психолого-пе-
дагогічного впливу на учасників для ефективної роботи з колекти-
вом, адже разом з виконанням функцій музиканта керівник естрад-
ного оркестру виступає й у ролі педагога та психолога, що полегшує 
вирішення виховних і творчих завдань.

Методичний напрямок передбачає розвиток найважливіших ас-
пектів професії керівника естрадно-інструментального колективу. 
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Адже за допомогою методичних знань керівник виконує як вихов-
ні функції формування свідомої дисципліни, так і функції, що спри-
яють організації навчання, обирає форми і методи проведення ре-
петицій. 

Забезпечення студентів необхідними музично-теоретичними 
знаннями — одна з важливих педагогічних умов, бо від результатів 
виконавської діяльності безпосередньо залежить «закріпленість» 
учасників у колективі. Варто зазначити, що учнівський естрадний 
оркестр виконує своє соціально-педагогічне призначення, якщо 
його учасники оволодіють в достатній мірі художньо-виконавськи-
ми навичками.

Визначена умова у  своїй цілісності уособлює та розкриває спе-
цифіку роботи керівника естрадно-інструментального колективу.

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

Участь студентів у  науково-дослідній роботі сприяє глибшому 
осмисленню окремих напрямків діяльності керівника учнівського 
естрадно-інструментального колективу, пошуку власних форм і ме-
тодів вирішення педагогічних завдань. У процесі науково-дослідної 
роботи студенти опановують метод спостереження, аналізують твор-
чу діяльність керівника, ознайомлюються з документацією тощо. Це 
дає можливість краще зрозуміти специфічний механізм функціону-
вання учнівського творчого колективу і сприяє активізації інтересу 
до засвоєння знань та умінь педагогічного керівництва ним.

3. Залучення студентів до практичної діяльності.
Засвоєння практичних умінь і навичок педагогічного керівни-

цтва учнівським естрадно-інструментальним колективом не від-
будеться без вірно спланованої практики, яка є втіленням цілого 
комплексу знань від музично-теоретичних до психолого-педагогіч-
них, а також уособленням специфіки майбутньої професійної діяль-
ності.

Важливою умовою ефективного набуття навичок педагогічного 
керівництва естрадним колективом є вибір баз практики, які від-
повідали б основним вимогам, як-от: здійснення керівництва ко-
лективом висококваліфікованим фахівцем; укомплектованість 
естрадного оркестру; виконання на належному рівні навчально-
виховної роботи та наявність відповідної дисципліни в  колекти-
ві тощо. Проходження практики має носити комплексний характер 
і передбачати виконання всіх видів професійної діяльності керівни-
ка естрадного колективу.
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4. Забезпечення дидактично обґрунтованої послідовності на-
вчання та формування навичок педагогічного керівництва творчим 
колективом.

Відомо, що ефективність підготовки перебуває у прямій залеж-
ності від вірно побудованого навчання, яке відповідає дидактич-
ному принципу «від простого до складного». Також важливо, щоб 
здобуті знання стимулювали студентів до глибшого пізнання май-
бутньої професійної діяльності. Дидактично обґрунтована послі-
довність особливо необхідна під час підготовки майбутніх керівни-
ків естрадно-інструментальних колективів, адже для розв’язання 
творчих завдань керівникові доводиться застосовувати насампе-
ред психолого-педагогічні та методичні знання. Тому формуван-
ня готовності студентів до керівництва естрадно-інструменталь-
ним колективом має будуватися таким чином, щоб отримані знання 
та уміння були передумовою і стимулом студентів до подальшого їх 
удосконалення. Якщо, наприклад, спочатку студенти тільки озна-
йомлюються зі специфікою роботи керівника в процесі проходжен-
ня практики, то на останньому етапі навчання вони вже самостійно 
вирішують творчі та педагогічні завдання.

Висновки. Отже, процес підготовки майбутніх учителів музи-
ки до музично-педагогічної діяльності з естрадно-інструменталь-
ним колективом буде ефективним тільки при створенні належних 
педагогічних умов у  навчальному закладі. Здобуті у  мистецькому 
навчальному закладі уміння і навички мають забезпечити впро-
вадження нових форм і методів роботи у  статусі керівника учнів-
ського естрадно-інструментального колективу, що, в  свою чергу, 
сприятиме підвищенню естетичного і художнього рівня учасників 
колективу.
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У статті представлені сучасні погляди щодо вивчення проблеми не-
успішності студентів, проаналізовані теоретичні підходи вітчизня-
них та зарубіжних науковців до зазначеного питання, розкрито основ-
ні причини неуспішності, наведено пріоритетні напрями та шляхи її 
подолання.
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подолання, культура мислення, критичне мислення, індивідуальний 
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В статье представлены современные взгляды на изучение проблемы 
неуспеваемости студентов, проанализированы теоретические под-
ходы отечественных и зарубежных ученых к данному вопросу, раскры-
ты основные причины неуспеваемости, приведены приоритетные на-
правления и пути ее преодоления.

Ключевые слова: причины, неуспеваемость, успеваемость, студент, 
пути преодоления, культура мышления, критическое мышление, инди-
видуальный подход.

