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АНОТАЦІЯ 

Лі Ліцюань.  – Формування методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. – Державний заклад 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського. – Сумський державний педагогічний університет імені 

А. С. Макаренка. Суми, 2020. 

Зміст анотації 

У дисертації представлено результати дослідження формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки. Показано, що в умовах сучасних досягнень науки, 

освіти, мистецтва особливої важливості набула здатність учителів музичного 

мистецтва застосовувати методологічні знання й уміння для пізнання наукових 

основ музичного мистецтва й музичної педагогіки з метою підвищення якості 

освітнього процесу та яку необхідно цілеспрямовано формувати вже в закладі 

вищої музично-педагогічної освіти. 

Формування методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі вокальної підготовки базується на опануванні студентами 

методологією вокально-виконавського мистецтва й вокальної педагогіки, 

Сформована методологічна компетентність студентів є основою їх подальшого 

світоглядного, загальнонаукового, вокально-виконавського й вокально-

педагогічного зростання та активізації саморозвитку пізнавальної мотивації, 

науково-творчого та критичного мислення, емоційної та ціннісної сфер. 

У змісті дисертації уточнено сутність поняття «методологічна 

компетентність» та спорідненого з ним тезаурусу наукового дослідження, який 

включає три групи понять: до першої групи віднесено поняття, які розкривають 

сутність компетентності вчителя; друга група включає поняття, які розкривають 
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зміст методологічної компетентності педагога; у третю групу входять поняття, які 

змістовно пов’язані з вокальною підготовкою майбутніх учителів музичного 

мистецтва. Розкрито сутність поняття «методологічна компетентність учителя 

музичного мистецтва», яке в дослідженні визначається як системне особистісно-

професійне, динамічне утворення, яке є здатністю вирішувати фахові завдання, 

що базується на мотиваційній, інформаційно-дослідницькій, рефлексивно-

самовдосконалюваній спрямованості особистості; сформованості всезагальних, 

загальнонаукових, музично-педагогічних знань і вмінь та практичному виявленні 

їх у фаховій діяльності. Вокальну підготовку майбутніх учителів музичного 

мистецтва в дисертації визначено як освітній процес формування в студентів 

готовності до вокально-виконавської та вокально-педагогічної діяльності на 

основі опанування ними цінностями вокального мистецтва й вокальної педагогіки 

на засадах компетентнісного підходу. 

Показано чотири рівні методології вокально-виконавського мистецтва й 

вокальної педагогіки, а саме: філософського, основу якого становлять наукові 

концепції філософів, які виявляють світоглядні, етичні, естетичні цінності 

музичного (вокального) мистецтва та всезагальні методи пізнання; 

загальнонаукового, який базується на положеннях, ідеях, принципах різних наук 

та відповідних їм методів; конкретнонаукового, основу якого складають теорії, 

закономірності та принципи вокально-виконавського мистецтва й вокальної 

педагогіки; технологічного, який забезпечують традиційні та інноваційні вокальні 

методики, окремі специфічні методи й вокально-педагогічні технології. 

Визначено структуру методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва, яка включає в себе компоненти: мотиваційно-ціннісний, 

інформологічно-дослідницький, світоглядно-загальнонауковий, 

конкретнонауково-технологічний, рефлексивно-самовдосконалювальний. 

Обґрунтовано методику формування методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки на 

засадах міждисциплінарного, особистісно-діяльнісного, компетентнісного, 
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акмеологічного, культурологічного наукових підходів. Представлено педагогічні 

принципи: систематичності й послідовності опанування науковими методами 

пізнання мистецтва співу, міждисциплінарності в пізнанні майбутніми вчителями 

музичного мистецтва наукових основ вокального виконавства та вокальної 

педагогіки, науково-творчої ініціативи, єдності наукових і мистецьких досягнень, 

особистісної зацікавленості та спрямованості на досягнення високого рівня 

методологічної компетентності, активності, детермінації видів і функцій наукової 

діяльності вчителя музичного мистецтва, науковості вокального навчання, 

поліхудожності й культуровідповідності. 

Визначено чотири педагогічні умови та відповідний їм комплекс методів, 

які складають основу методики формування методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки.  

Під час мотиваційно-стимулюючого етапу формування означеного явища 

реалізовувалася перша педагогічна умова, як: активізація пізнавальної мотивації 

студентів на опанування основами наукового пізнання вокального виконавства й 

вокальної педагогіки та відповідні їй мотиваційні методи, як: «подиву й 

захоплення», «створення ситуації успіху», самостійно-пошукових завдань, 

евристичної бесіди, аналізу, синтезу, класифікації, узагальнення, стимуляції 

професійно-особистісної потреби в наукових знаннях; аналогії та порівняння, 

творчо-аналітичних завдань; науково-методичного проєкту; зацікавлення різними 

видами наукової діяльності. У процесі інформаційно-гносеологічного етапу 

реалізовувалася друга педагогічна умова, а саме: застосування наукової 

екстраполяції як методологічної процедури в процесі вокальної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва та відповідні означеній умові 

міждисциплінарні методи, як: діалектичного, феноменологічного, аксіологічного, 

історичного, герменевтичного й семіотичного аналізу; психофізіологічного 

аналізу, діагностики вокальних знань, умінь, навичок, здібностей. На науково-

діяльнісному етапі реалізовані третя й четверта педагогічні умови, як: включення 

студентів у процесі вокальної підготовки до різних видів науково-дослідницької 
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діяльності та стимулювання розвитку науково-методичної творчості майбутніх 

учителів музичного мистецтва на заняттях із вокальних дисциплін для досягнення 

їх наукового, професійного та особистісного акме та відповідні таким умовам 

науково-діяльнісні й науково-творчі методи: стимулювання почуття задоволення 

в процесі виконання різних видів науково-дослідницької діяльності, вокального 

навчання й розвитку (емпіричний, концентричний, фонопедичний, фонетичний та 

ін.), проблемно-пошукових завдань, ретроспективного аналізу вокально-

виконавського й вокально-педагогічного мистецтва; систематизації науково-

методичних праць із вокального виконавства й вокальної методики; класифікації 

вокальних методик, технологій навчання співу; методологічного аналізу, 

пояснення, наукової та мистецької асоціації, самостійного формування наукового 

апарату й тезаурусу дослідження, самостійного завдання, методологічної 

рефлексії, розробки концепції дослідження актуального питання вокального 

мистецтва чи вокальної педагогіки, моделювання, презентацій вокально-

виконавських, вокально-педагогічних інновацій, наукового проєкту. 

Для перевірки методики формування методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки 

проводився педагогічний експеримент, який здійснювався за трьома етапами: 

констатувальним, формувальним, контрольним. Метою констатувального 

експерименту було проведення педагогічної діагностики сформованості 

компонентів методологічної компетентності студентів у процесі вокальної 

підготовки, для чого в дослідженні розроблено критеріальний апарат, у складі 

якого: мотиваційно-аксіологічний критерій для визначення мотиваційно-

ціннісного компоненту, інформаційно-пошуковий критерій – інформологічно-

дослідницького компоненту, світоглядно-міждисциплінарний критерій – 

світоглядно-загальнонаукового компоненту; науково-діяльнісний критерій – 

науково-технологічного компоненту, творчо-самовдосконалювальний критерій – 

рефлексивно-самовдосконалювального компоненту. Застосування критеріїв, 

методики діагностики дало змогу встановити три рівні сформованості 
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методологічної компетентності студентів за 5 бальною шкалою оцінювання: 

високий рівень, який продемонстрували студенти ЕГ – 6,25 % і КГ – 4,26 %, 

середній рівень, який показали студенти ЕГ – 35,41 % і КГ – 34,04 %, низький 

рівень, який продемонстрували студенти ЕГ – 58,33 % і КГ – 61,70 %.  

За результатами впровадження методики методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки на 

формувальному етапі експеременту, проведено контрольне оцінювання, за яким 

зясовано, що низький рівень методологічної компетентності зменшився в 

студентів ЕГ на 43,75 %, у студентів КГ – на 19,15 %; середній рівень збільшився  

в студентів ЕГ на 10,42 %, у студентів КГ – 10,64 %; високий рівень збільшився  в 

студентів ЕГ на 33,33 %, у студентів КГ – 8,51 %. Доведено, що рівень 

сформованості всіх компонентів методологічної компетентності студентів ЕГ 

значно вищий, ніж у студентів КГ. 

Ключові слова: вокальна підготовка, компетентність, методологічна 

компетентність, методологічна компетентність майбутнього вчителя музичного 

мистецтва, структура методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва, принципи формування методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки. 
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The contents of the abstract 

The thesis presents the results of the study of future musical art teachers’ 

methodological competence formation in the process of vocal training. It is shown that in 

the conditions of modern achievements of science, education and art great importance 

gained the ability of musical art teachers to apply methodological knowledge and skills for 

learning scientific bases of musical art and musical pedagogy with the purpose of 

improving the quality of educational process. This ability should be purposefully formed in 

the institution of higher education and especially – pedagogical education. 

Formation of future musical art teachers’ methodological competence in the 

process of vocal training is based on mastering of the methodology of vocal-performing 

art and vocal pedagogy. Formed methodological competence of students is the basis of 

their further outlook, general scientific, vocal-performing and vocal-pedagogical growth 

and activation of self-development of cognitive motivation, scientific-creative and 

critical thinking, emotional and value spheres. 
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The content of the thesis clarifies the essence of the concept of “methodological 

competence” and related thesaurus of scientific research, which includes three groups of 

concepts: the first group includes concepts that reveal the essence of the teacher’s 

competence; the second group includes concepts that reveal the content of the teacher’s 

methodological competence; the third group includes concepts that are relevant to the vocal 

training of future musical art teachers. The essence of the concept of “musical art teacher’s 

methodological competence” is revealed, which in the study is defined as a systematic 

personal-professional, dynamic entity, which is the ability to solve professional tasks based 

on motivational, informational-research, reflexive-self-perfection direction of the 

personality; formation of universal, general scientific, music-pedagogical knowledge and 

skills and practical identification of them in professional activity. Vocal training of future 

musical art teachers in the thesis is defined as the educational process of students’ 

preparation for vocal-performing and vocal-pedagogical activity on the basis of mastering 

values of vocal art and vocal pedagogy on the basis of a competence approach. 

Four levels of methodology of vocal-performing art and vocal pedagogy are 

shown, namely: philosophical, based on scientific concepts of philosophers who display 

world-view, ethical, aesthetic values of musical (vocal) art and universal methods of 

cognition; general scientific, based on the provisions, ideas, principles of various 

sciences and corresponding methods; specific scientific, the basis of which are the 

theories, patterns and principles of vocal-performing art and vocal pedagogy; 

technological, which is provided by traditional and innovative vocal techniques, specific 

methods and vocal-pedagogical technologies. 

The structure of future musical art teachers’ methodological competence is 

determined, which includes such components as motivational-value, informological-

research, outlook-general scientific, specific scientific-technological, reflexive-self-

improvement. 

The methodology for forming future musical art teachers’ methodological 

competence in the process of vocal training is grounded on the basis of interdisciplinary, 

personality-activity, competence, acmeological and cultural scientific approaches. The 
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pedagogical principles are presented: systematicity and consistency of mastering scientific 

methods of singing art cognition, interdisciplinarity in learning by future musical art 

teachers of scientific bases of vocal performance and vocal pedagogy, scientific-creative 

initiative, unity of scientific and artistic achievements, personal interest and direction 

towards achieving high level of methodological competence, activity, determination of 

types and functions of scientific activity of the musical art teacher, scientificity of vocal 

training, poly-artistry and cultural correspondence. 

Four pedagogical conditions and the corresponding set of methods that form the 

basis of the methodology of forming future musical art teachers’ methodological 

competence in the process of vocal training have been identified. 

During the motivational-stimulating stage of formation of a certain phenomenon, 

the first pedagogical condition was realized, namely: activation of students’ cognitive 

motivation to master the basics of scientific knowledge of vocal performance and vocal 

pedagogy and the corresponding motivational methods, such as: “surprise and 

enthusiasm”, “creation of a success situation”, independent-search tasks, heuristic 

conversation, analysis, synthesis, classification, generalization, stimulation of 

professional-personal need for scientific knowledge; analogies and comparisons, 

creative and analytical tasks; scientific-methodological projects; interest in different 

types of scientific activity. In the process of information-epistemological stage the 

second pedagogical condition was applied, in particular: the use of scientific 

extrapolation as a methodological procedure in the future musical art teachers’ vocal 

training and such corresponding interdisciplinary methods as: dialectical, 

phenomenological, axiological, historical, hermeneutic and semiotic analysis; 

psychophysiological analysis, diagnostics of vocal knowledge, abilities, skills. At the 

scientific-activity stage the third and fourth pedagogical conditions were realized: 

inclusion of students in the process of vocal preparation for various types of research 

activities and stimulation of the scientific-methodological creativity development of 

future musical art teachers at the vocal disciplines classes to achieve their scientific, 

professional and personal acme and related scientific and creative methods: stimulating 
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a sense of satisfaction in the process of conducting various types of research activities, 

vocal training and development (empirical, concentric, phonopedic, phonetic, etc.), 

problem-search tasks, retrospective analysis of vocal-performing and vocal-pedagogical 

art; systematization of scientific and methodological works on vocal performance and 

vocal technique; classification of vocal techniques, singing teaching technologies; 

methodological analysis, explanation, scientific and artistic association, independent 

formation of the scientific apparatus and thesaurus of research, independent task, 

methodological reflection, development of the concept of research of the actual issue of 

vocal art or vocal pedagogy, modeling, presentations of vocal-performing, vocal-

pedagogical innovations, scientific projects. 

In order to test the methodology of forming future musical art teachers’ 

methodological competence in the process of vocal training, a pedagogical experiment 

was conducted, which was carried out in three stages: ascertaining, molding, control. 

The purpose of the ascertaining experiment was to conduct pedagogical diagnostics of 

the formation of components of students’ methodological competence in the process of 

vocal training, for which in the study was developed the criterion apparatus. It includes: 

motivational-axiological criterion for determining the motivational-value component, 

information-search criterion – informological-research component, outlook-

interdisciplinary criterion – outlook-general scientific component; scientific-activity 

criterion – scientific-technological component, creative-self-improvement criterion – 

reflexive-self-improvement component. Application of criteria and diagnostic methods 

allowed to establish three levels of students’ methodological competence formation on a 

5 point assessment scale: high level, which was demonstrated by students of EG – 

6,25 % and CG – 4,26 %, medium level – shown by students of EG – 35,41 % and 

CG – 34,04 %, low level – demonstrated by EG students – 58,33 % and CG – 61,70 %.  

As a result of introduction of methodology of future musical art teachers’ 

methodological competence formation in the process of vocal training at the molding 

stage of the experiment, a control evaluation was conducted, which revealed that the 

low level of methodological competence decreased in EG students by 43,75 %, in CG 
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students – by 19,15 %; the medium level increased in EG students by 10,42 %, in CG 

students – by 10,64 %; the high level increased by 33,33 % in EG students, by 8,51 % 

in CG students. It is proved that the level of formation of all components of 

methodological competence of students of EG is much higher than that of students of 

CG. 

Key words: vocal training, competence, methodological competence, 

methodological competence of the future musical art teacher, structure of future musical 

art teachers’ methodological competence, principles of future musical art teachers’ 

methodological competence formation in the process of vocal training. 
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ВСТУП 

Актуальність і доцільність дослідження. Динамічний розвиток 

інформаційного суспільства в умовах науково-технічного прогресу, євроінтеграція 

та реформування вітчизняної освіти зумовлюють необхідність у новій генерації 

висококваліфікованих учителів, здатних до дослідження й вирішення нагальних 

проблем освітнього процесу. Вимоги держави щодо вдосконалення фахової освіти 

вчителів, інтенсифікації їх дослідницької діяльності на засадах компетентнісного 

підходу засвідчені в законах України «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), 

«Про наукову та науково-технічну діяльність» (2017), Концепції розвитку 

педагогічної освіти (2018). Новітні орієнтири національної освітньої політики 

України притаманні та співзвучні Китайській Народній Республіці, яка нині 

демонструє наукові й технічні інновації та здійснює масштабне реформування освіти 

в контексті Європейської рамки кваліфікацій (2015).  

Сьогодні успішність освітньої діяльності сучасного вчителя значною мірою 

залежить від його здатності застосовувати методологічні знання й уміння для 

пізнання наукових основ предметної сфери. Відповідно, у вищій мистецькій освіті 

особливої вагомості набуває формування методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва на основі опанування ними міждисциплінарними 

знаннями та методологією мистецької та мистецько-педагогічної діяльності у 

фаховій підготовці. Значний потенціал у формуванні означеного явища має 

вокально-виконавське мистецтво та вокальна педагогіка з їх глибокими культурно-

історичними традиціями та технологічними інноваціями. Оволодіння методами 

пізнання наукових основ мистецтва співу в процесі вокальної підготовки активізує 

розвиток вокально-виконавських і вокально-педагогічних здібностей, уможливлює 

формування пізнавальної мотивації, науково-творчого та критичного мислення, 

емоційної сфери, особистісної та професійної рефлексії, ціннісного ставлення до 

вокального мистецтва. 

Проблеми компетентності вчителів постійно знаходяться в центрі уваги 

сучасних вітчизняних і зарубіжних учених, дослідження яких здійснювалися за 
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такими напрямами, як: концептуальні основи професійної компетентності вчителів 

(С. Гончаренко, В. Луговий, О. Савченко, Г. Селевко, С. Сисоєва та ін.), теоретико-

методологічні засади наукової компетентності вчителів (В. Сластьонін, 

Є. Терещенко, В. Турковський та ін.), теоретичні та практичні аспекти дослідницької 

компетентності вчителів (О. Бережнова, М. Головань, В. Константінов, 

А. Хуторський, В. Яценко та ін.), сутність і значення методологічної компетентності 

різних за фахом учителів (І. Абракова, О. Вегнер, Т. Бондаренко, В. Краєвський, 

З. Ніконова, В. Смірнова, К. Соловйова та ін.).  

В останні десятиріччя розкрито широке коло питань компетентності 

вчителів музичного мистецтва, а саме: професійної компетентності вчителів 

музичного мистецтва (О. Єременко, О. Лобова, М. Михаськова, Н. Мурована, 

Г. Ніколаї, Г. Падалка, О. Рудницька, І. Полубоярина, Т. Танько, О. Щолокова та 

ін.); формування методологічної культури майбутніх учителів музичного 

мистецтва (Е. Абдулін, А. Козир, О. Олексюк та ін.); обґрунтування 

методологічних знань, умінь майбутніх учителів музичного мистецтва 

(А. Растригіна, О. Реброва, В. Черкасов та ін.). 

Важливе значення для розробки методики формування методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки мали праці з філософії мистецтва (Аристотель, Г. Коломієць, Т. Ман, 

Платон, І. Трифонова та ін.), музичної герменевтики й семіотики (М. Бонфельд, 

В. Москаленко, Л. Шаповалова, С. Шип та ін.), мистецтвознавства (В. Багадуров, 

Б. Гнидь, І. Назаренко, О. Самойленко та ін.), психофізіології (Д. Аспелунд, 

І. Павлов, Л. Работнов, І. Сеченов, Р. Юсон, О. Яковлєв та ін.). 

У наукових працях учених розкрито різні аспекти вокально-виконавської та 

вокально-педагогічної діяльності, а саме: наукові засади вокального виконавства 

(Н. Гребенюк, Ф. Засєдателєв, Ю. Клименко, Дж. Лаурі-Вольпі, О. Єрошенко, 

В. Морозов, І. Силаньєва, О. Стахевич та ін.); теоретико-методологічні основи 

вокальної педагогіки (В. Антонюк, М. Гарсіа, Л. Дмитрієв, В. Ємельянов, Д. Люш, 

К. Мазурін, А Менабені, К. Плужніков, С. Сонкі, Г. Стулова, В. Юшманов та ін.). 
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Специфіка вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

представлена в працях вітчизняних (Л. Василенко, Н. Кьон, Ю. Мережко, 

Н. Овчаренко, Н. Толстова, Ю. Юцевич та ін.) та китайських учених (Ван Чень, 

Лай Сяоцінь, Лю Веньцзун, Лю Цзя, Цзінь Нань, Цзінхен Ген, Цзяньшу Ван, 

Чен Дін, Чуньпен Лі та ін.). 

Разом із тим, проблема формування методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки ще не була предметом 

цілісного наукового дослідження. Актуальність і доцільність вирішення обраної 

проблеми підсилюється наявною низкою суперечностей між: 

˗ науково обґрунтованою дефініцією методологічної компетентності та 

відсутністю її теоретичного обґрунтування в контексті фахової, зокрема вокальної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва; 

˗ нагальною потребою вдосконалення методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки та 

відсутністю розробленої методики формування означеного явища; 

˗ необхідністю формування методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки та відсутністю 

визначених критеріїв її оцінювання. 

Ураховуючи актуальність проблеми, її недостатню теоретичну 

розробленість та значущість формування методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва відповідно до вимог європейського та 

вітчизняного освітнього простору, темою дисертаційної роботи було обрано: 

«Формування методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі вокальної підготовки». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження входить до тематичного плану науково-дослідної 

роботи Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» і становить частину наукової теми 

«Методологія та методика фахової підготовки майбутніх учителів музики та 
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хореографії в контексті художньо-естетичних інновацій мистецької освіти» 

(реєстраційний номер 0114U007160). 

Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні вченої ради 

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського» (протокол № 8 від 29 березня 2018 р.). 

Мета дослідження полягає в розробці та експериментальній перевірці 

методики формування методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки. 

Відповідно до мети сформульовано такі завдання: 

1. З’ясувати стан вивчення обраної проблеми та науковий тезаурус 

дослідження в педагогічній і мистецькій теорії. 

2. Розкрити сутність та компонентну структуру методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки.  

3. Розробити методику формування методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки. 

4. Визначити критеріальний апарат для діагностики сформованості 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки. 

5. Експериментально перевірити методику формування методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки. 

Об’єкт дослідження – процес вокальної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва. 

Предмет дослідження – методика формування методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки. 