The article presents modern views on the problem of academic failure 
of university students; analyses theoretical approaches of domestic and foreign 
scholars to the mentioned issue; exposes the main reasons of such failure; 
suggests key directions and the ways of overcoming the problem.
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Постановка проблеми. Сьогодні доволі актуальною є пробле-
ма мотивації студентів до навчання. Її дослідження дедалі більше 
пов’язують з широким колом соціальних питань, зазначаючи, що 
мотивація сучасного студента до навчання безпосередньо пов’язана 
із задоволенням його потреб у майбутньому. Тому процес засвоєння 
знань і його кінцевий результат здебільшого залежать від зацікав-
леності студента, його цілісного ставлення до навколишнього сві-
ту, життєвої і громадянської позиції, бажань та планів на майбутнє.

На жаль, маємо визнати, що сьогодні склалася доволі непроста 
ситуація в освітній сфері. Так, існує тенденція до зменшення кіль-
кості студентів, яким сам процес навчання приносить задоволення, 
натомість збільшується кількість тих, кому не подобається вчитися; 
у студентів не тільки не формується позитивне ставлення до освіт-
нього процесу, а навіть втрачається зацікавленість у  ньому, вони 
стають неуспішними у навчанні. 

Подолання неуспішності студентів є завданням як практичної, 
так і теоретичної педагогіки. Це складний процес, значення якого 
важко переоцінити і який потребує свого нагального вирішення — 
швидких змін у формах і методах навчання.

Під неуспішністю розуміємо ситуацію, в  якій і поведінка, і ре-
зультати навчання не відповідають вимогам навчального закла-
ду. Показником цього є те, що студент відстає у  навчанні, не опа-
новує на задовільному рівні за відведений час знання, передбачені 
навчальною програмою. В основі цієї проблеми — сукупність при-
чин психолого-педагогічного характеру [1]. 

Ґрунтовний аналіз психолого-педагогічної літератури пока-
зав, що визначення шляхів, перспектив і орієнтирів подальшого 
розвит ку досліджуваної проблематики є необхідним та важливим 
кроком у майбутнє. Сьогоднішні виші докладають значних зусиль 
для розв’язання означеної проблеми. Варіативність педагогічних 
та інформаційних технологій допомагає викликати зацікавлення 
студентів до вивчення навчальних дисциплін. 

Проблематику причин та проявів неуспішності досліджува-
ли О.П.  Корнієнко, О.С.  Кочарян, М.В.  Левченко, В.М.  Павленко, 
Л.Г. Подоляк, Є.В. Фролова, В.І. Юрченко та інші науковці. Наукові 
результати М.В. Левченка засвідчують, що першокурсники педаго-
гічного ВНЗ не завжди успішно засвоюють знання не через слаб-
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ку підготовку в  середній школі, а через несформованість певних 
особистісних якостей, як-от: готовність до навчання, вміння вчи-
тися самостійно, контролювати й оцінювати себе, враховувати 
свої індивідуальні особливості пізнавальної сфери, уміння пра-
вильно розподіляти час для самостійної підготовки [4,  37; 5,  179]. 
Несформованість зазначених якостей та відсутність особистого 
контролю дають негативні результати в навчанні студентів.

О.С. Кочарян, Є.В. Фролова, В.М. Павленко наголошують на важли-
вості мотиваційної сфери студентів. На їхню думку, збідніння мотива-
ційної структури студентів на старших курсах пояснюється не психоло-
гічними, а здебільшого культурологічними або соціально-економічними 
чинниками [2, 18]. Так, сучасний студент, пригнічений реаліями праце-
влаштування, починає думати не про навчання, а про те, яким чином 
йому заробляти кошти для задоволення своїх життєвих потреб. Таким 
чином, проблеми, які постають на шляху до реалізації бажаної мети, за-
важають досягненню професійної довершеності, здобуттю необхідних 
знань, оволодінню потрібними компетенціями у ВНЗ.

О.П.  Корнієнко визначає зовнішні та внутрішні причини не-
успішності [1]. До зовнішніх належать:

— соціальні: зниження цінності педагогічної освіти у  суспіль-
стві, нестабільність функціонуючої освітньої системи;

— недосконалість організації навчального процесу: нецікаві за-
няття, відсутність індивідуального підходу, варіативності у методах 
та формах навчання, перевантаженість студентів, несформованість 
прийомів навчальної діяльності, прогалини в знаннях тощо;

— негативний вплив ззовні  — одногрупників, товаришів 
поза ВНЗ, сім’ї (відсутність режиму, контролю) тощо;

— економічні причини, які так само негативно впливають 
на процес навчання студентів.

До внутрішніх причин неуспішності О.П.  Корнієнко відносить 
[1]: 

— відсутність мотивації;
— проблеми зі здоров’ям;
— низький розвиток інтелекту;
— недостатній розвиток вольової сфери (низький самоконтроль 

і недостатня довільність психічних функцій);
— лінощі, пасування перед труднощами тощо.
Науковці Л.Г. Подоляк та В.І. Юрченко серед педагогічних при-

чин неуспішності студентів виокремлюють такі: низьку інтенсив-
ність навчально-професійної діяльності («від сесії до сесії»), ни зьку 
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її ефективність (невміння вчитися самостійно), пропуски занять, 
відсутність індивідуального, диференційованого підходу і контро-
лю з боку викладачів, незадовільні побутові умови проживан-
ня, важкий матеріальний стан, відсутність допомоги й підтримки 
від батьків [5, 183]. Також до причин неуспішності належать: 

— недисциплінованість і неорганізованість;
— несистематична робота, що знижує її ефективність;
— емоційна нестабільність і високий рівень тривожності;
— неідентифікація з роллю студента;
— великі прогалини в  знаннях, у  тому числі через недостатню 

шкільну підготовку;
— надання переваги відпочинку, веселощам тощо;
— недооцінка значення теоретичних знань;
— несформованість прийомів мислення: порівняння, абстрагу-

вання, конкретизація, узагальнення, класифікація; 
— володіння нераціональними методами пізнання; 
— прагматична спрямованість на близьку мету (скласти залік, іс-

пит тощо);
— нейрофізіологічні причини  — загальна ослабленість орга-

нізму, слабкий тип ВНД, порушення зору, слуху та артикуляції, мі-
кропошкодження кори головного мозку (зокрема через токсичний 
вплив нікотину, алкоголю і наркотиків) [5, 183].

На основі визначених причин неуспішності науковці виводять ти-
пологію невстигаючих студентів, яку наводимо нижче [1; 5, 184–185].

1.  Низька якість розумової діяльності  — слабкий розвиток пі-
знавальних процесів: уваги, пам’яті, мислення; несформованість 
пізнавальних умінь, навичок і  т.д., що поєднується з позитивним 
ставленням до навчання.

У такому разі вчений рекомендує студентам спеціально ор-
ганізовані заняття з формування навчальних навичок: алгоритм 
розв’язання завдання або робота з його умовою. Важливо навчити 
студента вчитися. Для таких студентів вагомою є підтримка з боку 
викладача та надання їм можливості виконувати додаткові завдан-
ня, які розширюватимуть їхні практичні знання та сформують вмін-
ня здійснювати глибокий аналіз прочитаного, логічно мислити, роз-
винуть творчість і креативність.

2. Висока якість розумової діяльності у поєднанні з негативним 
ставленням до навчання.

Для студентів важливою є мотивація. За умови зовнішньої мо-
тивації буде і продуктивність навчальної діяльності. Велика роль 
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у продуктивності навчання такого типу студентів належить викла-
дачеві. Він має не лише зацікавлювати змістовим наповненням на-
вчальної дисципліни, варіативністю форм та методів, а й давати ро-
зуміння того, наскільки необхідною для подальшого професійного 
зростання є здобута інформація. 

3. Низька якість розумової діяльності у поєднанні з негативним 
ставленням до навчання. 

У такому разі студентам необхідно оволодіти позитивною пси-
хологією. У  кожного студента є свої сильні сторони та позитивні 
якості. Необхідно знайти ці якості і сконцентрувати увагу студента 
на тому, що він дійсно може. Виконання посильних завдань для та-
кого типу студентів надасть їм віру у власні сили та підсилить ба-
жання продемонструвати свої можливості [1; 5, 184–185].

Зазначені причини та певні шляхи їх подолання не є чітко ви-
значеними та завершеними. Суспільство змінюється, а разом з ним 
і студентство, отже, будуть виникати та видозмінюватися пробле-
ми, пов’язані з неуспішністю студентів.

Л.Г. Подоляк та В.І. Юрченко до шляхів подолання неуспішнос-
ті відносять такі:

1) переведення здобуття знань у процес самостійної пізнаваль-
ної діяльності студентів; 

2) підвищення результативності організації самостійної роботи 
систематичним контролем і оцінкою її результатів;

3) виховання культури мислення студентів. Грамотне мислення 
завжди індивідуальне, воно формує свою автономну систему знань, 
розвиває власні вихідні поняття і шляхи розв’язання проблем, що 
й становить основу для об’єктивної творчості [3, 52–62]. Сучасні 
студенти володіють недостатнім рівнем критичного мислення 
для того, щоб самостійно ефективно реалізовувати поставленні за-
вдання під час освітнього процесу. Тому педагогові варто добира-
ти групові завдання, які допоможуть критично оцінювати ситуації, 
представлені на їх розгляд;

4) свобода навчання, яка, звичайно, залишає студентові деяке пра-
во вирішувати, що йому потрібно, а що ні. Необхідно враховувати все 
краще й нове, вміти критично оцінювати самого себе, щоб уникати 
помилок бездіяльності та не обмежувати можливості розвитку своїх 
потенційних сил (уникаючи псевдоосвіти замість самоосвіти);