Методологічну основу дослідження становлять: положення про 

діалектичність та детермінованість світобуття; єдність науки, освіти, мистецтва; 
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взаємозв’язок теорії та практики; сучасні концепції про гуманізацію, 

гуманітаризацію й культурологізацію музично-педагогічної освіти; науковий 

тезаурус дослідження; ідеї та принципи методологічних підходів: 

міждисциплінарного, особистісно-діяльнісного, компетентнісного, 

акмеологічного, культурологічного; теорії вокального звукоутворення та 

принципи навчання мистецтву співу.  

Теоретичну основу дослідження становлять наукові положення та висновки: 

філософії мистецької освіти (І. Зязюн, А. Клюєв, Г. Коломієць, О. Лосєв, 

О. Рудницька та ін.); теорії педагогічної освіти (С. Гончаренко, В. Сластьонін та ін.); 

компетентнісного підходу в підготовці вчителя (В. Луговий, О. Савченко, Г. Селевко, 

С. Сисоєва та ін.); методологічної компетентності педагога (І. Абракова, О. Вегнер, 

Т. Бондаренко, З. Ніконова, В. Смірнова, К. Соловйова та ін.); теоретичних основ 

музично-педагогічної освіти (О. Єременко, А. Козир, О. Лобова, О. Олексюк, 

Г. Ніколаї, Г. Падалка, О. Ростовський, О. Щолокова та ін.); формування змісту 

методологічної підготовки вчителя музичного мистецтва (А. Растригіна, О. Реброва, 

В. Черкасов та ін.); міждисциплінарного підходу до наукового знання про 

співацький процес (Ф. Засєдателєв, В. Морозов, Л. Работнов, І. Силаньєва, Р. Юсон, 

О. Яковлєв та ін.); науково-теоретичних засад вокального виконавства (В. Багадуров, 

М. Гарсіа, Н. Гребенюк, Ю. Клименко, О. Єрошенко, І. Назаренко, П. Тозі, 

О. Стахевич та ін.); теоретичних і методологічних аспектів вокальної педагогіки 

(В. Антонюк, Л. Дмитрієв, В. Ємельянов, Д. Люш, К. Мазурін, А. Менабені, 

С. Сонкі, Г. Стулова, В. Юшманов, та ін.); досліджень вокально-виконавської та 

вокально-педагогічної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва 

(Л. Василенко, Н. Кьон, Ю. Мережко, Н. Овчаренко, Ю. Юцевич та ін.). 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано такі 

методи дослідження: теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, класифікація, 

конкретизація – для формування наукового тезаурусу дослідження; теоретичний, 

структурно-функціональний аналізи – для виявлення сутності поняття 

«методологічна компетентність учителя музичного мистецтва» та обґрунтування 
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компонентів структури методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва; комплексний аналіз, конструювання, теоретичного 

моделювання, узагальнення – для розробки моделі методики формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі 

вокальної підготовки; визначення критеріїв і показників оцінювання сформованості 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі 

вокальної підготовки; емпіричні: діагностування – спостереження, опитування, 

тестування, бесіди, аналіз наукових та навчально-методичних робіт, науково-

творчих завдань, оцінювання вокальних виступів та результатів педагогічної 

практики, самооцінювання – для визначення рівня сформованості методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва; педагогічний 

експеримент – для перевірки ефективності методики формування методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки; математичної статистики – значення критерію Фішера для 

перевірки однорідності двох вибірок за результатами педагогічного експерименту. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що 

вперше: здійснено цілісне дослідження формування методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки; розкрито 

сутність поняття «методологічна компетентність учителя музичного мистецтва», що 

в дослідженні розглядається як системне особистісно-професійне, динамічне 

утворення, яке є здатністю вирішувати фахові завдання, що базується на 

мотиваційній, інформаційно-дослідницькій, рефлексивно-самовдосконалюваній 

спрямованості особистості; сформованості всезагальних, загальнонаукових, 

музично-педагогічних знань і вмінь та практичному виявленні їх у фаховій 

діяльності. Обґрунтовано структуру методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва, яка включає такі компоненти: мотиваційно-

ціннісний, інформологічно-дослідницький, світоглядно-загальнонауковий, 

конкретнонауково-технологічний, рефлексивно-самовдосконалювальний. 

Розроблено методику формування методологічної компетентності майбутніх 
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учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки (складові: цільова, 

теоретико-методологічна, процесуальна, критеріально-результативна) на засадах 

міждисциплінарного, особистісно-діяльнісного, компетентнісного, 

акмеологічного, культурологічного підходів, основою якої є обґрунтовані 

педагогічні умови: активізація пізнавальної мотивації студентів на опанування 

основами наукового пізнання вокального виконавства та вокальної педагогіки; 

застосування наукової екстраполяції як методологічної процедури в процесі 

вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва; включення 

студентів у процесі вокальної підготовки до різних видів науково-дослідницької 

діяльності; стимулювання розвитку науково-методичної творчості майбутніх 

учителів музичного мистецтва на заняттях із вокальних дисциплін для досягнення 

їх наукового, професійного та особистісного акме, та розроблені методи, що 

класифіковано, як: мотиваційні, міждисциплінарні, науково-діяльнісні та науково-

творчі. Визначено критерії та показники сформованості методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки (мотиваційно-аксіологічний, інформаційно-пошуковий, світоглядно-

міждисциплінарний, науково-діяльнісний, творчо-самовдосконалювальний). 

Уточнено сутність поняття «методологічна компетентність» та 

спорідненого з ним тезаурусу наукового дослідження; педагогічні принципи 

формування методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі вокальної підготовки.  

Подальшого розвитку набула методика фахової підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

розробці методів діагностики сформованості методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва. Міждисциплінарні розробки поєднання 

вокальної підготовки та науково-дослідницької діяльності студентів можуть бути 

застосовані під час роботи над курсовими та кваліфікаційними роботами; 

екстрапольовані в інші види виконавської підготовки майбутніх учителів музичного 
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мистецтва. Обґрунтовану й експериментально перевірену методику формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі 

вокальної підготовки можливо впроваджувати в освітній процес підготовки 

бакалаврів і магістрів під час вивчення дисциплін «Методика постановки голосу», 

«Методика викладання вокалу», «Вокальний клас».  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес 

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» (довідка №1767/24/3 від 21.08.2019 р.), Криворізького 

державного педагогічного університету (довідка №09/1-421/3  від 09.09.2019 р.), 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

(довідка № 2636 від 05.09.2019 р.). 

Апробацію отриманих результатів дослідження здійснено у формі виступів 

і доповідей на конференціях різних рівнів: міжнародних – «Perspectives of science 

and education» (Карлови Вари – Київ, 2018), «Наука, технології, інновації: світові 

тенденції та регіональний аспект» (Одеса, 2018), «Неперервна педагогічна освіта в 

Україні і зарубіжжі: досвід, інновації, тенденції» (Київ, 2018), «Мистецький освітній 

простір у контексті формування сучасної парадигми освіти» (Кропивницький, 2019), 

«Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика» (Дрогобич, 2019), 

«Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі» 

(Чернівці, 2019); всеукраїнських – «Мистецька освіта: теорія, методологія, 

технології» (Кривий Ріг, 2017) «Освітологія – 2019. Забезпечення якості вищої освіти 

в університеті: рух України до європейського союзу» (Київ, 2019); на щорічних 

звітних наукових заходах аспірантів факультету музичної та хореографічної освіти 

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського». 

Публікації. Основні результати дисертації висвітлено в 11 публікаціях автора, 

з них 6 статей у наукових фахових виданнях України, 1 – у зарубіжних наукових 

виданнях, 4 праці апробаційного характеру.  
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Особистий внесок здобувача у статті [1] полягає в обґрунтуванні методів 

подолання недоліків вокального інтонування, які сприятимуть успішному 

формуванню методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі вокальної підготовки.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (339 найменувань, з них 7 – іноземними мовами), додатків. 

Повний обсяг дисертації становить 256 сторінок, із яких основного тексту – 187 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО 

МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

1.1. Науковий тезаурус дослідження проблеми формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки 

 

Удосконалення процесу підготовки сучасного вчителя ХХІ століття, як 

зазначено в законі України «Про вищу освіту» (2014) [90], пов’язано з 

необхідністю опанування ним науково-дослідницькими основами освітнього 

процесу, яка потребує сформованості його методологічної компетентності. Тому, 

особливо значеннєвим у мистецько-педагогічній освіті є формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, яка 

базується на глибоких наукових знаннях і вміннях із фаху, здатності до 

самостійного критичного мислення, постійного особистісно-професійного 

самовдосконалення та саморозвитку впродовж життя. 

Для виявлення стану дослідження проблеми формування методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки в сучасній наукові думці, нами застосовано науковий метод пізнання – 

визначення наукового тезаурусу дослідження. У словниковій літературі тезаурус 

(θησαυρό – в перекладі з грецької) розглядається як скарб, скарбниця [285, с. 648]. 

Науковий тезаурус дослідження – це система понять, що призначені людині для їх 

засвоєння й актуалізації з метою успішної орієнтації в предметній площині 

наукових знань, у формалізованому мовному вигляді це відображається в системі 

термінів або термосистемі дослідження проблем освіти [264, c. 230]. 

Визначаються основні аспекти цього феномену, як-от: морфологічний, 

функціонально-змістовий, праксеологічний, які мають вектор спрямованості на 
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розуміння його як складної, упорядкованої системи понять, засобом, формою та 

результатом пізнання дослідником проблем дослідження сфери освіти 

(С. Сисоєва) [264, c. 237].  

Тезаурус наукового дослідження проблеми  формування методологічної 

компетентності магістрів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки 

включає три групи понять. До першої групи нами віднесено поняття, які 

розкривають сутність компетентності вчителя: «компетентність», «компетенція», 

«професійна компетентність учителя», «фахова компетентність учителя», 

«дослідницька компетентність учителя», «наукова компетентність учителя», 

«науково-дослідницька компетентність учителя». У другу групу ввійшли поняття, 

які розкривають сенс методологічної компетентності вчителя: «методологія», 

«науковий метод пізнання», «методологія педагогічного дослідження», 

«методологія дослідження педагогіки музичного мистецтва», «методологічні 

знання», «методологічні вміння», «методологічна компетентність учителя», 

«методологічна культура вчителя». До третьої групи віднесено поняття, які 

змістовно пов’язані з вокальною підготовкою фахівця: «вокальна підготовка», 

«вокально-виконавська підготовка», «вокально-педагогічна підготовка». Означені 

дефініції обрані для визначення сутності поняття «методологічна 

компетентність учителя» та «методологічна компетентність вчителя 

музичного мистецтва». 

У першій групі базовими є поняття «компетентність» і «компетенція». 

Нормативною основою для розуміння сутності компетентності в системі вищої 

освіти є закони України «Про вищу освіту» (2014) [90], «Про освіту» (2017)  [91], 

у яких компетентність розглядається як динамічна комбінація знань, умінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-естетичних цінностей, яка визначає здатність 

особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є 

результатом навчання на певному рівні вищої освіти [90; 91].  
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У словниковій літературі поняття компетентність (від лат. сompetens – 

належний, відповідний) визначається як відповідність знань, умінь і досвіду особи 

певного соціально-професійного статусу реальному рівню складності 

виконуваних нею завдань і вирішуваних проблем (словник С. Вишнякової) [44, 

с. 57]. А компетентний,  як зазначено в новому тлумачному словникові 

української мови такий, який має достатні знання в якій-небудь галузі; який із 

чим-небудь добре обізнаний, тямущий, кваліфікований [204, с. 560]. 

Аналіз наукових праць вітчизняних учених показав основні спрямування в 

розумінні поняття компетентність, а саме, як: здатність вирішувати професійні 

завдання певного класу, що вимагає реальних знань, умінь, навичок, досвіду та 

має вияв у практиці професійної діяльності як системна характеристика з чітко 

визначеною структурою (І. Зязюн) [96];  інтегральна характеристика особи, яка 

розкладається на диференціальні компетентності (загальна компетентність 

складається з окремих частинних компетентностей) (В. Луговий) [166]; наявність 

відповідних знань і вмінь особистості до реалізації певної професійної діяльності, 

готовність до виконання роботи, що потребує професійно важливих якостей 

фахівця, що сприяють цій діяльності (В. Ягупов) [330, с. 5]. 

У працях сучасних зарубіжних учених «компетентність» потрактовується як 

велике число компонентів, багато з яких є відносно незалежними один від одного; 

деякі компоненти належать скоріше до когнітивної сфери, а інші – до емоційної; 

вони за своєю сутністю є «мотивованими здатностями», які співвідносяться з 

цінностями (Дж. Равен) [234, с. 253–258]; володіння людиною відповідною 

компетенцією, що характеризує її особистісне ставлення до предмету діяльності 

(А. Хуторський) [304];  здатність успішно відповідати на індивідуальні та 

соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання (М. Скаткін) [266, 

с. 327]; властивість людини, що об’єднує такі якості, як здатність і готовність до 

різноманітної діяльності, співпраці, що ґрунтується на досвіді, знаннях, 

отриманих у процесі навчання й соціалізації та орієнтовані на самостійну й 

успішну участь у діяльності (Г. Селевко) [255, с. 139].  
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Щодо поняття «компетенція» необхідно відмітити, що сьогодні в 

педагогічній науці означена дефініція використовується значно рідше, ніж 

декілька  років назад. Вітчизняні й зарубіжні вчені тлумачили її як сукупність 

взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів 

діяльності), які є заданими щодо відповідного кола предметів і процесів та 

необхідними для якісної, продуктивної дії стосовно них (А. Хуторський) [304]; 

певні повноваження, надані особі для виконання покладених на неї функцій; 

освітній результат, який виявляється в підготовленості студента, реальному 

володінні ним методами й засобами діяльності (Г. Селевко) [255, с. 138]; 

особистісний інтеграл, структурними компонентами якого є мотиви діяльності, 

системні знання, фахові вміння та професійно значущі якості особистості 

(Г. Бєлєнька) [24, с. 3]. 

На думку С. Сисоєвої, компетентність – це інтегративна особистісна якість 

особи (її капітал), яка формується на етапі навчання, остаточно сформовується й 

розвивається в процесі практичної діяльності та забезпечує компетентнісний 

підхід до вирішення професійних завдань, а компетенція є визначеною нормою 

стосовно неперервної освіти, яка задається освітніми стандартами й 

використовується для результатів вимог до результатів навчання [261, с. 8]. 

Науковець доречно зазначає, що компетентність є оцінною характеристикою 

особи.  

У визначенні поняття «компетентність» нам близька позиція вчених 

І. Зязюна та С. Сисоєвої, що компетентність є особистісною якістю та здатністю 

особи вирішувати професійні завдання певного класу, що вимагає реальних знань, 

умінь, навичок, досвіду та має вияв у практиці професійної діяльності (С. Сисоєва 

[261], І. Зязюн [98]).  

Професійна компетентність учителя належить до результатів професійної 

підготовки в системі: вищий навчальний заклад – школа – інститут 

післядипломної освіти – школа, оскільки саме в цих підсистемах формується в 

учителя професійна майстерність [261, с. 8]. Н. Семенюк розглядає професійну 
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компетентність як здатність людини розв’язувати певне коло професійних 

завдань. Професіоналізм формується на оснві багатьох видів професійної 

компетентності (спецальних, технологічних, правових, економічних, 

суб’єктивних, професіологічних) [256, с. 30].  

У музичному мистецтві, на думку А. Козир, професійна компетентність 

майбутніх учителів музики повинна включати: широку ерудицію в галузі 

художньої культури, педагогіки, психології, мистецтвознавства, естетики; 

володіння практичними вміннями й навичками особистісні якості та здібності, 

необхідні для успішного здійснення функцій викладача – педагогічних [120]. У 

дослідженні І. Полубояриної професійна компетентність учителя музичного 

мистецтва доцільно окреслюється як інтегративне утворення, що складається із 

структурних компонентів (ключових компетентностей) і є комплексом музично-

педагогічних знань, умінь, навичок, музичних здібностей, якостей особистості, які 

виявляються в готовності до творчої педагогічної діяльності [226]. Схожої думки, 

однак із включенням компетенцій, дотримується Н. Мурована, яка розглядає 

професійну компетентність учителя музики як складне, інтегральне утворення, 

яке включає ключові, операційні та інтелектуально-педагогічні компетенції [191].  

Згідно з влучною думкою О. Савченко, професійна компетентність учителя 

означає підтверджену здатність використовувати знання, вміння й особистісні, 

соціальні та/або методологічні здатності в роботі, навчанні для професійного й 

особистісного розвитку. Відмітимо, що досліджуючи професійну компетентність, 

О. Савченко акцентує увагу саме на її методологічній складовій [251, с. 19]. 

Ми спираємося на думку вчених, що професійна компетентність – це 

системне особистісне утворення, яке включає різновиди професійних 

компетентностей, кожна з яких є здатністю вирішувати професійні завдання, що 

вимагає реальних знань, умінь, навичок, досвіду та має вияв у практиці 

професійної діяльності (І. Зязюн [98], О. Савченко [251], Н. Семенюк [256], 

С. Сисоєва [261]). 
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Важливою складовою професійної компетентності вчителя музичного 

мистецтва є його фахова компетентність. Аналіз наукових досліджень у сфері 

музичної педагогіки показав, що дослідники розглядають його з трьох позицій, 

як-от: системо утворювальний чинник, який включає фахові компетенції; 

здатність до музично-освітньої діяльності; поліфункціональне особистісне 

утворення. Так, першу позицію розкриває А.  Растригіна, яка розглядає фахову 

компетентність майбутніх учителів музики як таку, що складається з інтегрованих 

і спеціальних фахових компетенцій [236].  Прибічником другого погляду є 

М. Михаськова, яка визначає фахову компетентність як здатність до музично-

освітньої діяльності на основі музично-педагогічних знань і вмінь, досвіду 

емоційно-ціннісного ставлення до явищ музичного мистецтва відповідно до 

суспільних вимог і цінностей [187, с. 8]. Третя позиція представлена в наукових 

розвідках Т. Танько, яка визначає музично-педагогічну компетентність як складне 

поліфункціональне особистісне утворення на основі інтеграції професійних 

теоретичних знань, ціннісних орієнтацій і практичних умінь у сфері музичної 

педагогіки [287, с. 182–183]. Дотримуючись позиції Т. Танько, зазначимо, що в 

дослідженнях сучасних учених ще продовжується дискусія щодо сутності та 

змісту розглянутих нами понять.  

У контексті нашого наукового пошуку важливим є визначення сутності 

наукової та дослідницької компетентностей для виявлення специфічних 

характерних ознак методологічної компетентності вчителя, яка входить до їх 

складу.  

Такі види компетентності є показником наукової діяльності особистості. У 

педагогічній думці розрізняють науково-дослідницьку та навчально-дослідницьку 

діяльність студентів. Згідно з висновком Д. Чернілевського, наукову діяльність 

правомірно називати такою лише тоді, коли вона дає приріст нового знання й 

результат її є принципово нетрадиційний [313, с. 10]. Основними етапами 

наукової діяльності, науковець вважає [313, c. 12]: вивчення та становлення 

емпіричних характеристик об’єктів на рівні явищ; пошук і знаходження 
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пояснюючих принципів,  побудова теорії об’єктів даної сфери, її перевірка й 

уточнення в експериментах.  

Науково-дослідницька діяльність, за доцільною думкою Н. Іполітова та 

Н. Стерхова, є особливим видом пізнавальної діяльності, спрямована на 

отримання нових об’єктивних наукових знань. Метою навчально-дослідницької 

діяльності є освітній результат [103]. Вона спрямована на навчання студентів та 

розвиток у них дослідницьких знань і вмінь. До основних її функцій учені 

відносять активізацію пізнавальної діяльності студентів, розвиток устремлінь до 

пізнання та перетворення себе й оточуючого середовища за законами наукового 

дослідження [103]. Така думка дає підстави узагальнити, що наукова й 

дослідницька діяльність мають не тотожне значення. Наукова діяльність завжди є 

дослідницькою, тоді як дослідницька – не завжди наукова, адже вона може бути 

неспрямованою на отримання нових наукових знань, а мати за мету формування в 

суб’єкта дослідницьких знань і вмінь, підвищення ефективності навчання. 

У складі науково-дослідницької діяльності вчителя сучасні науковці 

вирізняють методологічну діяльність (В. Тушева [296]). Така думка, на наш 

погляд, є доцільною, адже саме поняття «методологія» розкриває свою 

спорідненість із науково-дослідницькою діяльністю людини. 

Визначаючи сутність дослідницької компетентності особистості вчені 

окреслюють декілька підходів до визначення означеного поняття. Згідно з 

висновком А. Хуторського, дослідницька компетентність входить до складу 

ключової навчально-пізнавальної компетентності, що включає «елементи 

методологічної, надпредметної, логічної діяльності, способи організації 

цілепокладання, планування, аналізу, рефлексії» [304, с. 58–64]. А. Губайдулін 

визначає три напрями в тлумаченні дослідницької компетентності: прибічники 

першого погляду розглядають дослідницьку компетентність як одну з ключових 

компетентностей; другого – виявляють через реалізацію діяльнісного підходу та 

окреслюють дослідницьку діяльність як готовність особистості до дослідницької 

діяльності; третій – визначають дослідницьку компетентність як готовність до 
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підготовки та проведення дослідження [70]. На наш погляд, усі три погляди 

доцільні, вони з різних боків розкривають сутність дослідницької компетентності. 

Разом із тим, аналітичний огляд педагогічної думки засвідчив, що в значній 

кількості наукових праць сучасних учених спостерігається стійка тенденція до 

розгляду дослідницької компетентності як якості особистості та її готовності до 

науково-дослідницької діяльності. Так, В. Константінов вважає, що «дослідницька 

компетентність є якістю особистості, сукупністю знань, ціннісних орієнтирів та 

досвіду дослідницької діяльності, що проявляє себе в готовності та здібності 

виконувати функції її суб’єкту» [125, с. 16]. На відміну від таких визначень, 

О. Бережнова розглядає дослідницьку компетентність як особливу функціональну 

систему психіки та пов’язану з нею цілісну сукупність рис особистості, що 

забезпечують її можливості бути ефективним суб’єктом цієї діяльності [22, 

с. 327]. М. Головань та В. Яценко, з’ясовуючи сутність і зміст поняття 

«дослідницька компетентність» зазначають, що вона є «цілісною, інтегрованою 

якістю особистості, що поєднує в собі знання, уміння, навички, досвід діяльності 

дослідника, ціннісні ставлення та особистісні якості й виявляється в готовності й 

цінності здійснювати дослідницьку діяльність із метою отримання нових знань 

шляхом застосування методів наукового пізнання, творчого підходу в 

цілепокладанні, плануванні, прийнятті рішень, аналізі й оцінці результатів 

дослідницької діяльності» [57, c. 61]. 