5)  формування творчості на всіх етапах навчання студен-
тів. Проблемні творчі завдання є джерелом не лише нових знань, 
але й розвитку потенційних можливостей кожного студента. 
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Формування настанов до глибокого проникнення в  сутність на-
вчальних дисциплін сприяє досягненню не тільки близької мети на-
вчання, а й віддаленої, пов’язаної з професійною діяльністю. Також 
актуальними для розвитку творчості, креативності студентів є ви-
користання квестів, тренінгів, різних інформаційних технологій 
тощо;

6)   зміна завдань, ускладнення їх, надання можливості виявля-
ти свої компетенції. Лише за рахунок самостійного виконання за-
вдань, які студент ставить перед собою, у нього формуються інди-
відуально-розумові здібності та воля, розвиваються індивідуальні 
риси особистості;

7) надання студентам рекомендації відпрацьовувати свій індиві-
дуальний стиль організації самостійної роботи. Успіхів можна досяг-
ти різними засобами, проте головний предмет уваги студента — він 
сам як індивідуальність. Сучасна наука рекомендує використовувати 
технологію тайм-менеджменту, яка допоможе упорядкувати свої дум-
ки, реалізувати бажання і мету, поставлену перед собою.

Відповідно до варіативності причин неуспішності студентів, ви-
значених різними авторами, розуміємо, що важливими для їх лік-
відації є формування креативного, творчого, аналітичного мислен-
ня, застосування різноманітних завдань, адекватних можливостям 
та особистісним якостям студентів. Отже, індивідуальний підхід 
у контексті освітнього процесу є необхідною умовою успішного на-
вчання студентів.
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СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ 
СЦЕНІЧНО-ОБРАЗНОЇ КУЛЬТУРИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

У статті висвітлено структурні компоненти сценічно-образної куль-
тури майбутніх вчителів музичного мистецтва. Проаналізовано 
стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практиці, визна-
чено мету та завдання, розкрито сутність сценічно-образної культу-
ри у навчальному процесі та вплив її структурних компонентів на фа-
хове становлення майбутніх вчителів музичного мистецтва.

Ключові слова: майбутні вчителі музичного мистецтва, навчальний 
процес, процес вокальної підготовки, структура, структурний компо-
нент, сценічно-образна культура.

В статье освещены структурные компоненты образной сце-
нической культуры будущих учителей музыкального искусства. 
Проанализировано состояние исследуемой проблемы в педагогической 
теории и практике, определена цель и задачи, раскрыта сущность об-
разной сценической культуры в учебном процессе и влияние ее струк-
турных компонентов на профессиональное становление будущих учи-
телей музыкального искусства.

Ключевые слова: будущие учителя музыкального искусства, учебный 
процесс, процесс вокальной подготовки, структура, структурный 
компонент.

The article focuses on the structural components of imaginative performance 
culture of future music teachers. It analyses the state of the research problem 
in the pedagogical theory and practice, determines the goals and tasks, 
and  presents the essence of imaginative performance culture in  the  edu-
cational process and the influence of its structural components on the  pro-
fessional development of future music teachers.

Key words: future music teachers, educational process, vocal training process, 
structure, structural component.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку мисте-
цької педагогічної освіти утверджуються традиційні засади її роз-
витку, зорієнтовані на здобуття знань, формування умінь і навичок, 
спектра компетентностей. Водночас у  контексті інноваційних під-
ходів висуваються нові вимоги до вчителя: сучасне суспільство по-
требує фахівців, які здатні виконувати професійні функції, наділені 
готовністю від початку професійної діяльності виявляти професіо-
налізм, компетентності у  формуванні покоління з високим ступе-
нем естетичної культури, ціннісних орієнтирів, етичних установок. 
З цією метою вчитель мистецьких дисциплін, насамперед вчитель 
музичного мистецтва, має володіти спектром необхідних якостей, 
з-поміж яких вагоме значення має сценічно-образна культура. Саме 
сценічно-образна культура дає змогу фахівцеві опановувати сут-
ність музичного твору як особливого феномену культури, розгля-
дати його як синтез духовного, емоційного, естетичного досвіду 
людства, на основі інтерпретації його художньо-смислового виміру 
вибудовувати сценічний образ і ретранслювати його у педагогічній, 
виконавській, вокальній діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У педагогічному дис-
курсі української і зарубіжної науки наявний спектр досліджень, 
які дають змогу цілісно проаналізувати сутність поняття «сценіч-
но-образна культура майбутнього вчителя музичного мистецтва», 
визначити структурні компоненти, методологічні засади та осо-
бливості формування означеної якості у  процесі вокальної підго-
товки, а саме: виявлено специфіку взаємодії культури як соціаль-
но та історично сформованого явища та освіти (І. Зязюн [6] та ін.); 
обґрунтовано теоретико-методологічні засади мистецької освіти 
(О. Олексюк [7], О. Рудницька [9] та ін.); проаналізовано особливос-
ті професійної підготовки майбутнього вчителя музичних дисци-
плін (М. Зайкова [4], Н. Гребенюк [3] та ін.); визначено сутність фор-
мування професійної компетентності вчителя, зокрема музичного 
мистецтва (Н.  Зимня [5] та ін.); досліджено специфіку формуван-
ня різних видів професійної культури майбутнього вчителя музики 
(Ген Цзинхен [2], О. Плеханова [8] та ін.); проаналізовано структур-
ні компоненти різних видів мистецької культури (Т. Ткаченко [11], 
Л. Тоцька [12], Чжу Цзюньцяо [13], О. Андрейко [1] та ін.).

Мета статті полягає у  висвітленні структурних компонентів 
сценічно-образної культури майбутніх вчителів музичного мисте-
цтва. Завдання статті: проаналізувати стан досліджуваної пробле-
ми в педагогічній теорії та практиці; визначити особливості та те-
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оретично обґрунтувати структурні компоненти сценічно-образної 
культури майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі во-
кальної підготовки.

Виклад основного матеріалу. Сучасний вчитель музичного мис-
тецтва відіграє важливу роль у  підвищенні загальної художньої 
культури учнів, зокрема вокально-виконавської. До провідних ком-
петенцій педагога-музиканта належать як вокально-виконавська, 
так і вокально-педагогічна культура. Формування останньої зна-
йшло відображення у  педагогічних дослідженнях О.  Плеханової, 
А.  Філіпова та  ін. Так, О.  Плеханова [8] у  своїй роботі, присвяче-
ній формуванню вокально-педагогічної культури майбутнього вчи-
теля музичного мистецтва на основі системного аналізу, доходить 
висновку про те, що виконавська діяльність майбутнього учителя є 
найважливішою складовою його професійно-педагогічної культу-
ри. Відповідно вокально-педагогічна культура майбутнього вчителя 
музичного мистецтва є професійно-педагогічною культурою і має 
свої особливості: до її складу входить вокальна педагогіка та во-
кальне виконавство. О. Плеханова дає таке визначення: «Вокально-
педагогічна культура — інтегративна якість, що включає в себе цін-
нісне ставлення до вокальної спадщини з різних видів співа цької 
діяльності, компетентність у  сфері вокальної педагогіки, рівень 
власної вокально-виконавської майстерності, а також творчої ак-
тивності у вокально-педагогічній діяльності».

Сценічно-образна культура майбутнього вчителя музичного мис-
тецтва  — це поєднання духовних, морально-етичних та фізичних 
якостей особистості вчителя, які спрямовані на оволодіння музич-
ним мистецтвом у навчальному процесі, в концертно-виконавській ді-
яльності, а також сприяють особистісному та професійному розвит-
ку. Сценічно-образна культура  — це інтегральна особистісна якість, 
сформовані професійні компетенції, здібності та якості, творчий під-
хід та виконавська майстерність у галузі вокального мистецтва.

Формування сценічно-образної культури майбутнього вчителя 
музичного мистецтва  — це заняття не лише з постановки голосу, 
ансамблю та інших музичних дисциплін, але й з  хореографії у  по-
єднанні з основами акторської майстерності та сценічного руху. 
В процесі навчання мистецтву вокалу у  співака необхідно форму-
вати сценічно-образну культуру, яка повинна шліфуватися вправа-
ми на розвиток технічної та сценічної майстерності, фантазії, уяви, 
на виявлення інтонаційних і темпових відтінків звучання музики, 
роботою над сценічним образом, відчуттям стилю. 
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Вчитель музичного мистецтва як вокаліст, інтерпретатор, ре-
транс лятор культурних цінностей має володіти стійкими світо-
глядними установками, співвіднесеними з культурним досвідом 
людства і нації. Адже, на переконання О. Олексюк, «виходячи із ро-
зуміння світоглядної установки як важливого психологічного рівня 
реалізації регулятивних функцій образу світу, правомірно розгляда-
ти сутність цього механізму на основі контекстуальних відношень 
“музика — культура”» [7, 67]. Світоглядні установки вчителя музи-
ки мають реалізовуватись в особистісному ціннісному музичному 
судженні, що передбачає цілісне розуміння музичного твору, його 
інтерпретацію та представлення.

На формування сценічно-образної культури майбутніх вчите-
лів музичного мистецтва має вплив сформованість знань, фахових 
умінь та творчих навичок, інтелектуальних здібностей та ціннісних 
орієнтацій. 

У контексті обґрунтування дефініції поняття «сценічно-образ-
на культура майбутнього вчителя музичного мистецтва» важливо 
з’ясувати його структурні складові. На основі положень науковців 
обґрунтуємо їхню сутність. 

Питання структури музичної культури майбутнього вчителя 
яскраво та найбільш повно висвітлено у працях Р. Тельчарової [10, 
158]. На її думку, музична культура людини не повинна обмежу-
ватись лише набутими музичними знаннями. Р. Тельчарова ствер-
джує, що рівень музичної культури особистості характеризується 
комплексом її проявів, до яких входять здібності, установки, знан-
ня, вміння, навички, оцінки. Всі ці форми або складові музичної 
культури особистості вчителя виникають на основі його музично-
педагогічної діяльності та розвиненої музичної свідомості.

Р. Тельчарова класифікує структуру музичної культури за п’ятьма 
компонентами: музичним, мотиваційним, інформаційним, опера-
ційним, оцінювальним.