Близьким нашому розумінню є визначення «дослідницької компетентності 

вчителя» С. Сисоєвої та Л. Козак, які визначають її як інтегровану особистісно-

професійну якість фахівця, що відображає мотивацію до наукового пошуку, 

рівень володіння методологією педагогічного дослідження, особистісно-

значущими якостями дослідника, зокрема такими, як інноваційне мислення, 

здатність до творчої та інноваційної діяльності [263, с. 9]. 

Тлумачення поняття «наукова компетентність» зустрічається в 

дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців значно рідше, ніж 

«дослідницька компетентність». У виявленні сутності означених понять у 
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дослідженнях не спостерігається принципової різниці, зокрема, у науковому 

доробку В. Турковського та Є. Терещенко наукова компетентність виступає як 

єдність теоретичної та практичної готовності до дослідницької діяльності [294]. 

Згідно з обґрунтованою думкою В. Сластьоніна, теоретичною основою у 

визначенні змісту наукової компетентності та його структурування є 

багаторівнева методологія наукових досліджень [268, c. 93]. У якості базових 

компонентів змісту наукової компетентності сучасні вчені вирізняють шість груп 

компетентностей [268, с. 70]: загальнонаукові, конкретнонаукові педагогічні, 

теоретико-методологічні компетентності, компетентності в застосуванні методів 

дослідження, компетентності в проведенні педагогічних досліджень та методико-

технологічні компетентності. Розглядаючи наукову компетентність учителя 

хореографії, В. Черкасов зазначає, що вона є особистісною якістю вчителя, який 

володіє методикою науково-педагогічних досліджень, має знання й досвід у галузі 

організації та проведення науково-дослідної роботи з певних напрямів 

хореографічної освіти [312, с. 48]. 

У роботах учених різних сфер зустрічається поняття «науково-дослідницька 

компетентність», що поєднує ознаки наукової та дослідницької компетентності. 

Зокрема, В. Шестак та Н. Шестак під науково-дослідницькою компетентністю 

розуміють здібність і готовність особистості результативно застосовувати наявні 

знання, уміння й досвід у ході науково-дослідницької діяльності та в процесі 

вирішення професійних задач [318, с. 116]. Ми дотримуємося позиції авторів, які 

розглядають означену компетентність як особистісне утворення, що є здатністю 

застосовувати сукупність дослідницьких знань, умінь і досвіду, якій притаманний 

синергійний ефект, який визначає загальний науковий стиль індивіда. 

Наукова, дослідницька, методологічна компетентності входять до складу 

професійної компетентності вчителя, спрямованого на досягнення максимальної 

ефективності освітнього процесу; використання інноваційного й сучасного змісту, 

форм, методів навчання, виховання, розвитку учнів. Разом із тим, методологічна 

компетентність учителя в дослідженнях є одним із найскладніших елементів його 
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професійної компетентності та, водночас, найменш розробленим аспектом у 

вітчизняних науково-педагогічних дослідженнях.  

Друга група понять спрямована на визначення сутності методологічної 

компетентності вчителя, що базується на розумінні поняття «методологія», що в 

перекладі з грецької – μεθοδολογία – тлумачиться як вчення про метод. 

Педагогічна методологія розглядається в дослідженнях учених філософів 

В. Абушенка [5], О. Алєксєєва [127], І. Фролова [300], Д. Чернілевського [313], 

Г. Щедровицького [323], педагогів С. Гончаренка [62], О. Дубасенюка [81], 

П. Кабанова [105], П. Краєвського [126], О. Лавреньєвої [138] та ін. Методологія 

тлумачиться у філософії як сукупність пізнавальних засобів, методів, прийомів, 

які використовуються в науці [299, с. 278]. У сучасній філософській 

енциклопедичній літературі методологія потрактовується як система принципів і 

способів організації та побудови теоретичної та практичної діяльності, а також 

вчення про цю систему [201]. На думку філософа Г. Щедровицького, 

методологія – це, насамперед, рефлексія з приводу власної діяльності, орієнтована 

на подальшу діяльність і повинна створювати її проєкт, план або програму 

(Г. Щедровицький) [323]. У педагогічній науці методологія, за влучним висловом 

С. Гончаренка, має виробити правила, які стосувалися б і предметної, і 

методичної, і організаційної діяльності вчителя [62, с. 2].   

Нам близька наукова позиція Д. Чернілевського, що методологія містить у 

собі знання не про структуру того чи іншого об’єкта, універсалу в цілому, а 

інформацію іншого роду – свідчення про процес становлення знань у результаті 

діяльності суб’єкта, що пізнає цей об’єкт [313]. Автор доцільно надає декілька 

тлумачень означеному поняттю, що всебічно його характеризують, а саме: 

«методологія – вчення про правила мислення в процесі створення теорії науки»  

[313, с. 167]; «методологія – це концептуальний виклад мети, змісту, методів 

дослідження, які забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної 

систематизованої інформації про процеси та явища; «методологія – це вчення про 

систему наукових принципів, форм і способів наукової діяльності – має 
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чотирьохрівневу структуру [313, с. 168]. Відмітимо, що опорною 

характеристикою методології для багатьох авторів є «метод пізнання». 

У філософській словниковій літературі метод пізнання розглядається як 

спосіб досягнення мети, сукупність прийомів чи операцій теоретичного чи 

практичного засвоєння дійсності, а метод у науці – це шлях ученого до осягнення 

предмету вивчення. На доцільну думку А. Грицанова й В. Абушенка, наукові 

методи забезпечують регуляцію та контроль дослідницької діяльності,  задають її 

логіку [203, c. 628]. Ми дотримуємося наукової позиції О. Алєксєєва, що метод 

наукового пізнання  за своєю сутністю є системою принципів, прийомів, правил, 

вимог, якими необхідно керуватися в процесі пізнання. Автор доцільно вирізняє 

поділ методів пізнання за широтою охоплення дійсності: всезагальні (філософські 

і формально-логічні), загальнонаукові (системний, моделювання та ін.), 

спеціальні або конкретнонаукові методи [127, c. 218]. 

Методологія педагогіки, і музичної педагогіки зокрема, знаходиться в 

детермінованому взаємозв’язку з методологією філософії та іншими 

гуманітарними науками, на чому доречно акцентується увага в наукових 

розвідках П. Кабанова. Вирішення педагогічних проблем відбувається на основі 

методології філософії, методології суміжних наук і методології самої педагогіки. 

Однак фіксується в педагогічній науці наявність ідей, невиведених безпосередньо 

з філософських або інших уявлень, які свідчать на користь існування й суто 

педагогічної методології [105].  

Поняття «методологія педагогічного дослідження», на обґрунтовану думку 

В. Краєвського, на відміну від дидактики або методик навчання шкільних 

предметів, спрямована на дослідження методів і засобів не практичної, а 

дослідницької діяльності в галузі педагогіки, її завданням є розробка способів 

методологічного забезпечення педагогічних досліджень [126, с. 107]. Така думка 

підтверджується й науковим поглядом О. Дубасенюк, що означена  методологія 

вміщує не тільки систему знань про структуру, функції педагогічної теорії, про 

принципи підходу й отримання знань, які відображають педагогічну дійсність, але 
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й систему діяльності з одержаних таких знань і обґрунтування програм, логіки 

методів і оцінки якості дослідницької роботи (О. Дубасенюк) [81].  У нашому 

дослідженні ми дотримуємося висновку Д. Чернілевського щодо методології 

науково-педагогічного дослідження, який вважає її найвищим рівнем означеного 

дослідження, що дає змогу на основі аналізу й узагальнення попередніх 

досліджень сформулювати загальні принципи й методи дослідження педагогічних 

явищ, збудувати теорії [313, с. 219].   

Сьогодні в мистецькій освіті знання про методологію музичного мистецтва 

й музичну педагогіку ще проходить своє становлення. У мистецтвознавстві 

широко досліджується методологія музичного мистецтва, яка представлена в 

працях: Б. Асафьєва [13; 14], М. Бонфельда [32], М. Кагана [106], 

В. Медушевського [180], В. Москаленко [190], Є. Назайкінського [193]. 

О. Самойленко [253], С. Шипа [319] та ін. Осмислення сутності музичного 

мистецтва, досягнення художньої та технічної досконалості виконання музичних 

творів має вагоме значення як для музикантів-виконавців, так і для майбутніх 

учителів музичного мистецтва, оскільки на здатності до опанування й 

застосування наукових основ музичного мистецтва базується майстерність 

фахівців-музикантів та їх  мистецьке самовдосконалення. 

 У мистецькій педагогіці методологія мистецької освіти й дослідження 

педагогіки музичного мистецтва розкривається в працях Е. Абдуліна [2; 3], 

А. Козир [118; 119], Г. Ніколаї [199], Н. Овчаренко [206], О. Олексюк, [210] 

В. Орлова [211], А. Растригіної [237], О. Ребрової [239], В. Черкасова [312] та ін. 

Так, В. Орлов до особливостей сучасної методології мистецької освіти 

відносить екзістенціональне спрямування філософії мистецтва, тобто на визнання 

унікальності, індивідуальності, особливості кожної особистості [211, с. 107]. 

С. Коновець вважає, що в сучасних умовах методологія мистецької освіти є тією 

самостійною цариною знання, що вміщує різноманітні принципи та прийоми, 

операції та форми не тільки загальної побудови наукового пізнання, але і його 

окремої галузі [124, с. 121]. Г. Падалка доцільно зазначає, що існують різні 
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методологічні орієнтири, які так чи інакше впливають на вибір узагальнених 

педагогічних стратегій і конкретизованих методів і прийомів мистецького 

навчання [216, c. 42]. Ми дотримуємося думки О. Рудницької, яка зазначає, що в 

основі методології мистецької освіти (зокрема музичної) лежить філософсько-

естетична думка як «своєрідної метатеорії мистецтва» [245, с. 15]. Науковець 

обґрунтовує різні методологічні підходи в мистецькій освіті, але важливим є не 

акцентування на якомусь із них, а знаходження нових позицій консенсусу. Учена 

акцентує увагу на широкому визнанні в теорії та практиці мистецької освіти 

феноменолого-діалектичного методу О. Лосєва, який визначав діалектику 

художнього твору як постійне становлення рухливого покою самототожнього 

розрізнення. 

Досліджуючи специфіку методології музично-педагогічної освіти, 

О. Олексюк влучно зазначає, що її можна  розглядати в трьох аспектах: як 

методологію її наукового обґрунтування; як методологію наукового 

обґрунтування певної досліджуваної проблеми музично-педагогічної освіти та як 

сукупність методів музично-педагогічних досліджень [210, с. 6]. Нам близька 

позиція науковця, яка всебічно виявляє сутність означеного поняття.  

Методологія музичної освіти, використовуючи гуманітарну експропріацію, 

базується на філософських і загальнонаукових засадах, обирає наукові методи 

дослідження, які відповідають її специфічній сутності. Методологія музичної 

освіти має і самостійну конкретно наукову теорію < … >, а також специфічне 

технологічне забезпечення означеної теорії [206, c. 137].  

Розкриваючи специфіку методології дослідження педагогіки музичного 

мистецтва, зарубіжний учений Е. Абдулін, розглядає її як знання про принципи 

побудови, форми й засоби науково-дослідницької музично-педагогічної 

діяльності; систему діяльності, спрямовану на отримання цих знань і наукове 

обґрунтування їх ефективності [3, с. 8]. За доцільною думкою О. Ребрової, 

методологія та методи досліджень педагогіки мистецтва спрямовані на вирішення 

завдання інтегрування в підготовці студента до засвоєння наукових педагогічних 
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основ професії з глибинними аналітично-творчими процесами осягнення 

мистецтва [239, с. 6].  

Здійснення музично-педагогічних досліджень передбачає  опанування 

вчителем методологічними знаннями. В інтенції О. Комарова у визначенні 

поняття «методологічні знання» існує два класичні підходи [123]: 

1) методологічні знання або метазнання  – знання про природу, способи фіксації 

та будову знань, або знання про знання та методи пізнання, структура яких постає 

у вигляді двох множин – знання про загальні методи дослідження 

(експериментальні, теоретичні) та знання про методи передачі наукової 

інформації (мова науки, структура наукових знань, форма їх фіксації)  [95, с. 44 – 

49]); 2) знання про методи, що використовуються наукою, структуру самої науки 

та мову, за допомогою якої фіксується знання; структура системи таких 

методологічних знань включає три підсистеми: перша – елемени філософського 

знання, знання про наукові методи пізнання та знання про конкретнонаукові 

методи пізнання; друга – експериментальні факти, поняття, закони та теорії; 

третя – знаки, терміни, номенклатуру (В. Ізвозчиков [102]). 

Методологічні знання вчителя музичного мистецтва в науковій літературі 

розглядаються, як: система знань про мистецтво як форму суспільної свідомості, 

багатофункціональну природу мистецтва, своєрідність впливу мистецтва на 

людину, суспільну психологію; сутність творчого процесу створення, виконання 

та сприймання творів мистецтва; активну природу художнього сприймання як 

способу реалізації естетичного ставлення особистості до мистецтва тощо [187].  

Згідно з думкою Е. Абдуліна, методологічні знання різних рівнів 

(філософський, загальнонауковий, конкретнонауковий) синтезують уявлення 

майбутніх педагогів-музикантів про різнобічні, діалектичні зв’язки музично-

педагогічного процесу з іншими сторонами навчання й виховання, соціально-

культурної практики в цілому. Учений доцільно класифікує їх у дві групи: логіко-

понятійні знання та предметно-змістовні знання [2]. Разом із тим, О. Реброва 

зазначає, що методологічною основою (методологічним знанням – уточнення 
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наше) педагогічного дослідження є теоретичні концепції щодо методів пізнання 

таких наук, як філософія, психологія, вікова психологія, фізіологія; а для 

педагогіки мистецтва – сукупність теорій, концепцій і методів, що визначені 

гуманітарними, психологічними науками, мистецтвознавством, культурологією, 

естетикою, музикознавством [239, с. 26]. Отже, методологічні знання вчителя 

музичного мистецтва – це результат пізнання методології музичної освіти, 

педагогіки музичного мистецтва, методології педагогічного дослідження.  

У науковій праці ми дотримуємось обґрунтованої думки О. Комарова, що 

методологічні знання є: різнорідною сукупністю, але взаємопов’язаною, тобто, за 

своєю сутністю – системою знань, яка включає: змістовий та процесуальний 

компоненти; знання філософського, загальнонаукового та конкретнонаукового 

рівнів; знання про закономірності сучасного функціонування предметної галузі 

[123, с. 97]. 

Щодо поняття «методологічні вміння», то сутність такого поняття 

розглядається вченими з різних позицій у науково-педагогічній літературі. Так, 

П. Самойленко визначає методологічні вміння як узагальненні прийоми пізнання, 

які формуються в студентів у процесі їх діяльності й перетворюються на стійкий 

стиль мислення, який відповідає сучасному стилю мислення в науці [254, с. 24]. 

Процесуальний аспект методологічних умінь вирізняє і Є. Бойко. Автор вважає, 

що методологічні вміння утворюють самостійну групу, як нормативний виразник 

мети, процесу, й такими вміннями, є: рефлексивні, аналітичні, дослідницькі, 

проектувальні вміння [30]. Як підхід до пізнання спеціальності та самопізнання в 

процесі майбутньої професійної діяльності розглядає методологічні вміння 

Г. Галкіна. На погляд дослідниці, методологічні вміння включають: уміння 

аналізувати світоглядні соціально й особистісно значущі аспекти філософських 

проблем, уміння формувати мету діяльності, вибирати відповідні засоби й методи 

досягнення поставленої мети тощо [50, c. 23]. М. Дубова відносить до 

методологічних умінь: уміння проєктувати й конструювати навчально-виховний 

процес; усвідомлювати, формувати та творчо вирішувати педагогічні задачі; 
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здійснювати методологічний аналіз педагогічних проблем; досліджувати із 

застосуванням наукових принципів, методів, засобів; здійснювати методичну 

рефлексію [82]. Відзначаючи значну увагу дослідників до виявлення сутності 

методологічних умінь, наголосимо, що зміст означеного поняття сьогодні 

продовжує активно розроблятися.  

У сфері мистецької освіти методологічні вміння, сутність і специфіка яких 

зумовлена змістом методологічних знань, розглядається як прояв методологічної 

діяльності педагога-музиканта (Е. Абдулін [2]). Учений вирізняє такі 

методологічні вміння: здійснювати різнорівневий підхід до вивчення професійно 

значеннєвої проблеми; аргументувати визначені шляхи вирішення протиріч; 

співставляти різні точки зору з проблеми та виражати власну; здійснювати 

самоаналіз [2]. Методологічні вміння В. Тушева тлумачить як прояви 

методологічної культури вчителя музики й відносить до них, зокрема [296, 

c. 141]: уміння визначати методологічні характеристики музично-педагогічного 

дослідження й відповідно до цих характеристик здійснювати науково-

дослідницьку діяльність; уміння формувати методологічне забезпечення 

наукового музично-педагогічного дослідження тощо.   

Методологічні вміння вчителя музичного мистецтва, на наш погляд, – це 

динамічна система науково-пізнавальних умінь, детермінованих системою 

відповідних їм знань, що забезпечують якісний рівень наукової діяльності вчителя 

музичного мистецтва; це діяльнісне втілення методологічних знань у освітній 

процес або в його дослідження. Згідно з обраною нами позицією, методологічні  

знання й уміння забезпечують здатність особистості вирішувати науково-

дослідницькі завдання в професійній діяльності. 

Для розуміння сутності поняття «методологічна компетентність» вважаємо  

необхідним визначити її ієрархічне місце в системі методологічної освіти вчителя. 

У наукових працях із педагогіки окреслено, що методологічна компетентність 

займає проміжне місце в поступальному русі до методологічної культури, а саме – 

це рух, від: методологічної грамотності (знання методологічних проблем), 
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методологічної освіченості (знання шляхів вирішення методологічних проблем), 

методологічної компетентності (здатності до самостійного творчого вирішення 

методологічних проблем теоретичного чи прикладного характеру в різних сферах 

життєдіяльності [56]) до власне визначеного рівня методологічної культури [105]. 

Іншу думку зустрічаємо в науковій праці С. Гончаренка, який вважає, що 

методологічна грамотність може бути на основі сформованої методологічної 

культури. Так, згідно з обґрунтованою думкою вченого, без методологічних знань 

не можна грамотно провести педагогічне дослідження, однак таку грамотність дає 

володіння методологічною культурою, до якої входять: методологічна рефлексія; 

здатність до наукового обґрунтування, критичного мислення та творчого 

застосування певних концепцій, норм і методів пізнання, управління, 

конструювання [61]. Спільним у наукових працях учених є те, що методологічна 

компетентність педагога є показником його методологічної культури.  

Разом із тим існує необхідність у чіткому окресленні сутнісного значення 

понять «методологічна культура вчителя» і «методологічна компетентність 

вчителя» для визначення суттєвої різниці в їх розумінні. Методологічну культуру 

педагога ми не можемо розглядати тільки через призму знань, умінь, здатностей. 

Саме таку позицію зустрічаємо в дослідженнях П. Кабанова, який, акцентуючи 

увагу на знаннєвому аспекті, під «методологічною культурою» розуміє складну 

багаторівневу структуру, що включає спеціальнопредметні, загальнонаукові й 

філософські знання, особливі вміння й навички, які полягають у здатності 

визначати, створювати універсальні стратегічні форми діяльності [105]. Схожої 

думки дотримується і О. Лаврентьєва, яка зазначає, що методологічна культура 

вчителя є культурою мислення, специфічна до сфери освіти, заснована на 

методологічних знаннях, уміннях, навичках, здатності до рефлексії, науковому 

обґрунтуванні, критичному осмисленні та творчому застосуванні певних 

концепцій, форм і методів пізнання, управлінні й конструюванні педагогічної 

теорії та практики з метою вирішення професійно-педагогічних проблем та 

осмислення власного педагогічного досвіду [138].  
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Сьогодні вже не виникає сумнівів, що в сучасного вчителя повинна бути 

сформована методологічна культура, яка, на думку Г. Валєєва, включає не набір 

окремих методологічних знань, а становить цілісне утворення, що допомагає 

перетворити методологічний досвід на надбання майбутнього фахівця, фактор 

розвитку його особистості, творчого мислення, формування наукового світогляду 

й ціннісної позиції [34]. Тож, методологічна культура вчителя виховується в 

процесі формування наукового світогляду й ціннісної позиції до наукової 

діяльності особистості. Останнім часом у педагогічній науці методологічна 

компетентність розглядаєтися в якості змістовної характеристики методологічної 

культури майбутнього вчителя, як, наприклад у інтенції В. Кравцова. Ми 

вважаємо, що важливим сутнісним показником методологічної культури вчителя 

є сформованість світоглядних позицій і ціннісного ставлення до такого виду 

діяльності, як невід’ємного елементу будь-якого виду культури.  

Методологічні знання й уміння вчителя музичного мистецтва лежать в 

основі його методологічної компетентності й методологічної культури, остання  

ґрунтовно розглянута в наукових дослідженнях Е. Абдуліна. Науковець зазначає, 

що її становлення сьогодні є невід’ємною частиною професійної підготовки 

вчителя музики й визначає її зміст, який включає [1, с. 9]: зацікавлене ставлення 

до методології педагогіки музичної освіти, розуміння її цінності для практичної 

діяльності й особистості вчителя музики; засвоєння професійно зорієнтованих 

методологічних знань; засвоєння способів, методів дослідницької музично-

педагогічної діяльності та їх творче застосування в ситуації методологічного 

аналізу літератури та практичної навчально-дослідницької музично-педагогічної 

діяльності.  

Визначаючи зміст методологічної культури педагога-музиканта-дослідника 

та вчителя музики, О. Олексюк справедливо наголошує, що він є для них різним. 