Розглядаючи структуру музичної культури особистості вчите-
ля за Р. Тельчаровою, потрібно підкреслити, що наявність та єдність 
всіх її компонентів характеризують рівень естетичної культури вчи-
теля в цілому. Всі ці компоненти функціонально пов’язані та визна-
чають розвиток один одного. 

До компонентів структури сценічної культури, на думку Ген 
Цзинхена, належать: мотиваційний, який виражає інтерес вико-
навців та захопленість їх естрадним співом, націленість на пізнан-
ня національних пісенних традицій та співацьке самовдосконален-
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ня; когнітивний, що містить необхідну базу знань, умінь та навичок 
у сфері оволодіння сценічною культурою, вміння адекватно оціни-
ти набутий естрадно-виконавський досвід; творчий, який виражає 
здатність до яскравого художньо-образного виконання естрадних 
творів, уміння донести створений образ до глядацької аудиторії [2].

Провідними компонентами структури вокально-сценічної куль-
тури, на переконання Т.  Ткаченко, є мотиваційний, який виражає 
інтерес виконавців та захопленість співом, націленість на пізнан-
ня національних пісенних традицій та співацьке самовдосконален-
ня; когнітивний, що містить необхідну базу знань, умінь та навичок 
у сфері оволодіння вокально-сценічною культурою, вміння адекват-
но оцінити набутий сценічно-виконавський досвід; творчий, який 
виражає здатність до яскравого художньо-образного виконання 
вокальних творів, уміння донести створений образ до слухацької 
аудиторії [11, 67–68].

Ураховуючи зміст та основні завдання музично-педагогіч-
ної освіти у вищих навчальних закладах, структура вокальної під-
готовки майбутніх вчителів музичного мистецтва, на думку на-
уковця Л. Тоцької [12, 113–117], розглядається як сукупність п’яти 
взаємопов’язаних компонентів, а саме: мотиваційно-потребового, 
емоційно-оцінного, когнітивно-пізнавального, виконавсько-техно-
логічного та творчо-діяльнісного. Доведено, що підвищення рівня 
навчальних досягнень студентів відбувається за рахунок цілеспря-
мованого формування означених компонентів та продуктивної ре-
алізації набутих знань, умінь та навичок в активній художньо-твор-
чій діяльності.

Чжу Цзюньцяо визначає такі основні структурні компоненти 
вокальної культури: мотиваційно-ціннісний — сформованість мо-
тивації до художньо-естетичного спілкування з музичним мисте-
цтвом; націленість на усвідомлення пісенних традицій вітчизняної 
та світової вокальних шкіл; когнітивний  — цілісність естетичних, 
вокально-педагогічних і мистецько-професійних знань, розвине-
ність художньо-естетичного кругозору, широка ерудованість у му-
зично-освітній галузі, значний обсяг знань з науково-теоретичних 
понять; творчо-виконавський — здатність до самостійного втілен-
ня художньо-образного змісту вокальних творів, емоційно-чуттєве 
уявне спілкування з мистецтвом як засіб збагачення свого внутріш-
нього світу; уміння технічно досконало й емоційно виконувати во-
кальний твір на основі знань технологій і методик вокального на-
вчання [13, 57–58].
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О. Андрейко вважає, що структура виконавської культури скри-
паля охоплює такі компоненти: мотиваційно-орієнтаційний, що 
передбачає наявність особистісно-значущих мотивів щодо досяг-
нення досконалості у  виконавській діяльності; пізнавально-реф-
лексивний, який визначає способи інтелектуально-емоційного 
осягнення процесу і результату виконавської діяльності скрипа-
ля, усвідомлення та диференціації його персональних диспозицій 
щодо виконуваної музики, їх впливу на перебіг фахової діяльнос-
ті та індивідуальний стиль виконавського інтерпретування; аксіо-
логічно-програмувальний, що виявляє здатність до моделювання 
виконавської діяльності на ґрунті оцінювання суспільно-значущих 
художніх цінностей; креативно-регулятивний, який характеризує 
здатність до досягнення свободи в інтерпретаційній творчості через 
вільне володіння механізмами трансформації художньо-технічних 
умінь; експресивно-комунікативний, що репрезентує спроможність 
до музично-артистичного спілкування зі слухацькою аудиторією, 
здатність донести до слухачів зміст музичного твору, зберегти твор-
че самопочуття в умовах прилюдної діяльності [1, 13].

На основі положень науковців можемо визначити такі компо-
ненти структури сценічно-образної культури майбутнього вчителя 
музичного мистецтва:

— мотиваційно-емпатійний: стійка мотивація до декодування 
смислової наповненості художніх образів музичного твору, інте-
рес до розшифрування його образної системи з урахуванням автор-
ського задуму; спонукальні мотиви до вдосконалення інтерпрета-
ційних умінь щодо реалізації художнього образу через сценічний, 
до розвитку артистизму, комунікативності, емпатії, творчої актив-
ності, професійного саморозвитку; спрямованість на виявлення ем-
патійності у декодуванні та сценічному вираженні образів музично-
го твору; 

— когнітивно-пізнавальний: наявність знань щодо розвитку 
власної сценічно-образної культури, усвідомлене сприймання ін-
формації щодо розуміння сутності художнього і сценічного обра-
зів, володіння досвідом виявлення сценічно-образної культури; по-
стійне пізнання художньої образності музики та шляхів її втілення 
у сценічних образах; 

— творчо-діяльнісний: здатність до вираження сценічно-образ-
ної культури у професійній (виконавській, вокальній, педагогічній) 
діяльності, уміння відтворити художній образ, створений автором, 
шляхом реалізації сценічного образу перед учнівською аудиторією; 
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активність у  реалізації сценічно-образної культури у  педагогічній 
діяльності.

Висновки. Отже, сценічно-образну культуру майбутнього вчи-
теля музичного мистецтва розглядаємо як інтегративну якість, яка 
виявляється у спрямованості на інтерпретацію художніх образів че-
рез сценічний образ на основі досвіду загальнолюдської і національ-
ної культур, власного життєвого і професійного досвіду, ціннісних 
орієнтирів, у  володінні інтерпретаційними уміннями, вокальною 
й акторською майстерністю, педагогічним талантом у  декодуванні 
образної системи музичного твору через посередництво сценічно-
го образу, а також як багатоаспектну якість, структурними компо-
нентами якої є мотиваційно-емпатійний, когнітивно-пізнавальний 
та творчо-діяльнісний.
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КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

У статті проаналізовано праці науковців з проблем педагогічного 
професіоналізму, формування педагогічної та методичної культури 
майбутніх учителів. Визначено та охарактеризовано критерії сфор-
мованості методичної культури майбутнього вчителя музичного 
мистецтва.

Ключові слова: методична культура, майбутній вчитель музичного 
мистецтва, критерії сформованості методичної культури, структу-
ра методичної культури. 

В статье проанализированы труды ученых, посвященные проблемам 
педагогического профессионализма, формированию педагогической 
и методической культуры будущих учителей. Определены и охаракте-
ризованы критерии сформированности методической культуры буду-
щего учителя музыкального искусства.
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Ключевые слова: методическая культура, будущий учитель музы-
кального искусства, критерии сформированности методической 
культуры, структура методической культуры.

The article analyses the works of scientists on the problems of pedagogical 
professionalism, development of pedagogical and methodical culture of future 
teachers. The criteria for the development of future music teacher’s methodical 
culture are defined and characterized.

Key words: methodical culture, futuremusic  teacher, criteria for development 
of methodical culture, structure of methodical culture.

Постановка проблеми. Вимогою сучасного суспільства щодо 
професійної діяльності вчителя музичного мистецтва є не тільки 
вміння доступно пояснювати навчальний матеріал, але й здобуття 
учнями практичних навичок самостійної характеристики творів му-
зичного мистецтва, умілого використання засвоєних знань у повсяк-
денному житті. Саме такі завдання стоять перед вчителем музично-
го мистецтва та є складовими його методичної культури як важливої 
частини його професійної діяльності, що характеризується вищою 
формою активності педагога, його творчою самостійністю, стимулом 
і умовою вдосконалення навчального процесу, передумовою виник-
нення нових ідей у  педагогічній науці та практиці. Перевірка рівня 
методичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва не-
можлива без обґрунтування та визначення критеріїв її формування, 
що й зумовлює актуальність даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглядаючи питання 
підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, зазначимо, що 
на сучасному етапі розвитку педагогічної освіти виокремлено низку 
аспектів, які досліджують вітчизняні та зарубіжні вчені. Так, пробле-
ми педагогічного професіоналізму розкрито у працях Ф. Гоноболіна, 
Н. Гузій, В. Лугового, В. Майбороди та інших; підготовку майбутньо-
го вчителя до професійної діяльності розглядають О.  Дубасенюк, 
І. Зязюн, Л. Кондрашова та інші науковці; підготовку вчителів худож-
ньо-естетичних дисциплін досліджували Л. Кондрацька, М. Лещенко, 
Л. Масол, О. Олексюк, О. Рудницька та інші.

Мета статті полягає у  теоретичному обґрунтуванні та аналізі 
критеріїв формування методичної культури майбутнього вчителя 
музичного мистецтва.

Виклад основного матеріалу. Існують різні трактування по-
няття «критерій». Критерій (від латин. сritērium) — здатність роз-
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різнення; мірило, вимоги, випробування для визначення або оцін-
ки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації. 
Поняття «критерій» розглядається як підстава для оцінки, визна-
чення або класифікації чогось [6, 145].

Також під поняттям «критерій» розуміють об’єктивну ознаку, 
на основі якої проводиться порівняльна оцінка або класифікація 
педагогічних процесів чи фактів, що підлягають вивченню [1, 368].

Аналізуючи наукову літературу та публікації практичного спря-
мування, ми з’ясували, що проблему критеріїв культури вчите-
ля досліджувало чимало вчених. Зокрема, О. Гармаш, Т. Левашова, 
Т.  Сидоренко визначають такі критерії сформованості педагогіч-
ної культури вчителя: педагогічне мислення, сформованість знань, 
умінь і навичок, використання знань і вмінь, ціннісні відношення, 
прояв індивідуальності [5, 17].