Якщо перший має відкривати нові знання, «виробляти» їх, то завдання вчителя 

музики полягає в грамотному, творчому впровадженні їх у практику. Метою 

вивчення майбутніми вчителями музичного мистецтва методології музично-
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педагогічної освіти є забезпечення методологічної підготовки на засадах 

компетентнісного підходу [210, с. 4]. Методологічну культуру майбутнього 

вчителя музики як складову його науково-дослідницької культури розглядає 

В. Тушева, наголошуючи на тому, що вона має вираження у сформованій 

методологічній свідомості й методологічному мисленні як системоутворюючих 

чинниках дослідницького пошуку [296, с. 144]. Згідно з думкою А. Растригіної, 

методологічна культура майбутнього педагога-музиканта включає здатності: 

мислити системно, самостійно порівнювати та зіставляти різні точки зору, 

виявляти власну позицію, науково обґрунтовувати та професійно відстоювати її 

на основі набуття знань з основ методології як учіння про організацію науково-

дослідницької діяльності в галузі педагогіки музичної освіти [237]. На наш 

погляд, сутність методологічної культури вчителя музичного мистецтва, окрім 

сформованих методологічних знань і вмінь, розкриває мотиваційно-ціннісний та 

компетентнісний аспекти особистості, оскільки важливим є: налаштованість 

особистості на здобуття таких знань і вмінь, інтерес і потреба в методологічній 

діяльності для підвищення результатів власної мистецько-педагогічної праці. 

Досліджуючи понятійний ряд: методологічні знання й уміння – 

методологічна компетентність – методологічна культура вчителя музичного 

мистецтва, відзначаємо, що в сучасному контексті наукового педагогічного 

знання необхідною ланкою під час переходу до методологічної культури педагога 

знаходиться його методологічна компетентність, яка є особистісно-

професійним утворенням і забезпечує здатність особистості вчителя 

застосовувати набуті знання й уміння в професійній сфері. 

У визначенні поняття «методологічна компетентність учителя» в контексті 

історичного підходу нами виявлено, що тривалий час означене поняття 

розглядалося лише у сфері професійної діяльності науковця-дослідника й лише в 

кінці ХХ століття стало вживатися в галузі професійної діяльності вчителя. 

Вважалося, що наукові методи дослідження актуальних проблем педагогічної 

освіти, що становлять її методологію, можуть застосовувати тільки вчені в 
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процесі науково-дослідницької діяльності. Зазначимо, що у 80-х рр. ХХ століття 

формування методологічних знань і вмінь учителя досліджувалося в контексті 

його інтелектуальної культури. Так, згідно з думкою І. Ладенко, зміст 

інтелектуальної культури вчителя мають складати: ґрунтовна професійна 

підготовка, гнучкість і адаптивність мислення, володіння методологічними 

знаннями, що забезпечують орієнтування в мінливих умовах професійної 

діяльності [139].  

Сьогодні в педагогічній теорії методологічна компетентність учителя 

почала інтенсивно досліджуватись українськими та зарубіжними вченими 

(І. Абраковою [4],  Т. Бондаренко [31], О. Вегнер [40], В. Краєвським [126], 

З. Ніконовою [198], В. Сластьоніним [267], В. Смірновою [272], К. Соловйовою 

[274] та ін.). У наукових доробках сучасних учених вирізнимо три основні 

погляди на сутність методологічної компетентностості вчителя, які є 

характерними для більшості педагогічних досліджень:  

− прибічники першого погляду розглядають методологічну 

компетентність в концепції теорії готовності, а саме, як: комплексну готовність до 

теоретичної та практичної діяльності з перетворення педагогічної дійсності, 

засновану на методологічних знаннях (В. Краєвський [126], В. Сластенін [267]. 

готовність і здатність особистості до наукового пошуку, що передбачає  прояв 

умінь якісно й ефективно організувати, провести дослідження, обробити 

результати та зробити висновки, оформити науковий текст, представити та 

захистити свої результати; особливий тип організації знань і дослідницьких умінь 

та набір особистісних рис, необхідних для проведення наукового дослідження 

(З. Ніконова [198, с. 45]) та загальнонаукову підготовку та здібність людини до 

виконання завдань і обов’язків щодо опанування визначеним рівнем освіти 

(В. Смірнова [272, с. 100]);  

− представники другого погляду – як професійні й особистісні здатності, 

зокрема – здатність мислити, самостійно порівнювати, зіставляти різні точки зору, 

виявляти власну позицію, науково її обґрунтовувати та професійно захищати 
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(Т. Бондаренко [31, с. 138]); рівень освіченості, на якому студент зможе 

самостійно вирішувати ідеологічні й дослідницькі завдання теоретичного та 

прикладного характеру [4, с. 2];  

− науковці, які дотримуються третього погляду вважають, що 

методологічна компетентність є системою методологічних знань, умінь, навичок, 

які зумовлюють здібність студентів до науково-дослідницької та практично-

педагогічної діяльності (О. Вегнер [40, c. 6]); сукупністю знань у галузі предмету, 

що викладається; рівень орієнтації в сучасних дослідженнях з обраного предмету; 

володіння методиками викладання та сукупністю вміння обрати або розробити 

необхідну для освітнього процесу технологію, методику (К. Соловйова [274, c. 6]; 

володіння знаннями в галузі методології, володіти дослідницькими методами, 

приймати як особистісно значеннєву позицію вчителя-дослідника, а також мати 

досвід у проведенні досліджень і вміти навчати дослідницькій діяльності 

(І. Абракова  [4, с. 3].  

У країнах Європи питанню сутності методологічної компетентності 

притаманна певна розбіжність і дискусивність. Так, у Німеччині формування 

методологічної компетентності вчителя розглядають через розвиток 

інструментальних компетентностей, які практично забезпечують методологічну 

діяльність [128, c. 126]; у Австрії методологічну компетентність трактують як 

передумову до розвитку предметної компетентності (оволодіння та незалежне 

оперування знаннями, здатність до їхнього критичного відображення), яка й 

означає гнучкість, цілеспрамоване навчання, здатність до самостійного 

розв’язання проблем  (Definition [334, с. 72]; у Франції та Бельгії під 

методологічною компетентністю розуміють здатність думати та діяти самостійно, 

що передбачає 1) компетентність в опануванні базами даних, в інтернет-

комп’ютерних технологіях; 2) компетентність у розв’язанні проблем; 

3) саморегулювання та самоуправління; 4) вміння критично мислити та діяти; у 

Німеччині методологічну компетентність ототожнюють з інструментальними 

компетентностями (Н. Креденець [128, c. 126]). 
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Зважаючи на те, що методологічна компетентність формується на засадах 

опанування системою меодологічних знань і вмінь, яка є динамічною та може 

поповнюватися, ми прийшли до висновку, що «методологічна компетентність 

учителя» є системним особистісно-професійним, динамічним утворенням, у 

основі якого лежить здатність, яка базується на сформованих методологічних 

знаннях і вміннях, спрямованих на вирішення проблем професійної діяльності.  

Розглядаючи сутність поняття «методологічна компетентність вчителя 

музичного мистецтва» зазначимо, що в мистецько-педагогічній теорії 

тлумачення таке поняття ще не знайшло свого потрактування. За логікою 

дослідження методологічна компетентність майбутніх учителів музичного 

мистецтва базується на вивченні основ методології музичного мистецва й 

музичної педагогіки, яка включає філософське осмислення сутності й цінності 

музичного мистецтва й освіти, загальнонауковий і конкретнонауковий досвід.    

Спираючись на визначення компетентності в нормативних документах 

(Закони України «Про вищу освіту (2014), «Про освіту» (2017)), методологічну 

компетентність учителя необхідно розглядати як динамічну систему 

методологічних знань і вмінь особистості, якій притаманний розвиток, оскільки 

такі знання змінюються залежно від збагачення. Визначаючи загальне в 

трактуванні компетентності, професійної компетентності, наукової та 

дослідницької компетентностей, методологічної компетентності вчителя 

музичного мистецтва відзначимо, що загальним для означених понять є те, що 

вчені визначають їх як системне, особистісне, професійне утворення, що має 

динамічні ознаки  (І. Абракова [4],  Т. Бондаренко [31], О. Вегнер [40], Н. 

Семенюк [256], С. Сисоєва [261], К. Соловйова [274]). Результати дослідження 

методологічної компетентності вчителів інших галузей дали змогу з’ясувати, що 

методологічна компетентність має особистісні прояви, які полягають у наявності 

в учителя пізнавальної мотивації, ціннісної позиції до науково-дослідницької 

діяльності; здібностей до інформаційного пошуку, сприймання наукових знань, 

самостійного критичного мислення, наукової творчості та професійні – у 
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наявності здатностей, що включають у себе сукупність методологічних знань і 

вмінь, щодо опанування та практичного застосування всезагальних, 

загальнонаукових і конкретнонаукових методів пізнання для вирішення питань 

музично-педагогічної діяльності. Спільним у розгляді різних видів 

компетентностей, зокрема – методологічної – є те, що в основі їх лежать здатності 

до відповідної діяльності, які базуються на знаннях і вміннях (І. Зязюн [98], О. 

Савченко [251]). До одиничного у визначенні поняття методологічна 

компетентність учителя музичного мистецтва відносимо те, що мета, інтереси й 

потреби, інформаційно-дослідницька, рефлексивно-самовдосконалювальна 

діяльність вчителя музичного мистецтва спрямовані на пізнання всезагальних, 

загальнонаукових і музично-педагогічних основ музичного мистецтва та їх 

виявлення в практиці професійної діяльності (І. Зязюн [98], О. Савченко [251], Н. 

Семенюк [256], С. Сисоєва [261], В. Сластенін [267]). 

Отже, за результатами дослідження ми дійшли висновку, що методологічна 

компетентність учителя музичного мистецтва – системне особистісно-

професійне, динамічне утворення, яке є здатністю вирішувати фахові завдання, 

що базується на мотиваційній, інформаційно-дослідницькій, рефлексивно-

самовдосконалюваній спрямованості особистості; сформованості всезагальних, 

загальнонаукових, музично-педагогічних знань і вмінь та практичному виявленні їх 

у фаховій діяльності. 

Для розгляду специфіки формування методологічної компетентності 

майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки 

важливо здійснити розгляд третьої групи понять, які змістовно пов’язані з 

вокальною підготовкою майбутніх учителів музичного мистецтва: «вокальна 

підготовка», «вокально-виконавська підготовка», «вокально-педагогічна 

підготовка». Аналітичний розгляд наукових і науково-методичних досліджень у 

сфері музичної педагогіки дав змогу констатувати багатоаспектність у 

розумінні вокальної підготовки вчителя музичного мистецтва. Так, у музично-

педагогічній літературі вокальна підготовка розглядається з трьох позицій: 
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перша позиція – вокальна підготовка – це: процес постановки голосу, що 

виражається в пристосуванні голосового апарату до професійного співу; 

означений процес ґрунтується на формуванні в них стійких вокальних умінь, 

навичок, які здійснюються на основі оволодіння основними механізмами 

голосоутворення: акустичними, фізіологічними, орфоепічними, 

психологічними (Л. Василенко [39, с. 9 ]; друга позиція – вокальна підготовка 

полягає у виконанні низки поставлених завдань: знати природу та механізми 

звукоутворення, закономірності формування співацького голосу, практично 

керувати процесом співу, розуміти сутність різних фонаційних явищ, уміти 

створити художньо-музичний образ тощо (Ю. Юцевич [328, с. 69]), це вокально-

педагогічний процес вивчення історико-теоретичних і дидактичних основ 

вокальної педагогіки та виконавських умінь, що мають сприяти формуванню 

необхідного обсягу знань і співацьких навичок у майбутній вокально-педагогічній 

діяльності студентів (Л. Тоцька [289, с. 8]); третя позиція – вокальна 

підготовка – це цілісна система, що  є сукупністю складових: суб’єктів, об’єктів, 

структури, методики, етапів розвитку, а також, різноманіття існуючих між ними 

зв’язків; сам процес підготовки складається з таких структурних елементів: 

мотиваційного, інформаційного, операційного (О. Маруфенко [177, с. 243]). 

Заслуговують уваги наукові праці китайських учених, дослідження яких 

присвячені вокальній підготовці майбутніх педагогів музичного мистецтва 

(Ван Чень [35], Лай Сяоцінь [140], Лю Веньцзун [168], Лю Цзя [170], 

Цзінхен Ген [306], Цзінь Нань [307], Цзяньшу Ван [308], Чен Дін [311] та ін.), 

формуванню вокальних навичок майбутнього вчителя музики на традиціях Китаю 

та України. Лай Сяоцінь заначає, що вокальна підготовка майбутніх учителів 

музичного мистецтва є процесом формування в них здатності до художньо-

педагогічного аналізу вокальних творів та їх виразного сценічного втілення у 

виконавсько-просвітницькій діяльності [140, с. 13].  

Вокальна підготовка майбутніх учителів за спеціальністю 014 Середня 

освіта (Музичне мистецтво) галузі знань 01 Освіта здійснюється згідно з 
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нормативними документами, освітньо-професійною програмою підготовки 

здобувачів вищої освіти, навчальним планом і програмами навчальних дисциплін. 

На наш погляд, вокальна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва є 

освітнім процесом формування в студентів готовності до вокально-

виконавської та вокально-педагогічної діяльності, опанування ними цінностями 

вокального мистецтва й вокальної педагогіки на засадах компетентнісного 

підходу. Вокально-виконавська підготовка майбутніх педагогів-музикантів 

здійснюється в процесі опанування знаннями й уміннями з дисциплін 

«Постановка голосу», «Вокальний клас», змістом навчання яких є різнобічний 

вокальний репертуар. М. Жишкович, доцільно зазначає, що в основі вокально-

виконавської підготовки лежать принципи та методи вокального навчання, 

спрямовані на формування вокальних умінь і навичок [87]. Вокально-педагогічна 

підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва відбуваться в процесі 

опанування знаннями й уміннями з дисциплін «Методика постановки голосу», 

«Методика викладання вокалу». У дослідженнях вона розглядається як спеціально 

організована освітня система, яка базується на національному вокально-

педагогічному досвіді та європейській вокальній традиції в умовах ступеневої 

освіти й забезпечує високий рівень духовної культури особистості педагога, 

зокрема, вокальної; цінного ставлення до сфери вокального мистецтва й вокальної 

педагогіки [208, с. 71]. Змістом навчання з означених дисциплін є теорія й 

методика роботи зі співацьким голосом, що базуються на знаннях анатомії та 

психофізіології процесу звукоутворення та звуковедення, функцій голосового 

апарату, особливостей розвитку загальних музичних і специфічних вокальних 

здібностей. Під час вокального навчання в закладі вищої педагогічної освіти 

майбутні вчителі музичного мистецтва опановують методами: звільнення 

співацької постави та голосу; роботи над атакою звуку, співацьким диханням, 

резонаторними відчуттями, положенням гортані в співі, артикуляцією та дикцією, 

вирівнювання регістрових переходів; інтерпретації вокальних творів; сценічної та 

артистичної майстерності. 
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Таким чином, на основі аналізу наукової літератури ми здійснили 

обґрунтування тезаурусу наукового дослідження проблеми формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки, який включає три групи понять: до першої групи 

нами віднесено поняття, які розкривають сутність компетентності вчителя; друга 

група включає поняття, які розкривають сутність методологічної компетентності 

вчителя; до третьої групи входять поняття, які змістовно пов’язані з вокальною 

підготовкою майбутніх учителів музичного мистецтва. За результатами 

дослідження з’ясовано, що «методологічна компетентність учителя» є системним 

особистісно-професійним, динамічним утворенням, в основі якого лежить 

здатність, яка базується на сформованих методологічних знаннях і вміннях, 

спрямованих на вирішення проблем професійної діяльності.  

Теоретичний аналіз на’кових джерел із пробоеми дослідження дозволив 

визначити сутність поняття  «методологічна компетентність вчителя музичного 

мистецтва як системне особистісно-професійне, динамічне утворення, яке є 

здатністю вирішувати фахові завдання, що базується на мотиваційній, 

інформаційно-дослідницькій, рефлексивно-самовдосконалюваній спрямованості 

особистості; сформованості всезагальних, загальнонаукових, музично-

педагогічних знань і вмінь та практичному виявленні їх у фаховій діяльності.  

 

1.2. Структура методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки 

 

Серед найважливіших завдань до підготовки сучасного вчителя, як 

зазначено в державних нормативних документах, окреслено завдання щодо 

необхідності опанування методологічними основами педагогічної діяльності. Так, 

у Законі України «Про вищу освіту, у ст. 5 зазначено, що «другий (магістерський) 

рівень вищої освіти … передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних 

та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи 
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спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної 

діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань 

інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності [90]. Разом із 

тим, досліджуючи проблеми професійної освіти вчителя, учені підкреслюють 

важливість сформованості наукових фахових компетенцій майбутніх учителів не 

тільки на другому рівні вищої освіти (магістр), а вже й на першому (О. Реброва 

[239], С. Сисоєва) [263]. До найважливіших серед них науковці відносять: 

здатність опанувати предметну галузь на більш високому рівні, знати новітні 

теорії та їх інтерпретації; критично відстежувати та осмислювати розвиток теорії 

та практики певної наукової галузі знань; здатність до оригінального внеску в 

дисципліну відповідно до канонів певної предметної галузі, наприклад, у межах 

курсової чи кваліфікаційної роботи; продемонструвати оригінальність і творчий 

підхід. 

Ми вже зазначали, що методологічна компетентність вчителя музичного 

мистецтва, як дослідницька та наукова, є необхідною складовою його професійної 

компетентності. Тому доцільно розглянути в сучасних теоретичних працях 

структуру професійної, дослідницької та наукової компетентності педагога, що 

дасть можливість прийти до узагальнення та визначити структуру методологічної 

компетентності вчителя музичного мистецтва. 

У визначенні структури методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва ми спиралися на ідеї системного підходу, до проявів якого 

науковці відносять структурно-функціональний, аналітичний методи, згідно з 

яким ціле розглядалося як самостійні, ізольовані компоненти (Т. Дерека). На 

думку Т. Дереки, сутність структурно-функціонального методу полягає у 

виділенні в системних об’єктах структурних елементів (компонентів, підсистем) і 

визначення їхньої ролі (функцій) у системі. Елементи та зв’язки між ними 

створюють структуру системи. Кожний елемент виконує свої специфічні функції, 

які «працюють» на загальносистемні функції. Структура характеризує систему в 

статиці, функції – в динаміці й між ними є певна залежність  [75, с. 87]. 
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Так, у структурі професійної компетентності вчителя науковці виділяють 

різні компоненти, відповідно до їх розуміння сутності професійної 

компетентності. Наразі, В. Калінін, виявляючи структуру професійної 

компетентності вчителя, включає в неї такі компоненти, як: ціле-мотиваційний; 

змістовий; операційно-діяльнісний; особистісний; рефлексивний [108, c. 9]. 

Вважаємо, що немає необхідності в розділенні окремо особистісного та 

рефлексивного компонентів, оскільки професійна рефлексія завжди притаманна 

конкретній особистості. У наукових розвідках В. Вишпольської, яка розглядає 

професійну компетентність як якісну інтегральну характеристику особистості 

фахівця, що включає його готовність і здатність до виконання професійних 

функцій, означена структура налічує п’ять компонентів [45, с. 60]: мотиваційно-

вольовий, змістовий, функціональний, рефлексивний та комунікативний.  

Визначаючи структуру професійної компетентності вчителя-музиканта, яка 

є функційною готовністю до вирішення широкого кола музично-педагогічних 

проблем, О. Сизова вирізняє музично-слухову, музично-граматичну, музично-

виконавську,  музично-педагогічну компетентність. Кожен із видів включає 

компоненти: особистісний, когнітивний, музично-діяльнісний, соціально-

комунікативний [258, c. 37]. Також через готовність до музично-естетичної 

діяльності в школі розглядає професійну компетентність вчителя музики 

Г. Муромцева й визначає її структуру як комплекс компонентів: спонукальний,  

змістовний, ціннісні орієнтації, соціокультурне середовище [192, с. 11]. 

Визначення структури професійної компетентності вчителя музики 

І. Полубоярина пов’язує з виокремленням блоків: особистісного (особистісно-

мотиваційна, саморегуляційна, етична, загальнокультурна, психологічна, 

соціальна, громадянська компетентності); комунікативного (загальна та 

професійна музична комунікативна компетентність); діяльнісного (методологічна, 

дидактична, музично-практична, науково-творча, управлінська та організаційна 

компетентності) [226]. На думку Ж. Кармазіної, сутністю професійної 

компетентності є комплекс професійних і художніх компетенцій, а її структура – 
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об’єднання їх у блоки: психолого-педагогічний, методико-технологічний, 

мотиваційно-дослідницький, професійно-музичний, художньо-творчий [111, 

с. 10]. Прибічниками такої самої позиції є і А. Туник, О. Новгородов, які 

розглядають структуру професійної компетентності як комплекс компетенцій: 

організаційно-практичних, особистісного самовдосконалення, 

загальнокультурних, соціально-трудових, навчально-пізнавальних, 

інформаційних, комунікативних [295]. Зазначимо, що науковці не розглядають 

мотиваційні компетенції, які лежать в основі формування всіх інших.  

Обґрунтовуючи структуру науково-дослідницької компетентності, 

В. Шестак та Н. Шестак пропонують вирізняти дві групи компетенцій – загальні 

інтелектуальні й дослідницькі [318, с. 116]. До загальних інтелектуальних учені 

відносять: здібність викладати свої думки логічно, однозначно, коротко й 

конкретно; володіння понятійним апаратом, науковою фразеологією; 

усвідомлення зв’язків – смислових, структурних, асоціативних між предметами та 

явищами; здібність дати об’єктивну оцінку, сформулювати висновки; уміння 

аналізувати, виділяти основне та другорядне в отриманій інформації; навички  

співставлення й оформлення таблиць, графіків,  малюнків та ін.; здібність слухати 

та сприймати інформацію. Дослідницькі компетенції мають більш практичне 

спрямування, як-от: уміння працювати з науковою літературою, шукати, 

оцінювати та зберігати наукові дані, критично оцінювати отриману інформацію; 

формулювати проблеми й наукові гіпотези, аргументувати свою позицію, брати 

участь у науковій дискусії; уміння створювати наукові тексти; навички організації 

та проведення наукового експерименту.  

Структура дослідницької компетентності викладача закладу вищої освіти, 

згідно з думкою С. Сисоєвої, Л. Козак, включає такі компоненти: мотиваційно-

ціннісний, когнітивний, процесуально-діяльнісний, інформаційно-

комунікаційний, комунікативний, особистісно-творчий, професійно-

рефлексивний [263, c. 11]. С. Грозан доцільно вважає, що в структуру 

дослідницької компетентності, окрім мотиваційного, технологічного, 
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комунікативного, рефлексивного, входить теоретико-методологічний компонент, 

що відображає детермінований взаємозв’язок таких видів діяльності [69]. 