Досліджуючи формування педагогічної культури майбутнього 
викладача вищої школи в умовах магістратури, С. Чорна [7, 9] ви-
значає компоненти педагогічної культури викладача, а саме: педа-
гогічні цінності, домінуючі професійні мотиви, професійні знан ня, 
професійно значущі якості, педагогічну майстерність і професій-
ні вміння. Також вона обґрунтовує критерії сформованості педаго-
гічної культури майбутніх викладачів вищої школи: мотиваційний 
(наявність професійних мотивів, професійна спрямованість, моти-
вація до успіху); змістово-процесуальний (система знань щодо сут-
ності та компонентів педагогічної культури, інформаційна культура, 
здатність до саморозвитку) і рефлексивно-емоційний (самопізнан-
ня, здатність до емпатії, самоконтроль у спілкуванні).

У своєму дослідженні Н. Нікула розглядає методичну культуру 
майбутніх учителів початкових класів як інтегративну якість осо-
бистості та діяльності педагога, представлену сукупністю компо-
нентів. Саме тому науковець застосовує критерії, що відповідають 
компонентному складу методичної культури, а саме: ціннісно-мо-
тиваційному, когнітивно-праксеологічному, операційно-діяльніс-
ному, творчо-рефлексивному. Кожен компонент має свої критерії 
та низку показників, що характеризують необхідні прояви дослі-
джуваного явища [3, 17].

Р.  Пріма характеризує інноваційну методичну культуру май-
бутнього вчителя як пріоритетну складову його професійної ком-
петентності. У своїх дослідженнях науковець структурно визначає 
інноваційну методичну культуру як діалектичну єдність таких ком-
понентів: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операційно-діяль-
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нісного, особистісно-творчого та рефлексивного [4, 25]. Науковець 
не виокремлює конкретних критеріїв сформованості інноваційної 
методичної культури майбутнього вчителя відповідно до структур-
них компонентів, але характеризує кожен компонент сукупністю 
професійних компетенцій майбутнього педагога.

Досліджуючи процес формування методичної культури педа-
гога в процесі додаткової професійної освіти, М. Гуляєва визначає 
та розкриває такі критерії: ціннісне ставлення до методичної діяль-
ності; мотивація до підвищення рівня методичної культури; здат-
ність до розробки методичного забезпечення освітнього процесу 
відповідно до сучасних вимог; здатність до оцінки і самооцінки ме-
тодичної діяльності, її результатів; здатність до передачі культурно-
го досвіду методичної діяльності; творча активність у  методичній 
діяльності [2, 17].

Беручи за приклад дослідження науковців, ми визначаємо крите-
рії формування методичної культури майбутнього вчителя музич-
ного мистецтва на основі структурних компонентів цього процесу:

— ціннісно-мотиваційний критерій передбачає сформованість 
світогляду, моральних якостей особистості, поглядів та переко-
нань; вміння раціонально організовувати процес навчання; розви-
нений пізнавальний інтерес, здібності, волю, емоції, мову, мислен-
ня, пам’ять, увагу, уяву та сприйняття;

— когнітивний критерій  — знання в  галузі предметів мисте-
цького циклу; опору на спеціальну та методичну літературу; знання 
системи методів, прийомів та засобів навчання; знання наукових 
підходів та особливостей їх застосування у педагогічній та методич-
ній діяльності;

— творчо-діяльнісний критерій — включення в активні форми 
педагогічної діяльності, розвиток творчості, творчість та креатив-
ність особистості вчителя; 

— рефлексивний критерій  — духовно-творча самореалізаця; 
уникнення шаблонності та стереотипізації у  професійній діяль-
ності; вироблення програми вимог до себе, до процесу і результа-
тів власної діяльності; усвідомлення змісту своєї професії; критичне 
ставлення до різних її аспектів; послідовне збагачення професійно-
го досвіду і майстерності, прагнення до творчого пізнання і пере-
творення музично-педагогічної дійсності. 

Висновки. На основі аналізу наукових джерел з проблеми фор-
мування методичної культури майбутнього вчителя музичного 
мистецтва ми можемо стверджувати, що майбутній учитель у про-
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цесі професійної підготовки повинен мати визначену методичну 
спрямованість на оволодіння методичною культурою та ефектив-
ну методичну діяльність, а також сформоване методичне мислення; 
методично грамотно оформляти конспекти уроків, методичні ре-
комендації, документацію методичної роботи вчителя тощо; у ньо-
го на високому рівні повинна бути сформована методична майстер-
ність, емоційна стійкість; він повинен бути креативною особистістю, 
здатною до творчої методичної діяльності на основі рефлексії. 

Оскільки на процес формування методичної культури майбут-
нього вчителя музичного мистецтва впливає багато факторів, то рі-
вень її сформованості може бути різним. Тому перспективним 
для подальшого дослідження проблеми вважаємо аналіз показни-
ків та рівнів сформованості методичної культури майбутнього вчи-
теля музичного мистецтва.
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