Спільним у визначенні структури науково-дослідницької компетентності є 

наявність мотиваційного й рефлексивного компонентів, які, на наш погляд, 

повинні бути й у структурі методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва. 

Теоретичний аналіз досліджень дав можливість визначити, що структура 

методологічної компетентності різних за фахом учителів уже була предметом 

дослідження вчених. Наприклад, структуру методологічної компетенції вчителя 

біології розглянуто Т. Бондаренко та вирізнено такі групи знань і вмінь [31]: 

спеціально-методичні: уміння виділяти наукову проблему й бачити в ній 

суперечності, уміння формулювати завдання дослідження, розробляти план 

пошуку, висувати гіпотезу, планувати дослідження, спостереження, уміння 

виявляти недоліки за допомогою порівняльного аналізу тощо; спеціально-

технологічні: уміння використовувати інформацію з методології предмету в 

освітньому процесі, уміння конструювати ідеальні й матеріальні моделі та 

користуватися ними, ставити спостереження й експерименти та ін. Досліджуючи 

методологічну компетентність учителя географії О. Вегнер також виокремлює в її 

структурі: методологічні знання, методологічні вміння й навички [40]. Як 

сукупність визначених компонентів розглядає структуру предметно-

методологічної компетентності педагогів, Л. Каменська, а саме: когнітивного – 

система знань із фаху, операційно-технологічного – володіння різними методами, 

особистісно-ціннісного – усвідомлення зв’язку предметних знань із системою 

загальнолюдських і особистісних цінностей [109]. 

У сучасних наукових дослідженнях структура методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва ще не визначалася. 

Сучасний погляд на стан формування методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва відбивають робочі програми для студентів-

музикантів факультетів мистецтв закладів вищої музично-педагогічної освіти. 
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Так, наприклад, у робочій програмі з «Методології музично-педагогічної освіти» 

(2014–2015 навчальний рік) – 72 год., розробником якої є О. Олексюк, 

виокремлено методологічні знання й уміння, якими повинен оволодіти майбутній 

учитель музичного мистецтва, зокрема знання [210, с. 5]: соціальної значущості 

музично-педагогічної освіти, сутності музично-педагогічної науки та практики, 

змісту методології музично-педагогічної освіти, особливостей методологічної 

культури вчителя музики, змісту методологічного аналізу музично-педагогічного 

аналізу; базові методологічні вміння: здійснювати професійний аналіз літератури 

філософського, загальнонаукового та прикладного характеру, пов’язаного з 

педагогікою музичної освіти, виявляти особистісну професійну рефлексію 

стосовно змісту, процесу музичної освіти, власної викладацької діяльності, 

конструювати музично-освітній процес, творчо застосовувати здобуті 

методологічні знання. Нам імпонує думка О. Олексюк щодо спрямування 

методологічної підготовки вчителя музичного мистецтва на виявлення соціальної 

значущості музично-педагогічної освіти, а також – особистісної професійної 

рефлексії стосовно змісту, процесу музичної освіти, власної викладацької 

діяльності.  

У робочій програмі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва з 

«Методології музично-педагогічних досліджень» (2017 р.) – 150 год., 

розробником якої є А. Растригіна, до основних методологічних знань автором 

віднесено [237]: знання принципів побудови, форм і способів науково-

дослідницької музично-педагогічної діяльності, сучасних підходів до методології 

наукового дослідження, філософсько-культурологічних засад музично-

педагогічної освіти, ключових понять сучасної методологічної культури нового 

типу: проєкт, технологія, рефлексія, основних методичних характеристик та 

складових музично-педагогічного дослідження, специфіки дослідно-

експериментальної діяльності на рівні магістратури та вимог до написання 

кваліфікаційного дослідження тощо. З метою формування методологічної 

культури науковець пропонує такий комплекс методологічних умінь, який 
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забезпечить ефективність майбутньої професійної діяльності в якості вчителя 

музичного мистецтва [237]: володіння методологічним аналізом для теоретичного 

осмислення музично-педагогічних проблем; орієнтація в понятійному апараті 

наукового дослідження, розуміння змісту теоретичних та емпіричних методів 

наукового дослідження й уміння використання їх у власній науковій діяльності; 

органічне поєднання та співвіднесення теорії, методики та практики в процесі 

підготовки кваліфікаційної роботи; виконання різноманітних видів науково-

дослідницької діяльності; планування, організація й підведення підсумків 

дослідно-експериментальної роботи в галузі музично-педагогічної освіти тощо. 

За влучною думкою О. Ребрової, сучасна мистецька освіти вважає 

актуальним вивчення взаємозв’язку мистецтва й науки. Вчена акцентує увагу на 

необхідності розвитку науково-дослідницької підготовки майбутніх учителів 

мистецьких дисциплін, введення дисципліни, яка передбачає дослідницьку й 

методичну діяльність студентів виключно в галузі шкільної освіти та художньо-

естетичного виховання школярів у позашкільних закладах освіти [239, с. 8]. 

Такою дисципліною є «Методологія та методика педагогічного дослідження» 

(2011 р.), на яку відведено 54 год., розробником робочої програми якої є 

О. Реброва. Ця дисципліна відбиває інтеграцію науки й мистецтва в підготовці 

майбутніх учителів мистецьких дисциплін до дослідницької та методичної 

діяльності. Зміст програми розкриває навчально-методичний матеріал, який 

детально розкриває етапи й сутність здійснення педагогічного дослідження [239, 

с. 6]. Програмою передбачено опанування знаннями з методології педагогічного 

дослідження, основою яких є теоретичні концепції щодо методів пізнання 

дійсності таких наук, як: філософія, психологія, вікова психологія, фізіологія та 

методологія педагогіки мистецтва, сукупність теорій, концепцій і методів, що 

визначені гуманітарними психологічними науками (культурологія, естетика) та 

мистецтвознавством. Формування основ науково-педагогічного мислення, згідно 

з думкою науковця, включає вміння: спостерігати, аналізувати й пояснювати дані 

спостережень, відділяти суттєві факти від несуттєвих; здійснювати 
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експериментальні дослідження в художньо-педагогічній сфері на фахово-

компетентному рівні; користуватися методами збору інформації; поєднувати 

наукову проблематику педагогічного дослідження з науково-дослідницькими 

підходами [239, c. 26]. 

Дисципліни, авторами робочих програм яких є О. Олексюк і А. Растригіна  

викладаються в процесі підготовки магістрів. Робоча програма, запропонована 

О. Ребровою, може викладатися в магістрів або в модифікованому варіанті на 4 

курсі бакалаврату [210; 239]. Щоб підготувати студентів до засвоєння доволі 

складного матеріалу в магістратурі доцільно формування методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва здійснювати впродовж 

навчання на старших курсах бакалаврату, зокрема в процесі вокальної підготовки, 

що є перспективним напрямом удосконалення фахової підготовки майбутніх 

педагогів. Однак, критичний огляд робочих програм із вокальних дисциплін 

закладів вищої мистецько-педагогічної освіти показав, що в змісті вокальної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва недостатньо враховано 

навчальний матеріал із методології дослідження наукових основ мистецтва співу.  

Таку думку підтвердило опитування 112 студентів магістратури першого та 

другого років навчання Державного закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Криворізький державний 

педагогічний університет, Сумський державний педагогічний університет імені 

А. С. Макаренка, яке було здійснене у 2017 р. щодо оцінки власного рівня 

сформованості методологічної компетентності у сфері вокального виконавського 

мистецтва й вокальної педагогіки. Результати опитування відображено в таблиці 

1.1.  

З відповіді студентів на перше питання ми визначили, що значна кількість 

їх мотивована на опануваня мистецтвом співу на високому рівні ( 92 %). 
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Таблиця 1.1 

Результати опитування майбутніх учителів музичного мистецтва 

№ 

п/п 

Питання Так 

(осіб / 

%) 

Ні 

(осіб / 

%) 

Не 

зовсім 

(осіб / %) 

1. Чи хотіли б Ви на високому рівні опанувати 

мистецтво співу? 

103/92 4/3,6 5/4,4 

2. Чи повною мірою Ви усвідомлюєте ціннісне 

значення вокального мистецтва для людини? 

54/48,2 6/5,3 52/46,5 

3. Чи цікаво було б Вам пізнати історію 

розвитку вокального виконавства й 

педагогіки? 

28/25 38/33,9 46/ 41,1 

4. Чи вбачаєте Ви вплив різних видів мистецтва, 

наук на розвиток науки про голос? 

24/21,4 20/17,8 68/60,8 

5. Чи маєте Ви інтерес до поглибленого 

пізнання психофізіологічних основ співу? 

22/19,6 49/43,7 45/36,7 

6. Чи займаєтеся Ви науково-дослідницькою 

діяльністю в аудиторних формах 

(індивідуальне заняття, лекція, практичне 

групове заняття) вокальної підготовки? 

12/10,7 88/78,6 12/10,7 

7. Чи займаєтеся Ви науково-дослідницькою 

діяльністю в позааудиторних формах 

(науковий гурток, проблемна група та ін.) 

вокальної підготовки? 

24/21,4 62/55,4 26/23,2 

8. Чи знаєте Ви методи пізнання наукових основ 

мистецтва співу та чи вмієте знаходити 

необхідну наукову інформацію? 

28/25 22/19,6 62/55,4 

9. Чи вважаєте Ви, що маєте високий чи 

достатній рівень сформованості 

методологічної компетентності у сфері 

вокального виконавства й вокальної 

педагогіки? 

12/10,7 64/57,1 36/32,2 

10. Чи вважаєте необхідним формування  

методологічної компетентності вчителя 

музичного мисецтва в процесі вокальної 

підготовки до навчання в магістратурі? 

87/77,7 5/4,5 20/17,8 

11.  Чи необхідно вчителю музичного мистецтва 

володіти науковими методами пізнання в 

професійній діяльності? 

102/91,1 3/2,7 7/6,2 

Однак, майбутні педагоги не пов’язують досягнення високого рівня 

вокальної мастерності з пізнанням наукових основ вокального виконавства й 
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вокальної педагогіки (відповіді на 3, 4, 5 питання). За відповідями майбутніх 

учителів мазичного мистецтва зʼясовано, що тільки половина з них має ціннісне 

ставлення до вокального мистецтва (48,2 %). Відповіді студентів на 6 і 7 питання 

показали необхідність активізації формування методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в аудиторних та позааудиторних 

формах вокальної підготовки. На жаль, тільки незначна частина студентів 

магістратури вважають, що знають методи пізнання наукових основ мистецтва 

співу та вміють знаходити необхідну наукову інформацію – 25 % (питання 8). 

Майбутні вчителі музичного мистецтва досить низько оцінили власний рівень 

сформованості методологічної компетентності у сфері вокального виконавства й 

вокальної педагогіки. Високий і достатній рівні означеної компетентності 

мають – 10,7 % студентів (питання 9). Позитивними вважаємо відповіді 

майбутніх учителів музичного мистецтва на 10 питання про необхідність 

формування  методологічної компетентності вчителя музичного мисецтва в 

процесі вокальної підготовки до навчання в магістратурі (77,7 %) та 11 питання 

щодо необхідності вчителю музичного мистецтва володіти науковими методами 

пізнання в професійній діяльності (91,1 %). 

Таким чином, проведене опитування дало змогу визначити, що в сучасній 

мистецько-освітній пракиці опанування судентами магістратури методологічними 

основами вокального процесу потребує активізації та поглиблення. На думку 

майбутніх педагогів, існує нагальна  необхідність у пізнанні наукових основ 

мистецтва співу та методів їх пізнання вже під час навчання на старших курсах 

бакалаврату. Результати опитування засвідчили думку майбутніх учителів 

музичного мистецтва щодо, в цілому, низького й задовідьного рівнів 

сформованості їх власної методологічної компетентності у сфері вокального 

виконавства й вокальної педагогіки, а також – щодо їх умотивованості та 

ціннісного сталення до процесу формування означеної компетентності. 

Формування методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі вокальної підготовки повинно базуватися на опануванні 
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студентами методологією вокально-виконавського мистецтва й вокальної 

педагогіки, яка включає чотири рівні пізнання філософський, загальнонауковий, 

конкретно-науковий (вокальне виконавство й вокальна педагогіка) та 

технологічний (вокальні методи, методики, технології). Таке формування 

повʼязано з формуванням компонентів, які знаходяться між собою в структурному 

звʼязку. 

За результатами аналізу науково-теоретичної думки та думки магістрантів 

ми визначили, що в структурі методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до одних із найважливіших компонентів належить 

мотиваційно-ціннісний компонент. У психології, згідно з думкою Р. Немова, 

поняття «мотивація» використовується в подвійному сенсі: як система факторів, 

які детермінують поведінку людини, та як характеристика процесу, який 

підтримує активність поведінки особи на певному рівні [196, с. 220]. Учений 

схематично відображає загальну будову мотиваційної сфери людини, яка дає 

розуміння мотивації вчителя музичного мистецтва до методологічної діяльності в 

професійній роботі (рис. 1.1) (Р. Немов [196, с. 222]). Автор обґрунтовує свою 

позицію, що з усіх мотиваційних понять найбільш важливим є потреба – стан 

людини, пов’язаний із наявністю неприємного внутрішнього почуття 

незадоволеності, та з об’єктивним дефіцитом того, що необхідно організму для 

його усунення (Р. Немов). Однак, на думку О. Леонтьєва, сама по собі потреба не 

може бути мотивом поведінки, оскільки вона може породити тільки ненаправлену 

активність організму. Конкретний мотив – предмет даної потреби, дає 

цілеспрямованість, організованість і розумність поведінки (О. Леонтьєв [144]). На 

основі активізованих мотивів у особистості з’являються предметні потреби, які 

сприяють постановці цілей задоволення потреб і досягненню кінцевого 

результату діяльності. У психології та педагогіці мотиви є досить вивченим 

явищем, вони вважаються тією складовою мотиваційної сфери, яка піддається 

активізації та розвитку. Тому, у нашому дослідженні ми приділяємо особливу 

увагу пізнавальним мотивам.  
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Рис. 1.1. Загальна будова мотиваційної сфери людини (за Р. Немовим) 

 

Значеннєвим є розуміння того, що розширення й поглиблення кількості 

позитивних мотивів, інтересів, потреб здійснюється в процесі діяльності людини 

та в процесі контакту з оточуючим середовищем. Нам близька думка 

А. Маклакова про те, що у формуванні мотиваційної сфери людини необхідно 

враховувати закономірність, що мотиви та інтереси не виникають із нічого. 

Виникнення мотивів або інтересів особистості визначається тією самою 

діяльністю, у якій вона задіяна, а також обов’язками, які покладено на людину, а 

цілі, до яких вона спрямована, з часом можуть стати мотивами та, в подальшому, 

трансформуватися в особистісні характеристики (А. Маклаков [173, с. 527]). 

Особливо важливе значення, на наш погляд, має формування пізнавального 

інтересу й потреби в пізнанні майбутнього вчителя, які в процесі означеної 

діяльності повинні зрости від стану зацікавленості до глибокого теоретичного 

інтересу та внутрішньої пізнавальної потреби й перейти в особистісну рису.  

Отже, мотиваційно-ціннісний компонент структури методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва характеризує наявність 

смислу, устремлінь, потреб, цілі, мотивів, інтересів, ціннісного ставлення 

майбутніх учителів музичного мистецтва до застосування наукових методів 

пізнання для вирішення актуальних питань, проблем сфери вокального 

 

М              О                     Т                     И                     В                      И 

 

ПРЕДМЕТНІ  ПОТРЕБИ 

 

 

 

 

КІНЦЕВІ                                 РЕЗУЛЬТАТИ,                           ДІЇ 

 

П О Т Р Е Б И  

Ц       І     Л     І 



62 

 

виконавства чи вокальної педагогіки. Мотиваційно-ціннісний компонент 

структури методологічної компетентності майбутнього вчителя музичного 

мистецтва передбачає сформованість здатностей у процесі вокальної підготовки 

та ціннісного ставлення до них, а саме: здатність до усвідомлення цінності 

сформованої мотивації до наукового пізнання мистецтва співу; наявність 

пізнавальних мотивів до методології дослідження вокального мистецтва й 

вокальної педагогіки; наявність позитивного ставлення особистості до 

формування методологічної компетентності в процесі вокальної підготовки. 

Інформологічно-дослідницький компонент структури методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва базується на 

антропоцентричному підході, який полягає в здатності людини, використовуючи 

засоби мови, отримувати, створювати, зберігати та, за необхідності, передавати 

соціальну інформацію (Партико З. В. [217]). Термін «інформологія» походить від 

латинського information – пояснення, тлумачення, поняття та грецького ƛоуоɀ - 

слово, знання, вчення [217]. Зважаючи на те, що інформологія є узагальненою 

назвою наук про інформацію, вважаємо важливим для майбутніх учителів 

музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки опанування вміннями 

планувати інформаційний пошук, володіти сучасними пошуковими системами 

(бібліотеки, інтернету) для знаходження необхідного матеріалу та опрацьовувати 

його. Згідно з Ю. Мережко та Т. Киченко, «інформацію за способом сприйняття 

можна розділити на три основні групи: 1) звукова інформація, яка сприймається 

слуховим апаратом людини; 2) зорова або візуальна інформація, сприйнята зором 

людини, що включає текст і графічні зображення-картинки; 3) сенсорна або 

тактильна інформація, що частково сприймається сенсорною системою людини в 

роботі з відео-роликами за допомогою спеціальних технічних засобів 

(телеоб’єктивів тощо) [183, c. 78]. Наявність інформологічного компоненту в 

структурі методологічної кометентності передбачає сформованість 

інформологічних здатностей у процесі вокальної підготовки та ціннісного 

ставлення до них, а саме: здатності до усвідомлення цінності інформаційної 
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культури майбутнього вчителя музичного мистецтва для вирішення проблеми 

вокального навчання наукових сфер; здатність до створення стратегії 

інформаційного пошуку актуального матеріалу для вирішення проблеми 

вокального навчання; застосовування знання й уміння знаходити, аналізувати, 

синтезувати, узагальнювати інформацію; аналізу інформаційних джерел, збирання 

даних для опрацювання у сфері вокального виконавства та вокальної педагогіки; 

здатність особистості до розвитку інформаційно-пошукових здібностей у процесі 

дослідження наукових основ співу. 

Виокремлення світоглядно-загальнонаукового компоненту в структурі  

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва надає 

можливість опанувати студентам науковим досвідом із філософії мистецтва  в 

контексті історичного підходу, яке повинно бути базовим не тільки для розуміння 

витоків і еволюції музичного (вокального) мистецтва, але й для формування 

світоглядної позиції майбутніх педагогів-музикантів.  

Філософський рівень методології вокального мистецтва й вокальної 

педагогіки становлять ідеї антропологічного, аксіологічного, феноменологічного, 

культурологічного підходів. Згідно з інтенцією Г. Коломиєць цінності вокального 

мистецтва для людини визначали вже на ранніх етапах розвитку філософії 

Піфагор, Демокрит, Платон, Аристотель, Августин, Конфуцій та акцентували 

увагу на її особливому естетичному впливові синтезом слова й музики на 

світогляд, емоційний світ, настрій, моральні принципи людини. Мислителі 

відзначали цінність трансцендентних можливостей співу, пов’язуючи його з 

релігійними містичними культами, та унікальність співаків, які, як Орфей, були 

посередниками між богами й людьми [121]. До цінностей вокального мистецтва 

філософи відносять і естетику вокального виконання, красу тембру, широту 

діапазону, силу звучання природного співацького голосу, що особливо 

поціновувалось у церковній традиції Середньовіччя, Відродження, у час розвитку 

bel canto, і до сьогоднішнього дня вважається щедрим даром від Бога 

(Г. Коломиєць) [121].  
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Передумови виникнення науки про мистецтво співу розкриває нам 

історико-філософська думка Античних часів, коли, згідно з дослідженнями 

І. Назаренка, у Давній Греції вже існували такі жанри вокальної музики, як: френ, 

пеан, дифирамб (І. Назаренко [194, с. 10]). Екскурс в історію осмислення 

феномену вокальної культури передбачає усвідомлення студентами взаємозв’язку 

філософії та музичного мистецтва (вокального), який завжди був предметом уваги 

мислителів з періоду зародження філософії, упродовж усіх епох і до нашого часу. 

У філософській думці, навіть, існує вислів, що музика, і вокальна також, 

народилась із духу філософії.  

Застосування феноменологічного підходу до пізнання вокального мистецтва 

відображає сутність означеного феномену в часи Античності та в період переходу 

до Середньовіччя, оскільки ідеї античних мислителів вплинули на розвиток 

філософії мистецтва в подальші часи щодо вокального мистецтва. Про вокальне 

мистецтво ведуть мову філософи Давньої Греції, Єгипту, Індії, Китаю, Ближнього 

Сходу. Наприклад, Платон, який жив у V– IV ст. до н. е., зазначав, що мова дана 

людині богами для упорядкування кругооберту мислення, а музика, у свою чергу, 

дана для упорядкування кругооберту душі, тобто вокальна музика дає поєднання 

кругооберту мислення й душі. Філософ розглядав музику в цілісній єдності з 

математикою та філософією [224, с. 450]. Для Аристотеля (IV ст. до н. е.) спів є 

методом і предметом пізнання основ світобуття та сферою задоволення й розваг, 

одночасно філософ високе положення відводить поезії, яка на той час 

виконувалася під музичний супровід і за своєю сутністю була вокальною 

декламацією. Мислитель виводить музику із системи необхідних для людини 

наук, залишаючи для неї сферу задоволення [12, c. 655]. Усвідомлення феномену 

вокального мистецтва вслід за античними філософами знаходимо в VI столітті н.е. 

в працях Северина Боеція, який акцентує на можливості музики впливати на 

моральне виховання молоді та вирізняє три типи музики: музику світову (те, що 

ми бачимо в самому небі), музику «людську» та музику інструментальну. Для 
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філософа «людська» музика уособлює життя розуму й тіла, єдність узгодженості 

й темперації, співзвучність низьких і високих голосів [28, с. 159–160].  

У філософському осмисленні вокального мистецтва значне місце належить 

розгляду становлення феномену світової вокальної культури в контексті 

культурологічного підходу, що базується на загальнокультурних і 

загальномистецьких традиціях, досвіду європейських академічних вокальних 

шкіл та фольклорних традиціях народів різних країн; а також впливу вокального 

мистецтва на гармонійний розвиток особистості; її розумових, емоційних, 

вольових рис; психологічне оздоровлення людини. Зокрема, Г. Гегель розглядав 

зміст і значення музики та вважав її найбільш субʼєктивним мистецтвом: 

«Принцип музики складає субʼєктивний внутрішній світ» [54, c. 335]. У 

вокальних жанрах, на думку філософа, музика зберігає свою свободу як і в 

інструментальній, оскільки виражає зміст тексту в іншій формі, ніж це проходить 

в поетичних формах [54, с. 335].  Разом із тим, у музиці виражена й обʼєктивність, 

яка із субʼєктивними рисами знаходиться в діалектичному взаємозвʼязку. 

Обєʼктивне в музиці відображає всезагальне – смисл людського інсування, те, що 

є важливим для всіх за допомогою розвитку мелодії, гармонії.  

У ХІХ і ХХ століттях у філософії музики розкривалося соціально-політичне 

значення музики, яка відображала кризу «заходу Європи», трагедію культури, 

трагедію музики, кризу контрапункту в працях Т. Манна [176], Ф. Ніцше [200], 

А. Шопенгауера [322] та ін. Зокрема у творчості Т. Манна (інтелектуальний роман 

«Доктор Фаустус»), який відображає всі напрями розвитку музичного мистецтва 

від Середньовіччя до середини ХХ століття та повʼязує кризу культури з 

духовною кризою суспільства. Цікавими є висновки письменника-філософа про 

первородність усієї музики та її походження від вокального мистецтва [176, 

с. 327]. Т. Манн стверджується в думці Ф. Ніцше, що трагедія народилася з духу 

музики [176, c. 308]. Через героя роману Леверкюна, який  намагається 

відмовитися від старих форм існування музичних творів «створити нову систему 

музики – дванадцятитонову, у якій гармонія буде замінена математичним 



66 

 

розрахунком», автор намагається показати інше значення й цінність музичного 

мистецтва «без страждань, духовно здорового, непатетичного, без суму й 

довірливого, дружнього з людством» [176]. 

Значний вклад у визначення феноменологічної сутності й цінності 

музичного мистецтва зробили російські філософи, культурологи О. Лосєв [161], 

М. Бахтін [20; 21] та ін. О. Лосєв вважав, що «дивовижна особливість античної 

музичної естетики примушує представників насамперед говорити про 

регулювання психічних процесів за допомогою музичної дії, тобто проповідувати 

етичну, або моральну, значущість музичної творчості та сприйняття» [161, c. 110]. 

Російський філософ, культуролог М. Бахтін розглядав музику в діалогічному 

зв’язку з філософією та літературою. Він зазначав, що музика отримує смисл і 

значення, коли вона в єдиному плані, у цілісності світосприймання, а таку 

цілісність можливо досягнути за участі з іншрю діяльністю – філософською [20, 

с.180]. Учений у своїх дослідженнях проводить паралель між різними видами 

мистецтва (музикою та літературою), відображаючи їх «діалогічну 

протилежність». М. Бахтін підкреслює «контрапунктичне ставлення до музики з 

точки зору філософської есетики», що є «музичним різновидом широких 

далогічних відносин» [21, c. 59].  

Серед сучасних наукових праць привертає увагу філософський пошук 

О. Клюєва [116, c. 55], спрямований на роздуми про сутність і внутрішню будову 

музики, та І. Трифонової, присвячений усвідомленню академічного вокального 

мистецтва як соціокультурного феномену, у якому автор доходить висновку, що 

вокальне мистецтво, яке виражається голосом думки й почуття особистості, має 

онтологічну природу та відображає сутнісні характеристики буття [293, c. 12]. 

Усвідомлення феномену вокального мистецтва та взаємозв’язку його з 

філософією мистецтва передбачає осмислення детермінованого зв’язку 

закономірностей розвитку означеного мистецтва з усезагальними філософськими 

законами, а саме: закони діалектичності буття, що знайшли своє відображення в 

закономірностях розвитку вокального мистецтва, які нами виявлено за 



67 

 

результатами аналітичного дослідження щодо взаємозв’язку процесів єдності та 

протиріччя в опануванні основами вокального мистецтва, переходу кількісних 

змін у формуванні вокальної культури особистості в якісні, взаємозв’язку між 

вокальними традиціями та інноваціями; зумовленості якості вокального 

виконавства та вокальної педагогіки рівнем вокального навчання, виховання, 

розвитку.   

Зазначимо, що висновки філософії мистецтва щодо феномену вокального 

мистецтва; виявлення закономірностей розвитку вокального мистецтва, які 

базуються на діалектичних законах буття; визначення наукових діалектичних 

методів і прийомів пізнання вокального мистецтва; окреслення світоглядних і 

мистецьких цінностей – складає філософський рівень наукового знання мистецтва 

співу. 

Отже, знання майбутніми педагогами-музикантами наукових праць 

філософів різних часів, у яких визначені світоглядні, етичні, естетичні цінності 

мистецтва співу, безумовно, формує розуміння зіткнення, взаємопроникнення, 

синергії філософської науки й вокального мистецтва та сприяє становленню 

власної наукової позиції особистості. Окрім того, у працях філософів відображено 

зв’язок усезагальних законів філософії, законів філософії музичного мистецтва із 

закономірностями вокального виконавства й педагогіки, переосмислення питання 

еволюції сучасного вокального мистецтва як відображення дійсності й буття 

людини. 

Загальнонауковий рівень наукових основ мистецтва співу базується на 

досвіді таких наук, як: музична герменевтика й семіотика, мистецтвознавство, 

анатомія, психофізіологія та інші дотичні до означеної проблематики науки.  

Важливим науковим знанням, яке знаходиться на точці перетину філософії, 

філології, мистецтва, та є необхідним для пізнання вокального мистецтва й 

вокальної педагогіки, є герменевтика,  яка розглядається як мистецтво й теорія 

тлумачення текстів, у даному випадку, музичних. Засвоєння майбутніми 

педагогами методологічних принципів герменевтики: єдності граматики, стилю та 
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змісту; співвідношення частини й цілого [127, с. 68] –  буде сприяти виявленню 

сутності вокальних творів. Цінність застосування наукового знання з 

герменевтики сьогодні зумовлено тим, що вона розглядається не тільки як теорія 

інтерпретації тексту музичного твору, але й як методологічна основа пізнання, 

розуміння сутності вокального мистецтва. Ґенезу, розвиток герменевтики 

відображено в наукових працях філософів: Ф.Аста [333], Г. Гадамера [49], 

Ю. Шаєва [315], Л. Шаповалової [316], Ф. Шлеєрмахера [321] та ін. 

До найважливіших категорій герменевтики належить категорія розуміння, 

що є процесом засвоєння смислового змісту твору. Можливості герменевтики, як 

зазначає Г. Гадамер, залежать від бачення сутності герменевтичного кола, яке 

полягає у взаємозгоді окремого й цілого – критерію вірного розуміння [49, с. 72]. 

Для розуміння значення герменевтичного підходу в пізнанні музичного 

мистецтва, на наш погляд, важливими є праці Ф. Аста з його ідеєю про єдність 

людського духу й застосування трьох способів тлумачення: історичного, 

граматичного й духовного  [333, c. 174]. Ф. Шлеєрмахер, представник 

романтичної герменевтики, розглядає розуміння як психічний акт людини та 

намагається дати універсалільний метод розуміння тексту через пізнання 

субʼєкта. У полі дослідження вченого знаходиться тлумачення твору в контексті 

стилю, що дає можливість проникнути в його сутність. Однак, «завжди 

залишається дещо, що не піддається опису, що можна позначити лише як 

гармонію» [321, с. 166]. 

Л. Шаповалова, досліджуючи особливості музичної герменевтики, 

приходить до узагальнення, що синергійний підхід є обʼєднуючим онтологічним 

механізмом пізнання та інтерпретації музичного твору, який сприяє осмисленню 

«духовної природи виконавської творчості» [316, с. 296]. Дослідниця зазначає, що 

змістом інтерпретології є інноваційні розділи академічного музикування, 

орієнтовані, насамперед, на «виконавців – творців „живих текстів” музичної 

культури» [316, с. 297]. У вокальному мистецтві до складових музично-

комунікативної системи належать: субʼєкт діяльності – співак-інтерпретатор, 
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обʼєкт – художній світ музики, а результат їх спілкування – виконавська 

концепція [316, с. 296]. За влучною думкою О. Олексюк, із герменевтичних 

позицій продуктивність інтерпретаційних процесу забезпечується не лише 

сукупністю знань і навичок, але й здатністю особистості розуміти смислові 

акценти змісту музичного твору на основі загальнолюдських цінностей, її 

спроможність привносити особистісне бачення у зміст художнього образу та 

сприймати зміст інтерпретованого музичного образу на духовному рівні [55, 

с. 11]. Отже, привнесення наукового знання герменевтики в процес вокального 

навчання надасть можливості майбутнім учителям музичного мистецтва на 

засадах опанування герменевтичним аналізом вокального твору усвідомити, що, 

«коли ми намагаємося зрозуміти текст, то не проникаємо в душу автора, а 

проникаємо в те, що він розуміє як смисл» [49, с. 72]. 

Сучасним науковим знанням про функціонування лінгвістики музичної 

мови, застосування лінгвістичного аналізу художнього тексту – є музична 

семіотика, яка за своєю сутністю є теорією знакових систем [127, с. 343]). 

Семіотиці притаманно три виміри: семантика – відношення знака та значення, 

синтактика – відношення між знаками, елементами знака, прагматика – 

відношення між знаками й тими, хто користується ними [32, с. 74]. У зарубіжних 

країнах освіта музикантів-виконавців і музикантів-педагогів  включає знання 

музичної семіотики, яка в нашій країні тільки розпочала входити в обіг музичної 

освіти. Тому, важливим є ознайомлення студентів з основами музичної семіотики, 

що повинно здійснюватися на основі знайомства з працями вітчизняних і 

зарубіжних учених: М. Арановського [11], М. Бонфельда [32], Ю. Лотмана [159], 

В. Москаленка [190], В. Холопової [303], С. Шипа [319] та інших. Не викликає 

сумнівів, що для сучасного музиканта значимим є те, що «текст є механізмом, 

утвореним як система різнорідних семіотичних процесів, у континуумі яких 

циркулює деяке вихідне повідомлення» [159, с. 9], а також – що  «музична мова 

твору як вид художньої мови, опосередковується на рівні субзнаків – морфем, 

елементів знаку, що мають широке поле потенційних знаків [32, с. 47]. Сферою 
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музичної семіотики є музичний синтаксис, який у лінгво-семіотичному 

дослідженні С. Шипа розглядається як «порядок членування інтонаційного 

мовного потоку й виділення в ньому смислових елементів і побудов» та «порядок 

поєднання елементарних інтонаційних форм в осмислений музично-мовний 

потік», що має чотири групи складників: природно-фізіологічних, які базуюься на 

виконавському фразуванні; морфологічних, у основі яких лежить організація 

музичного мовлення з виділенням окремих компонентів мовного процесу; 

граматичних, які є характеристиками ладової організації; лексичні, які 

розкривають смисл музичних інтонем [319, с. 127].  

Розуміння майбутніми вчителями музичного мистецтва методологічних 

ідей, принципів музичної герменевтики й семіотики спрямує їх на поглиблене 

виявлення художніх смислів вокального твору в процесі дослідження музичної 

мови на основі здійснення герменевтичного та семіотичного аналізу 

(Н. Овчаренко [208], О. Олексюк [55], Сунь Пенфей [283], С. Шип [319]). 

Загальнонауковий рівень методології вокального виконавства й вокальної 

педагогіки базується і на положеннях мистецтвознавства. Так, історичні 

процеси становлення світового та українського вокального мистецтва та 

вокальної педагогіки в генезі та цілісності досить повно представлено в наукових 

доробках таких вітчизняних і зарубіжних учених, як: В. Антонюк [8; 9], 

В. Багадуров [17;18; 19], Б. Гнидь [64], Л. Дмитрієв [78], І. Назаренко [194], 

К. Нікольська-Берегова [197], О. Стахевич [278, 279, 280] та ін. До найбільш 

вагомих праць у мистецтвознавсті, присвячених критичному осмисленню історії 

вокального виконавства й вокальної педагогіки, належить дослідження В. 

Багадурова «Нариси з історії вокальної методології», яке з’явилось у 20-х роках 

ХХ століття та в якому вчений здійснює вдалу спробу висвітлити особливості 

історії та теорії вокального виконавства ХІХ століття й розкрити методологічні 

основи європейських вокальних шкіл [17; 18; 19]. Систематизацію значного 

вокального історико-теоретичного матеріалу з наведеними поглядами та 

висловлюваннями думок видатних європейських співаків, учителів  співу, 
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представлено І. Назаренко в музикознавчій праці «Мистецтво співу» [194].  

Історичний підхід  щодо витоків російської вокальної школи застосовує у своїй 

науковій праці «Основи вокальної методики» Л. Дмитрієв і обґрунтовує думку 

щодо взаємозв’язку й одночасності становлення російського професійного 

вокального мистецтва та професійного театрального мистецтва (опери) в Росії [78].  

Відзначимо, що особливе місце у вокальній методології займає питання 

визначення історичних етапів розвитку вокального мистецтва й педагогіки. У 

дослідженнях О.  Стахевича становлення європейської  вокальної традиції умовно 

поділено на три періоди: ранній до 1723 року, коли з’явився перший вокально-

методичний трактат П’єтро Тозі (1654–1732); період класичного bel canto ХУІІІ 

століття до першої третини ХІХ століття; період становлення сучасної вокальної 

педагогіки, починаючи із середини ХІХ століття [278, с. 7; 253]. Вивчаючи історію 

європейського вокального мистецтва, Б. Гнидь слідує логіці наукового дослідження 

В. Багадурова, і доцільно пропонує розглядати її в процесі історичного розвитку 

європейських вокальних шкіл, як-от: італійської, починаючи із XVII ст.; 

французької, починаючи з XVII ст.; німецької, починаючи з XIX ст,; української та 

російської, починаючи з XI – XII ст. [64, с. 317–319].  Щодо розвитку української 

вокальної школи, то В. Антонюк визначає її еволюцію за трьома етапами [9]: 

докласичний – староросійського співацького мистецтва (до ХVІ ст.); класичний – 

становлення професійної школи хорового мистецтва й формування її в умовах 

основ сольного співу (ХVІІ–ХІХ ст.); післякласичний – напрацювання 

професійних вузівських основ навчання сольному співові; сучасний, період 

розквіту національних шкіл сольного співу.  

Реалізація основ анатомії та психофізіології, повною або частковою мірою, 

висвітлена майже в усіх працях, пов’язаних із мистецтвом співу та методикою 

його навчання. Зазначимо, що залежність якості співу від психологічної та 

фізіологічної природи співака помічали вчителі вокалу вже в Давній Греції: 

чоловічі голоси в Давній Греції поділялися на nettoide (високий голос),  mezoide 

(середній голос), іratoide (низький голос); існували вчителі співу трьох 
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спрямувань: учителі, які займалися розширенням діапазону й сили голосу 

(vociferaril); учителі вокального резонансу (phonashi);  учителі, які навчали 

чистоті й художності інтонування  (vocales) [194, с. 11]. Аналізуючи трактати 

учителів староіталійської школи епохи Відродження та бароко, І. Назаренко 

узагальнив, що в них розкриваються анатомічні й фізіологічні основи співацького 

процесу: «натуральними виробниками звуку є: горло, язик, піднебіння, і, нарешті, 

легені» (Д. Царліно), «вивчаючи уроки вдома, учень повинен співати перед 

дзеркалом, щоб виправити конвульсивні рухи тіла або обличчя (П. Тозі), «правило 

добре відкривати рот не є загальним…, природа обдарувала всіх різним 

голосовим отвором, усі відмінності залежать від будови голосового апарату (Дж. 

Манчіні) та ін. [194, с. 46]. Їх ідеї щодо анатомо-фізіологічної основи співацького 

процесу продовжили виконавці та вчителі французької (Гарра, Керубіні, 

Менгоцці та ін.), італійської (Фр. Ламперті, Дж. Лаурі-Вольпі та ін.), німецької 

вокальних шкіл (Лілі Леман) у ХІХ–ХХ століттях [194].  

Заслуговує на увагу досвід теоретиків вокалу у Франції, які на початку 

ХІХ століття створили колективний «метод співу Паризької консерваторії», що 

починається з короткого опису механізму звукоутворення та його зв’язку з органами 

дихання. Автори методу зазначають, що корпус повинен бути прямо, голова дещо 

піднята вгору, слід посміхнутися під час відкриття роту й контролювати, щоб було 

пласке положення язика, який повинен торкатися коренів нижніх зубів. Серед 

видатних французьких учителів, які збагатили вокальну методологію, особливе 

місце займають А. Гароде, який уперше у вокальній практиці запропонував у 

процесі навчання тенорів використовувати мішаний регістр [194, с. 58]; Мануель  

Гарсіа  (син), який на основі глибокого вивчення будови голосового апарату, 

винайшов ларингоскоп і вперше пояснив із наукової точки зору основи співацького 

звукоутворення: що голос є результат коливань повітря, розкрив важливе значення 

положення надгортанника під час співу «відкритих» і «затемнених» звуків, дослідив 

рух гортані в різних регістрах [52, с. 9–16]. 
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Аналіз думок представників новітньої італійської вокальної школи в ХІХ – 

ХХ століттях (Фр. Ламперті [141], Фр. Лаурі-Вольпі [142] та ін.), які ґрунтовно 

поповнили вокальну методологію, показав, що вони надавали великого значення 

опануванню співаками теоретичними знаннями з анатомії та фізіології, зазначали, 

що «кожен співак повинен мати необхідні поняття про форму й механізм того 

інструменту, яким він користується;  відсутність первинних понять про це 

неодноразово були причиною втрати голосу» [141]; «для створення вокального 

апарату необхідно вивчати співацьке звукоутворення за трьома спрямуваннями: 

ірраціональному, раціональному й духовному; поставлений голос виникає 

шляхом розвитку вокальної свідомості й доповнюється духовним збагаченням, що 

досягається концентрацією розумових здібностей» [142].  

Констатуємо, що на розвиток сучасної вокальної науки значною мірою 

вплинув науковий досвід нейрофізіології, оскільки до ХХ століття була 

незрозуміла природа та складність взаємозв’язку всіх частин голосового 

комплексу, який уявляли собі як суто механічний процес (міолеластична теорія 

звукоутворення). Наразі, розглядали роботу м’якого піднебіння й дихання та 

діафрагми, а також – гортані й резонаторів як самостійні процеси, а не 

взаємопов’язані рефлексивно. Наукові праці І. Павлова та І. Сеченова про вищу 

нервову діяльність дали змогу співакам і викладачам вокалу дослідити сутність 

співацького процесу в контексті нейрофізіології людини, зокрема: про перехід 

безумовних співацьких рефлексів в умовні; про деякі функції голосового апарату, 

якими учень може керувати усвідомлено; (силою, висотою звуку, артикуляцією, 

тембром, темпом і ритмом), а деякими – без участі свідомості (І. Павлов [215]), 

І. Сеченов [257], Р. Юссон [335]. 

Вагомий внесок у розвиток методології вокально-виконавського мистецтва 

та вокальної педагогіки в концепції психофізіологічного підходу, вважаємо, 

внесли своїми науковими працями такі радянські вчені ХХ століття, як: 

Л. Работнов «Онови фізіології і патології співаків», який критично оцінюючи 

попередній досвід у теорії фізіології звукоутворення, визначив важливість впливу 
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м’язів бронхів і трахеї на процес звукоутворення, шкоді перенаповнення повітрям 

легень, «парадоксальному русі діафрагми в процесі співацького дихання» [233]; 

Д. Аспелунд «Розвиток співака та його голосу», який наголошував на 

необхідності уваги до спеціальної психології співу, оскільки з теорії співу випав 

той ланцюг, який пов’язує природно-наукові знання про співацький голос із 

практикою педагогіки й виконавства [15]; Л. Дмитрієв «Основи вокальної 

методики», який у своїй праці націлює увагу співаків, викладачів на принципи 

діяльності нервової системи [78, с. 205]; О. Яковлєв «Фізіологічні закономірності 

співацької атаки», який доцільно зазначав, що кожному педагогові-вокалістові 

необхідно навчитись аналізувати анатомо-фізіологічний процес народження 

звуку, якщо методично вірно буде опрацьовано момент включення 

черпаловидних хрящів у звукоутворення на основі роботи голосових м’язів, то 

педагогам неважко буде домовитись і про методику вокально-технічного процесу 

виховання співацького апарату [331, с. 8]; С. Сонкі «Теорія постановки голосу у 

зв’язку з фізіологією органів, відтворюючих звук», який розглянув особливості 

утворення голосу, регістрову будову та типи голосів [275]. 

Сучасна методологія науки про голос включає в себе і глибокі знання 

психології як науки про багатство емоційного світу особистості; її психологічні, 

психомоторні, творчі здібності, інтелект, пам’ять. Існує декілька спрямувань щодо 

взаємозв’язку вокального виконавства й вокальної педагогіки з психологією 

мистецтва. Важливим є усвідомлення того, що спів – це психофізіологічний 

процес. Потреба займатися співом пов’язана з музичними здібностями 

особистості: з розвитком музичного слуху, ритму, ладового почуття, музичної 

пам’яті, – від рівня розвитку яких залежить і розвиток вокального слуху [78, 

с. 259]. Специфічні вокальні відчуття з’являються на основі психологічної 

особливості співака запам’ятовувати їх і накопичувати в процесі навчання. 

Розглядаючи роль психології у вихованні професійних музикантів-вокалістів, 

О. Грищенко підкреслює, що під час засвоєння нових вокальних прийомів у учня 

можуть виникати й нові психологічні бар’єри, які доречно долати за допомогою 
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ідеомоторного методу, в основі якого лежить механізм мисленнєвого виконання 

дії [68, с. 25]. Нероздільний зв’язок психології та вокального виконавства й 

вокального навчання існує в процесі виконання вокального твору та роботи над 

ним. У фундаментальній праці І. Силантьєвої «Шлях до інтонації» розкривається 

вплив внутрішньої психічної природи співака на процес перевтілення в умовах 

усвідомленого стимулювання та поступової організації її можливостей через 

застосування спеціальних прийомів. Авторці імпонує думка В. Полонського, 

стосовно того, «щоб створювати твір мистецтва, людина повинна спочатку 

опанувати особливим мистецтвом: управляти своєю психологічною зброєю так, 

щоб вона могла стати зброєю мистецтва» [259, с. 2]. Тож, музична психологія 

пропонує наукові методи та прийоми, які впливають на механізм перевтілення 

виконавця, зокрема: реконструкція особистості персонажу методом 

екзистенціального аналізу, реалізація потенціалу особистості виконавця в змісті 

свідомості персонажу, модуси управління інтонацією та ін. 

Варто зазначити, що педагогові вокалу, метою якого є спрямування 

студентів на опанування методологією вокального виконавства й вокальної 

педагогіки, важливо розуміти особливості формування їх самостійного та 

критичного мислення  в процесі пізнання, розвиток якого, згідно з думкою 

В. Давидова, залежать від засвоєння системи теоретичних понять [73, с. 206]. 

Оволодіння студентами знаннями й уміннями з філософії та інших гуманітарних 

наук, опанування ними в процесі вокальної підготовки базовими поняттями 

означених наук, теоретичними знаннями й уміннями обґрунтувати концепцію 

дослідження та визначати доцільні методи для його здійснення, застосування 

міждисциплінарних зв’язків у вирішенні проблем вокального навчання, прояв 

самостійності в прогнозуванні результату дослідження та наукова творчість у 

створенні науково-методичного продукту у сфері вокального мистецтва чи 

вокальної педагогіки забезпечує формування світоглядно-загальнонаукового 

компоненту методологічної компетентності студентів у процесі вокальної 

підготовки.  
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Отже, світоглядно-загальнонауковий компонент структури методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва включає здатності 

опановувати методами дослідження філософії та дотичних до сфери вокального 

виконавства й вокальної педагогіки науками, застосовувати філософські та 

загальнонаукові знання, уміння в практиці освітньої, а в подальшому, професійної 

діяльності. До таких здатностей ми відносимо: здатність до усвідомлення цінності 

знань із філософії, загальнонаукових основ у процесі вокальної підготовки; 

здатність до опанування й оперування методологічними знаннями й уміннями з 

філософії мистецтва, музичної герменевтики, музичної семіотики, 

мистецтвознавства, анатомії, психофізіології та інших наук дотичних до 

наукового знання мистецтва співу; здатність майбутнього вчителя музичного 

мистецтва до розвитку самостійного науково-творчого мислення та переведення 

його в особистісну рису в процесі реалізації філософського й загальнонаукового 

досвіду у вокальній підготовці.  

Конретнонауково-технологічний компонент структури методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва відображає науковий 

досвід вокального виконавства й вокальної педагогіки, який представлено в 

дослідженнях таких вітчизняних і зарубіжних учених та педагогів, як: В. Антонюк 

[7; 8; 9; 10], В. Багадуров [17; 18; 19], М. Гарсіа [52], П. Голуб’єв [60], Н. Гребенюк 

[65; 66], Л. Дмитрієв [78], В. Ємельянов [84], Ф. Ламперті [141], Дж. Лаурі-Вольпі 

[142], Д. Люш [169], А. Менабені [181], В. Морозов [189], І. Назаренко [194], 

Д. Огороднов [209], К. Плужніков [225], Г. Пустиннікова [232], Л. Работнов [233], 

С. Сонкі [275], О. Стахевич [278; 279; 280], Г. Стулова [281; 282], Р. Юсон [335], 

В. Юшманов [326; 327], Ю. Юцевич [328], О. Яковлєв  [331] та ін. 

Конкретнонауковий рівень методології науки про голос розкривають 

наукові теорії вокального звукоутворення, закономірності та принципи 

вокального навчання. Однією з перших теорій співацького звукоутворення була 

міоеластична теорія А. Феррейна, яку автор запропонував у 1741 р. та яка 

актуальна й нині. Вона пояснює співацьке звукоутворення як процес зімкнення 
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голосових складок під дією співацького дихання [228]. А. Покровський, вивчаючи 

історичні аспекти науки про голос, виокремлює такі дві теорії звукоутворення: 

аеродинамічну Ф. Саварта, яка виникла в 1870 р., в основі якої лежить гіпотеза 

про сутність співацького звукоутворення як результату вихрових рухів повітря в 

пазухах гортані та мяотатичну теорію, яка пояснює змикання й розмикання 

голосових складок у горизонтальній позиції як рефлексивного руху [228]. Однак, 

означені теорії не набули підтвердження  в науковій думці з вокального 

виконавства. У середині ХХ століття з’явилися нові вокальні теорії, якими 

послуговуються сучасні викладачі співу та вокалісти-виконавці. До таких теорій 

належать: нейрохронаксична теорія Р. Юссона, запропонована автором у 1951 р., 

яка розкриває функцію центральної нервової системи у звукоутворенні та 

базується на науковому методі вимірювання збудження нервових та м’язових 

тканин [335]; мукоондулярна теорія Й. Перейо, досліджена автором у 1962 р., 

відповідно до якої коливальні рухи голосових складок розглядаються як хвильові 

ковзання слизової, яка їх прикриває  [338]; резонансна теорія співу В. Морозова, 

дослідження якої було розпочато з 50-х років ХХ ст. і продовжується донині, яка 

відображає вплив резонаторів на якість звукоутворення й відображає 

закономірність високої якості звучання голосу завдяки максимальному 

включенню резонаторних можливостей голосу співака [189]. 

За результатами аналізу праць вокальних педагогів і співаків-виконавців, до 

найважливіших закономірностей вокального навчання необхідно віднести: 

залежність розвитку голосу співака від його природних психофізіологічних 

можливостей; детермінованість вокального навчання й розвитку; залежність 

художньо-технічного розвитку співака від доцільного застосування вокального 

репертуару. У вокальному навчанні широко застосвуються такі принципи, як [87, 

с. 29]: індивідуального підходу в розкритті природних якостей вокаліста; 

поступовості й послідовності в роботі над розвитком голосових якостей вокаліста; 

поєднання розвитку техніки володіння голосом та художньо-виконавських 
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якостей вокаліста. Зазначимо, що втілення таких принципів потребує технологічного 

підходу викладача до самого процесу вокально-виконавської підготовки. 

Вокальна педагогіка, за влучним визначенням О. Стахевича, це галузь знань 

про природу співацького голосу й використання її можливостей у музично-

педагогічній практиці, наука про навчання й виховання професійного співака [280, 

c. 4]. Науковець в «Основах вокальної педагогіки» (2002 р.) ґрунтовно розглядає 

питання розвитку голосу у світлі сучасних природно-наукових концепцій діяльності 

голосового апарату й вимог вокального виконавства та розкриває теорію співацького 

голосу у вокальній педагогіці: регістрову природу співацького голосу та акустику 

голосового апарату у вокально-педагогічній практиці [280, c. 3].  

В. Антонюк у праці «Вокальна педагогіка» (2007 р.) визначає сутність 

означеного явища та трактує його як систему індивідуального навчання співу, що 

спирається на багаті виконавські традиції, досвід видатних педагогів і майстрів 

вокального мистецтва. Автор доцільно зазначає, що вокальна педагогіка 

еволюціонує слідом за виконавством, акцентує увагу на таких загальноприйнятих 

принципах вокальної педагогіки, як: індивідуального підходу до кожного учня, 

єдність художнього й технічного, поступовість і послідовність  [7, с. 12, 13]. 

Ученою вирізнено методологію навчання сольному співу, яка базується на 

узагальненому досвіді провідних вокальних шкіл, що розкривають, за висловом 

авторки, «кращі традиції вокального мистецтва та спрямовані зорієнтувати 

співаків і їхніх педагогів серед найтиповіших складнощів трудомісткого 

освітнього процесу та застерегти від найпоширеніших помилок» [7, с. 24]. 

Особливо значеннєвими методами навчання співу В. Антонюк вважає: 

концентричний, фонопедичний, метод показу й наслідування та пояснення, 

уявного проспівування, порівняльного аналізу, які дають змогу опанувати 

навичками: грудно-черевного дихання; високої позиції звучання голосу, 

змішування грудного й головного резонування з превалюванням звучання 

кожного з них для різної висоти звуків і залежно від змісту виконуваного твору; 
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вільного положення гортані та м’язів надставної труби; зняття затисків у корпусі, 

обличчі та ін. [7, с. 24]. 

Аналіз наукових праць з вокальної педагогіки дозволив виокремити такі 

методи навчання співу, як: концентричний (М. Глінка), лінійний (Н. Гребенюк), 

природовідповідний (Н. Овчаренко), резонансний (В. Морозов), фонетичний 

(О. Комісаров, С. Саркісян), фонопедичний (В. Ємельянов), ідеомоторний 

(В. Дальська), емоційного настроювання голосу (В. Дальська), зглажування 

регістрових переходів (А. Кулієва) та ін. [208, с. 328], які доречно застосовувати в 

практиці вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Для розуміння наукових основ мистецтва співу важливим є усвідомлення 

специфіки співацького голосоведення. У такому контексті заслуговує на увагу 

праця сучасного зарубіжного вченого Л. Рудіна «Основи голосоведення» (2009 

р.), який розглядає голосоведення як науку, що надає можливість опанувати 

базовими знаннями про співацький голос і на цій основі сприяти формуванню 

знань про розвиток голосу та профілактику розладів голосового апарату. Л. Рудін 

у науці про голос людини здійснює класифікацію базових питань, як: анатомо-

функціональна організація голосового апарату; фізіологічні й акустичні основи 

фонації, методи дослідження голосу; голос як засіб комунікації; генетика голосу; 

співацький і мовний голос; класифікація голосів; гігієна голосу; патології 

голосового апарату; корекційна вокальна педагогіка; основні принципи вокальної 

методики; основні принципи техніки сценічної мови; вокальна обдарованість; 

психологія вокально-творчого процесу  [244, c. 9]. 

Технологічні основи вокально-виконавської та вокально-педагогічної 

діяльності широко представлені в методичних працях співаків, учителів співу, 

учених, які ми класифікували за історичним принципом:  

− методичні праці періоду класичного бельканто ХVI–XVIIІ ст.: 

О. Дуранте «Про справжнє мистецтво співу», Дж. Каччіні «Нова музика», 

Дж. Манчіні «Практичні думки й роздуми про віртуозний спів», П. Тозі «Погляди 
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древніх і сучасних співаків, або роздуми про колоратурний спів», Д. Царліно 

«Основи гармонії», Л. Цакконі «Музична практика» та ін.; 

− методичні праці ХІХ століття: О. Варламов «Повна школа співу», 

М. Гарсіа «Повна школа співу», Фр. Ламперті «Мистецтво співу», С. Сонкі «Теорія 

потановки голосу у зв’язку з фізіологією органів, відтворюючих звук» та ін.; 

− методичні праці ХХ століття: Д. Аспелунд «Розвиток співака та його 

голос», Л. Дмитрієва «Основи вокальної методики», Ф. Засєдателеєв «Наукові 

основи постановки голосу», Д. Люш «Розвиток і охорона співацького голосу»,  

К. Мазурін «Методологія співу»,  А. Менабені «Методика навчання сольному 

співу»; П. Голубʼєв «Поради молодим педагогам-вокалістам», Ю. Юцевич «Теорія і 

методика формування та розвитку співацького голосу» та ін; 

− методичні праці ХХІ століття: В. Ємельянов «Розвиток голосу», 

Я. Кушка «Методика навчання співу», Н. Овчаренко «Основи вокальної методики», 

«Механіка співу», О. Лобова та А. Шевченко «Методика формування вокально-

джазової культури підлітків на заняттях з естрадного співу», В. Юшманов 

«Вокльна техніка та її парадокси», Ці Мінвей «Жанрово-стильові пріоритети 

професійної підготовки вокалістів Китаю на етапі глобалізації» та ін. 

Окремо необхідно вирізнити праці, у яких розкрита  методика вокального 

виконавства мистецтва й вокальної педагогіки в контексті дитячого голосу, 

опанування якою є необхідною майбутньому вчителеві музичного мистецтва. До 

таких доробок відносимо праці В. Ємельянова [84], Д. Огороднова [209], 

Н. Орлової [212], Г. Стулової [281; 282] та ін. 

Теоретичні дослідження наукових засад мистецтва співу дають змогу 

узагальнити, що конкретнонауково-технологічний компонент структури 

методологічної компетентності характеризує спрямованість майбутніх учителів 

музичного мистецтва на усвідомлення цінності знання наукових методів 

дослідження актуальних питань вокального виконавства та вокальної педагогіки. 

Засвоєння вокально-виконавських і вокально-педагогічних знань, умінь у процесі 

вокальної підготовки повинно здійснюватися разом із формуванням здатності до 
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зростання власних науково-діяльнісних якостей дослідника в процесі вокальної 

підготовки.  

У процесі пізнання студентами наукових основ співу важливим є розуміння 

думки Л. Виготського, що навчання веде за собою розвиток, який базується на 

«найвищому принципі складності», що допомагає розкрити духовні сили людини, 

розвинути її теоретично-понятійне, абстрактно-логічне мислення  (Л. Виготський 

[43], Л. Занков [92, с. 22]). Особливо це важливо для фахівців мистецького 

спрямування, діяльність яких базується, у своїй основі на образному типі 

мислення. У процесі такої мисленнєвої діяльності повинно формуватися ціннісне 

ставлення студентів до наукових методів дослідження актуальних питань 

вокального виконавства й вокальної педагогіки, здатність застосовувати 

методологічні знання й уміння для усвідомлення  наукових засад історії 

вокального виконавства й вокальної педагогіки; теорії вокального 

звукоутворення, вокальної техніки. Застосування наукового підходу до пізнання 

основ мистецтва співу особистості впливає на вокально-виконавське й вокально-

педагогічне зростання студентів та зростанню їх науково-дослідницьких 

особистісних рис і здібностей.  

Отже, конкретнонауково-технологічний компонент структури 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва включає 

здатності опановувати методами дослідження вокального виконавства й вокальної 

педагогіки для їх виявлення в освітній та майбутній професійній діяльності. До 

таких здатностей ми відносимо: здатність до усвідомлення цінності  знань і вмінь 

застосовувати наукові методи дослідження актуальних питань вокального 

виконавства й вокальної педагогіки в праксеологічно спрямованих дослідженнях 

проблем вокального навчання; здатність до опанування й реалізації 

методологічних знань і вмінь у дослідженні наукових основ мистецтва співу; 

здатність до зростання власних науково-діяльнісних якостей дослідника в процесі 

вокальної підготовки. 
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Рефлексивно-самовдосконалювальний компонент структури методологічної 

компетентності характеризує потребу й уміння майбутнього вчителя музичного 

мистецтва аналізувати власний досвід методологічної діяльності у сфері 

вокального виконавства й вокальної педагогіки та на основі усвідомлення його 

позитивних і негативних моментів, розвивати власні науково-дослідницькі 

здібності. У визначенні поняття «рефлексія» ми керуємося думкою А. Грицанова 

та А. Абушенка, що вона є типом мислення, спрямованим на усвідомлення й 

обґрунтування власних передумов, які передбачають усвідомлення себе та свого 

досвіду [203, c. 828]. Саме здатність рефлексувати за результатами 

дослідницького пошуку для вирішення важливого питання вокального навчання 

лежить в основі ціннісного ставлення до самовдосконалення й самозростання 

майбутніх учителів музичного мистецтва як митців-виконавців, педагогів. На 

заняттях із вокальних дисциплін студенти повинні опанувати вміннями 

саморозвитку й самовдосконалення методологічної компетентності, яке  

забезпечить дійсно сучасний і науковий рівень викладання уроків музичного 

мистецтва. 

Рефлексивно-самовдосконалювальний компонент структури методологічної 

компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва передбачає 

сформованість таких рефлексивно-самовдосконалювальних компетенцій, як: 

здатність до усвідомлення значеннєвої цінності знань і вмінь саморозвитку й 

самовдосконалення в процесі опанування методологічною компетентністю; 

здатність до задіяння вмінь саморозвитку й самовдосконалення методологічної 

компетентності в процесі вокальної підготовки; здатність до формування 

особистісної рефлексії в процесі методологічної діяльності у вокальному 

навчанні. 

На основі аналізу теоретичних досліджень виявлення розгляду сучасних 

навчальних програм методологічної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва, визначення  здатностей застосовувати методологічні знання й уміння в 

процесі вокальної підготовки нами обґрунтовано компоненти: мотиваційно-
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ціннісний, інформологічно-дослідницький, світоглядно-загальнонауковий, 

конкретнонауково-технологічний, рефлексивно-самовдосконалювальний 

(рис. 1.2)  

 

 

Рис. 1.2. Компоненти методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва 

Означені компоненти методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва є структурним утворенням, якому притаманні внутрішні 

детерміновані зв’язки. Кожен із компонентів методологічної компетентності 

майбутніх учителів включає здатності до усвідомлення цінності визначеного 

явища, застосування професійних знань і вмінь опановувати та практично 

реалізовувати методологію дослідження наукових основ мистецтва співу та 

особистісні здатності  (табл. 1.1). Виязначені компоненти у своїй цілісності дають 

змогу сформувати пізнавальну мотивацію та ціннісне ставлення студентів до 

наукового пізнання вокалного виконавства й вокальної педагогіки; озброїти їх 

стратегічними й тактичними засобами здійснювати інформаційний пошук 

наукового дослідження; дати уявлення майбутнім учителям музичного мистецтва 

про чотири рівні вокальної методології та опанувати відповідними методами та  

здатністю самовдосконалюватись у процесі науково-дослідницької діяльності. 
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Таблиця 1.1 

Структура методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва (на засадах опанування методологією дослідження наукових основ 

мистецтва співу) 
Компоненти 

методологічної 

компетентності 

Здатності 

Мотиваційно-

ціннісний 

− здатність до усвідомлення цінності сформованої мотивації до 

наукового пізнання мистецтва співу; 

− наявність пізнавальних мотивів до методології дослідження 

вокального мистецтва й вокальної педагогіки; 

− наявність позитивного ставлення особистості до формування 

методологічної компетентності в процесі вокальної підготовки 

Інформологічно-

дослідницький 

– здатність до усвідомлення цінності інформаційної культури 

майбутнього вчителя музичного мистецтва для вирішення проблеми 

вокального навчання наукових сфер; 

– здатність до створення стратегії інформаційного пошуку актуального 

матеріалу для вирішення проблеми вокального навчання; 

застосовування знання й уміння знаходити, аналізувати, синтезувати, 

узагальнювати інформацію; аналізу інформаційних джерел, збирання 

даних для опрацювання у сфері вокального виконавства та вокальної 

педагогіки; 

– здатність особистості до розвитку інформаційно-пошукових 

здібностей у процесі дослідження наукових основ співу 

Світогдяно-

загальнонау-

ковий 

- здатність до усвідомлення цінності знань із філософії, 

загальнонаукових основ у процесі вокальної підготовки; 

- здатність до опанування й оперування методологічними знаннями й 

уміннями з філософії мистецтва, музичної герменевтики, музичної 

семіотики, мистецтвознавства, анатомії, психофізіології та інших 

дотичних до наукового знання мистецтва співу; 

- здатність майбутнього вчителя музичного мистецтва до розвитку 

самостійного науково-творчого мислення та переведення його в 

особистісну рису в процесі реалізації філософського й 

загальнонаукового досвіду у вокальній підготовці 

Конкретно-

науково-

технологічний 

- здатність до усвідомлення цінності  знань і вмінь застосовувати 

наукові методи дослідження актуальних питань вокального 

виконавства та вокальної педагогіки в праксеологічно спрямованих 

дослідженнях проблем вокального навчання; 

- здатність до опанування й реалізації методологічних знань і вмінь у 

дослідженні наукових основ мистецтва співу; 

- здатність до зростання власних науково-діяльнісних якостей 

дослідника в процесі вокальної підготовки 
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Рефлексивно-

самовдоско-

налювальний 

– здатність до усвідомлення значеннєвої цінності знань і вмінь 

саморозвитку й самовдосконалення в процесі опанування 

методологічною компетентністю; 

– здатність до задіяння вмінь саморозвитку й самовдосконалення 

методологічної компетентності в процесі вокальної підготовки; 

– здатність до формування особистісної рефлексії в процесі 

методологічної діяльності у вокальному навчанні 

 

Таким чином, здійснивши аналіз сучасного стану проблеми в теорії 

музичної педагогіки, ми можемо констатувати, що в означеній теорії питання 

формування методологічної компетентності майбутнього вчителя музичного 

мистецтва» ще не знайшла свого цілісного обґрунтування.  

Теоретичний аналіз сучасних наукових праць, діючих робочих програм із 

методологічної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, які дають 

уявлення про зміст методологічних знань і вмінь майбутнього педагога, дозволив 

обґрунтувати методологічні знання й уміння майбутнього вчителя музичного 

мистецтва (на основі опанування методологією дослідження наукових основ 

вокального виконавства й вокальної педагогіки) та визначити структуру 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, яка 

включає в себе компоненти: мотиваційно-ціннісний, інформологічно-

дослідницький, світоглядно-загальнонауковий, конкретнонауково-технологічний, 

рефлексивно-самовдосконалювальний. 

 

Висновки до розділу 1 

У розділі розкрито тезаурус наукового дослідження формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі 

вокальної підготовки; проаналізовано стан обраної проблеми в педагогічній і 

мистецькій теорії та практиці; обґрунтовано сутність і структуру формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі 

вокальної підготовки. 
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Обґрунтовано тезаурус наукового дослідження, у якому поняття 

класифіковано за трьома групами: до першої групи віднесено поняття, які 

розкривають сутність компетентності вчителя: «компетентність» (В. Луговий, 

І. Зязюн, Дж. Равен, Г. Селевко, С. Сисоєва та ін.), «компетенція» (Г. Бєлєнька, 

А. Хуторський та ін.), «професійна компетентність учителя» (О. Савченко, 

Н. Семенюк та ін.), «фахова компетентність учителя» (М. Михаськова, Т. Танько 

та ін.), «дослідницька компетентність учителя» (О.  Бережнова, М. Головань, 

А. Губайдулін, В. Константінов та ін.), «наукова компетентність учителя» 

(Є. Терещенко, В. Турковський, В. Черкасов та ін.), «науково-дослідницька 

компетентність учителя» (В. Шестак, Н. Шестак та ін.); до другої групи включено 

поняття, які розкривають зміст методологічної компетентності вчителя: 

«методологія» (С. Гончаренко, Д. Чернілевський, Г. Щедровицький та ін.), 

«науковий метод пізнання» (В. Абушенко, О. Алєксєєв, А. Грицанов та ін.), 

«методологія педагогічного дослідження» (О. Дубасенюк, В. Краєвський та ін.), 

«методологія дослідження педагогіки музичного мистецтва» (Е. Абдулін, 

А. Козир, Г. Ніколаї, О. Олексюк, В. Орлов, А. Растригіна, О. Реброва, 

В. Черкасов та ін.),  «методологічні знання» (Л. Зоріна, О. Комаров, та ін.), 

«методологічні вміння» (Г. Галкіна, П. Самойленко, В. Тушева та ін.), 

«методологічна культура вчителя» (Е. Абдулін, Г. Валєєв, П. Кабанов, 

О. Лаврентьєва, В. Тушева та ін.), «методологічна компетентність учителя» 

(І. Абракова, Т. Бондаренко, О. Вегнер, В. Краєвський, В. Сластьонін та ін.); до 

третьої групи ввійшли поняття, які змістовно пов’язані з вокальною підготовкою 

вчителя: «вокальна підготовка» (Л.  Василенко, Лай Сяоцінь, О. Маруфенко, Л. 

Тоцька та ін.), «вокально-виконавська підготовка» (М. Жишкович), «вокально-

педагогічна підготовка» (Н. Овчаренко).  

З’ясовано, що компетентність є особистісною якістю та здатністю особи 

вирішувати професійні завдання певного класу, що вимагає реальних знань, 

умінь, навичок, досвіду та має вияв у практиці професійної діяльності (І. Зязюн, 

С. Сисоєва). На основі аналізу низки понять: методологічні знання й уміння – 
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методологічна компетентність – методологічна культура вчителя музичного 

мистецтва аргументовано, що в сучасному контексті наукового педагогічного 

знання необхідною ланкою при переході до методологічної культури педагога є 

його методологічна компетентність. Подано авторське розуміння поняття 

«методологічна компетентність учителя музичного мистецтва» як системного 

особистісно-професійного, динамічного утворення, яке є здатністю вирішувати 

фахові завдання, що базується на мотиваційній, інформаційно-дослідницькій, 

рефлексивно-самовдосконалюваній спрямованості особистості; сформованості 

всезагальних, загальнонаукових, музично-педагогічних знань і вмінь та 

практичному виявленні їх у фаховій діяльності. Вокальну підготовку майбутніх 

учителів музичного мистецтва окреслено як освітній процес формування в 

студентів готовності до вокально-виконавської та вокально-педагогічної 

діяльності на засадах опанування ними цінностями вокального мистецтва й 

вокальної педагогіки на засадах компетентнісного підходу. 

Результати аналізу педагогічної та мистецької теорій, діючих робочих програм 

із методологічної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, сучасного 

стану формування методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі вокальної підготовки (опитування 112 респондентів закладів 

вищої мистецько-педагогічної освіти) засвідчили актуальність і недостатню 

розробленість обраної проблеми; необхідність формування означеного явища не 

тільки в магістратурі, але й на старших курсах фахової підготовки бакалаврів. 

Виявлено недостатню врахованість навчального матеріалу з методології вокального 

виконавства та вокальної педагогіки у змісті вокальної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва.  

Вивчення науково-теоретичного досвіду надало можливість розкрити чотири 

рівні методології вокально-виконавського мистецтва й вокальної педагогіки, наразі: 

філософського, в основі якого лежать наукові концепції філософів, які виявляють 

світоглядні, етичні, естетичні цінності музичного (вокального) мистецтва та 

всезагальні методи пізнання (Аристотель, М. Бахтін, Г. Гегель, О. Лосєв, Т. Манн, 
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Платон, І. Трифонова та ін.); загальнонаукового, який базується на положеннях, 

ідеях, принципах різних наук та відповідних їм методах, як: герменевтика (Ф. Аст, 

Г. Гадамер, Ю. Шаєва, Л. Шаповалова, Ф. Шлеєрмахер та ін.), семіотика 

(М. Арановський, М. Бонфельд, В. Москаленко, С. Шип та ін.), музикознавство 

(В. Багадуров, Б. Гнидь, К. Нікольська-Берегова, І. Назаренко, О. Самойленко та ін.), 

психологія (І. Павлов, І. Сеченов та ін.), психофізіологія (Д. Аспелунд, М. Гарсіа, 

Л. Работнов, Р. Юсон, О. Яковлєв та ін.), фоніатрія та фонопедія (Д. Вільсон, 

В. Ємельянов та ін.); конкретнонаукового, основу якого складають теорії, 

закономірності та принципи вокально-виконавського мистецтва (Н. Гребенюк, 

Ф. Ламперті, Дж. Лаурі-Вольпі, В. Морозов, І. Силантьєва, О. Стахевич, В. Юшманов 

та ін.) і вокальної педагогіки (В. Антонюк, Л. Дмитрієв, П. Голуб’єв, А. Менабені, 

Д. Люш, Ю. Юцевич та ін.); технологічного, який забезпечує традиційні та 

інноваційні вокальні методики й вокально-педагогічні технології (В. Ємельянов, 

К. Лінклейтер, Д. Огороднов, С. Рігс та ін.). Визначено, що формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі 

вокальної підготовки базується на опануванні студентами методологією вокально-

виконавського мистецтва й вокальної педагогіки. 

Обґрунтовано структуру методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва, яка включає в себе такі компоненти: мотиваційно-ціннісний, 

інформологічно-дослідницький, світоглядно-загальнонауковий, конкретнонауково-

технологічний, рефлексивно-самовдосконалювальний. 

Констатовано, що мотиваційно-ціннісний компонент передбачає сформованість 

здатностей: до усвідомлення цінності сформованої мотивації до наукового пізнання 

мистецтва співу; наявності пізнавальних мотивів до методології вокального мистецтва 

й вокальної педагогіки; позитивного ставлення особистості до формування 

методологічної компетентності в процесі вокальної підготовки. Інформологічно-

дослідницький компонент включає здатності: до усвідомлення цінності інформаційної 

культури майбутнього вчителя музичного мистецтва для вирішення проблем 

вокального навчання; створення стратегії інформаційного пошуку необхідного 
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матеріалу для вирішення актуальних проблем вокального виконавства й вокальної 

педагогіки, застосовування знання й уміння знаходити, аналізувати, синтезувати, 

узагальнювати інформацію, аналізу інформаційних джерел, збирання даних для 

опрацювання у сфері вокально-виконавського мистецтва та вокальної педагогіки; 

розвитку інформаційно-пошукових здібностей у процесі дослідження наукових основ 

співу. До світоглядно-загальнонаукового компоненту належать здатності: до 

усвідомлення цінності досвіду філософії, загальнонаукових основ у процесі вокальної 

підготовки; опанування й оперування методологічними знаннями й уміннями у сфері 

вокального виконавства й вокальної педагогіки з філософії мистецтва, музичної 

герменевтики, музичної семіотики, мистецтвознавства, психофізіології та інших 

дотичних наук; розвитку самостійного науково-творчого та критичного мислення й 

переведення його в особистісну рису в процесі реалізації філософського й 

загальнонаукового досвіду у вокальній підготовці. Конкретнонауково-технологічний 

компонент структури методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва включає здатності: до усвідомлення цінності науково-технологічних знань і 

вмінь застосовувати наукові методи пізнання в дослідженні практичних проблем 

вокально-виконавської та вокально-педагогічної діяльності; опанування й реалізації 

методологічних знань і вмінь у дослідженні наукових основ мистецтва співу; 

зростання власних науково-діяльнісних рис дослідника в процесі вокальної 

підготовки. Рефлексивно-самовдосконалювальний компонент передбачає 

сформованість здатностей: до усвідомлення цінності знань і вмінь саморозвитку й 

самовдосконалення в процесі опанування методологією вокального мистецтва й 

вокальної педагогіки; використання знань і вмінь саморозвитку й самовдосконалення 

методологічної компетентності у вокальному навчанні; професійно-особистісної 

рефлексії за результатами наукової діяльності. 

Таким чином, у розділі з’ясовано стан вивчення обраної проблеми та 

науковий тезаурус дослідження в педагогічній і мистецькій теорії, розкрито 

сутність та компонентну структуру методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО 

МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

2.1. Наукові підходи та принципи формування методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки  

 

Ефективним методом наукового дослідження актуальних проблем у 

освітній сфері є застосування методологічних підходів. У наукових дослідженнях 

сучасних учених поняття «підхід» використовується як сукупність ідей, 

принципів, методів, які формують основу вирішення проблем; це ідеологія та 

методологія вирішення проблеми, яка розкриває основну ідею, соціально-

економічні, філософські, психолого-педагогічні передумови, головні цілі, 

принципи, етапи, механізми досягнення мети [252, с. 19]. Специфіка підходів, які 

використовують дослідники полягає в тому, що всі вони сформувалися на основі 

загальнонаукових антропологічних понять, до яких належать такі, як: «функція», 

«інформація», «особистість», «діяльність» та ін. У кожному підході увага 

дослідників концентрується на окремих аспектах об’єкту, що зафіксовано в 

поняттях і категоріях, які використовує автор у своєму дослідженні [265, с. 281].  

Вважаємо, що для ефективності нашого дослідження доцільним буде 

застосування міждисциплінарного, особистісно-діяльнісного, компетентнісного, 

акмеологічного,  культурологічного підходів, які використовуються як методи 

дослідження окресленої проблеми та складають методологічну основу методики 

формування методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі вокальної підготовки. 

У формуванні методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва особливо вагоме значення має міждисциплінарний підхід, 
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оскільки вирішення означеної проблеми уможливлено не тільки на 

конкретнонауковому та технологічному рівнях методології музичної освіти, але й 

на загальнонауковому, що забезпечує повноту наукового пошуку. 

Енциклопедична література дає нам тлумачення поняття «міждисциплінарний», 

яке в широкому значенні потрактовується як «той,  що об’єднує або включає дві 

або більше навчальних дисциплін чи галузей досліджень» [83, c. 743]. 

З точки зору Н. Удіної, А. Агабекової міждисциплінарний підхід є 

об’єднанням трьох або більше галузей знань за тематичним, проблемним, 

історичним, регіональним або іншим принципом [297]. Більш вузько 

розглядається міждисциплінарний підхід у наукових розвідках О. Синекоп, а 

саме, як синтез змісту різних циклів фахових дисциплін [260, c 157]. А. Колот 

доцільно зазначає, що на практиці застосування міждисциплінарного підходу в 

освітніх цілях може реалізуватися за двома основними форматами [122, с. 19]: за 

першого формату – найбільш поширеного, міждисциплінарність наводить мости 

між різними науками, неформально об’єднує їх, не порушуючи їх окремішності, 

унікальності, своєрідності; за другого – міждисциплінарність постає як реальний 

інструмент об’єднання наук, появи інтегрованих продуктів, проєктів, 

міждисциплінарних об’єктів дослідження, подальше опанування яких є 

принципово важливим і для науки, і для освіти. Нам близька позиція автора, який 

визначає міждисциплінарність як науково-педагогічну новацію, що породжує 

здатність побачити, розпізнати, сприйняти те, що є недоступним у межах окремо 

взятої науки з її специфічним, вузькозорієнтованим об’єктом, предметом і 

методами дослідження [122, с. 18]. 

Реалізація міждисциплінарного підходу в нашому дослідженні проходить за 

обома форматами. За першого формату, для ефективності формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки використано наукові знання з філософії, 

герменевтики, семіотики, філології, психології, педагогіки, фізіології, акустики, 

психотерапії, фоніатрії, фонопедії, музикознавства з науковим знанням мистецтва 
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співу. За другого формату, реалізація міждисциплінарного підходу спрямовує 

освітній процес на використання теоретичних основ та наукових методів пізнання 

інших наук, дисциплін для отримання інтегративно-наукового вокального 

досвіду. 

Так, у мистецькій освіті в професійній підготовці майбутніх учителів 

музичного мистецтва широко використовуються міждисциплінарні зв’язки у 

викладанні фахових дисциплін. Зміст дисциплін «Вокальний клас», «Постановка 

голосу», «Методика постановки голосу», «Методика викладання вокалу» 

органічно пов’язаний зі змістом дисциплін «Хоровий клас», «Хорове 

диригування», «Сольфеджіо», «Основний музичний інструмент», «Історія і теорія 

музики» та ін.  Навчання співу повинно завжди здійснюватися систематично й 

послідовно в тісній взаємодії таких дисциплін із використанням історико-

теоретичних, емпіричних методів пізнання, притаманних конкретнонауковому 

знанню тієї чи іншої мистецької сфери.  

Разом із тим, на наш погляд, у вокальній підготовці майбутніх учителів 

музичного мистецтва недостатньо акцентується увага на використанні студентами 

теоретичного та практичного досвіду, дотичних до такої сфери різних наук та 

систематичному засвоєнню всезагальних і загальнонаукових методів пізнання для 

опанування методологією дослідження актуальних професійних питань, 

пов’язаних з вокальним навчанням учнів або вокально-виконавським чи 

вокально-педагогічним самовдосконаленням що є проявом  міждисциплінарного 

підходу. 

Пропонована нами методика формування методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки 

базується на втіленні педагогічного принципу міждисциплінарного підходу – 

систематичності й послідовності в застосуванні наукових методів пізнання в 

навчанні мистецтву співу. Реалізація такого принципу в процесі підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва у вокальному класі, з методики 

постановки голосу, який передбачає системне й поступове формування 
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методологічних знань і вмінь студентів та здатності їх застосовувати. Тому, для 

інтенсифікації вокального навчання студентів особливо важливим є системне й 

послідовне засвоєння методів пізнання наукових основ вокального мистецтва й 

вокальної педагогіки, до якого повинні бути готовими педагог і студенти. Так, 

наприклад, на молодших курсах доцільно використовувати простіші для 

усвідомлення й засвоєння методи пізнання, а саме: емпіричні методи – 

спостереження, бесіду, роз’яснення; загальнонаукові методи – аналізу, синтезу, 

порівняння, узагальнення, які можуть широко застосовуватися в процесі навчання 

вокальному виконавству в поєднанні теорії та практики мистецтва співу. Надалі, у 

процесі вокального навчання додаються складніші методи: методи психолого-

педагогічної діагностики; методи аналогії, моделювання. Зважаючи на ієрархічну 

систему методів у контексті їх поступового ускладнення, «найскладнішими» 

методами для сприймання й уміння використовувати вважаємо: всезагальні 

методи філософії; діалектичний, антропологічний, аксіологічний та ін.; 

загальнонаукові методи: герменевтичний, семіотичний  та ін.; загальнотеоретичні 

методи; дедукції й індукції, методологічного аналізу; емпіричний метод – 

педагогічний експеримент. 

 Наступним педагогічним принципом означеного підходу є вимога 

міждисциплінарності в пізнанні майбутніми вчителями музичного мистецтва 

наукових основ вокального виконавства й вокальної педагогіки.  У навчанні 

мистецтву співу особливо цінним вважається науково-теоретичний досвід 

вокального виконавства й вокальної педагогіки. Опанування  студентами 

методами пізнання філософії, семіотики, герменевтики, філології, психології, 

педагогіки, фізіології, акустики, психотерапії, фоніатрії, фонопедії, 

музикознавства в процесі вокальної підготовки надає їм можливість збагатити 

власний науково-методичний досвід у пізнанні мистецтва співу. 

В оволодінні науковими основами вокального виконавства й вокальної 

педагогіки доцільно засосовувати знання щодо провідних законів, 

закономірностей, принципів загальної філософії та філософії мистецтва. Саме 
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філософія розкриває феноменологічну сутність музичного (вокального) мистецтва 

та його художньо-естетичної цінності. Від розуміння філософії мистецтва 

залежить і усвідомлення основ філософії мистецької освіти, зміст якої, на думку 

О. Рудницької, охоплює вивчення самого мистецтва як самодостатньої системи та 

його функцій у структурі освіти, тобто є синтезом цих двох гілок філософського 

знання. Авторка зазначає, що мета філософії мистецької освіти полягає в 

усвідомленні сенсу художньо-педагогічної діяльності на вищому рівні 

узагальнення теоретичного досвіду пізнання у філософських категоріях, законах, 

поняттях. Нам близька позиція вченої, що філософія мистецької освіти є 

результатом єдності філософії мистецтва й філософії освіти, які, у свою чергу, 

виходять з основ загальної філософії [245, с. 32]. 

У філософії музики, що відображена в працях видатних філософів упродовж 

усього часу існування нашої цивілізації, висвітлюється значення й функція 

вокальної музики, позитивний вплив навчання співу, що сприяє становленню 

світогляду особистості, збагаченню ціннісного світу. Як вважає Г. Падалка, у 

сучасних умовах підготовки вчителів художнього циклу предметів філософічність 

має стати органічною особливістю естетичного осягнення мистецтва. Згідно з 

позицією авторки, філософські знання, переломлюючись через систему 

естетичних цінностей, стають методологічною основою під час аналізу й 

оцінювання різних естетичних явищ сучасності, спрямовуючим стрижнем 

смакової реакції [216]. Отже, від міри усвідомлення й пізнання майбутніми 

педагогами-музикантами філософського знання, діалектики буття залежить і 

рівень розуміння сенсу мистецтва співу, яке, як і всі види мистецтва, відображає 

дійсність власними засобами – засобами вокальної музики.  

Міждисциплінарність створює передумови для більш рельєфного, широкого 

погляду студентів на вокальне виконавство й вокальну педагогіку у взаємозв’язку 

з музичною герменевтикою та семіотикою, вивчення основ яких сьогодні 

особливо активізувалось у закладах вищої музичної освіти, оскільки дає 

розуміння будови вокального твору та ключ до тлумачення його смислу 
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(М. Арановський [11], В. Москаленко [190], Л. Шаповалова [316], С. Шип [319; 

320] та ін.).  

Особливо важливим є і переконання майбутніх учителів музичного 

мистецтва щодо нерозривного зв’язку науки про співацький голос із психологією. 

анатомією, фізіологією. Сучасний учитель музичного мистецтва повинен бути 

компетентним щодо особливостей психофізіології співака; акустико-

фізіологічних можливостей голосу; сучасних наукових досягнень у сфері 

психології акустики, фізіології співацького процесу.  

Професійне навчання співу передбачає врахування фізіологічних, технічно-

вольових і психологічних характеристик учня (студента). При цьому точкою 

дотику, у якій зустрічаються й накладаються психологічні й біологічні процеси, є 

психофізіологія. Саме врахування психофізіологічних основ навчання співаків є 

тією необхідною умовою, за якої можлива повна реалізація його здібностей 

(Л. Ярославцева [332]). Залежність свідомого співу від знання основ акустики, 

фізіології, психології відзначав у своїх дослідженнях Л. Дмитрієв. 

Психологічними процесами, згідно з обґрунтованою думкою вченого, 

притаманними співові є: пізнавальний, емоційний та вольовий, які забезпечують 

свідому й ефективну роботу співацького дихання, гортані, резонаторів, 

артикуляційного апарату [78, с. 290].  

Необхідним для навчання співу та його викладання є опанування науковими 

основами психофізіології та знаннями теорій звукоутворення, які розкриваються в 

узагальненнях Ферана, який запропонував ще в ХІХ столітті міоеластичну теорію 

вокалу; С. Сонкі, яким розроблено методику постановки співацького звуку у 

зв’язку з фізіологією та акустикою голосових органів [275]; І. Сеченова [257]; 

який дослідив взаємозалежність мислення й рефлексу; І. Павлова [215], який 

вивчав вплив систематизованих дій на формування умовних і безумовних 

рефлексів; Л. Работнова [233], який  вивчав проблеми звукоутворення з позиції 

фізіології за допомогою методів експериментальної фонетики; Р. Юсона [335], 

який глибоко досліджував нейрохронаксичні процеси звукоутворення; 
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В. Морозова, який вивчає особливості роботи резонаторного апарату в співі з 

посиленням ролі головного резонатору [189]; J. Perello, який досліджує 

мукоондуляторну теорію з визначальною роллю слизової оболонки у 

звукоутворенні [338]; В. Юшманова, який вивчав психофізіологічну регуляцію 

вокальних і артистичних характеристик [326, с. 64] та ін.  

Успішність вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

сьогодні залежить і від знань основ охорони й гігієни голосу. Тому, майбутні 

педагоги-музиканти повинні в навчанні співу знати концептуальні основи 

психофізіології співацького процесу, адже голосовий апарат співака є складною 

функціональною системою, яка потребує в процесі педагогічної рефлексії 

особливих комплексних знань і специфічних технологічних пристосувань і які 

забезпечують кореляцію всіх відділів звукоутворювальної системи під час фонації 

(Дальская [74, c. 44]). Такий підхід надає можливість реалізувати 

міждисциплінарне знання у сфері вокального мистецтва та вокальної педагогіки 

не тільки з психології, фізіології, акустики, але й окремі вокалотерапевтичні 

знання, які надають психологія, фоніатрія, фонопедія (В. Ємельянов [84]). 

З музикознавчими аспектами майбутні вчителі музичного мистецтва 

знайомляться в процесі вивчення історії музики, художньої культури, методики 

викладання фахових дисциплін (вокалу) та ін. Разом із тим, студенти не завжди 

розуміють сутність самого музикознавства, його ціннісного значення для їх 

майбутньої професійної діяльності. Виявлення зв’язку музикознавства й 

наукового досвіду вокального виконавства, вокальної педагогіки полягає в 

розкритті їх споріднення й функціонування. На думку В. Жаркової, існує дві 

тенденції в розумінні музикознавства: як освітньої дисципліни, пов’язаної з 

вивченням біографії композиторів, умов створення творів, їхньої побудови, мови» 

та «як гуманітарної науки, де дослідникові потрібно піднятися на рівень 

узагальнення, побачити культурний контекст, минуле й майбутнє, культурні 

зв’язки між епохами та країнами (В. Жаркова). Згідно з аналізом авторки 

зарубіжного й вітчизняного мистецтвознавчого досвіду, музикознавство 
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поділяється на теоретичне й історичне, а точніше – на прикладне й високе. 

Майбутні вчителі повинні усвідомити, що предметом вивчення музикознавства є 

музика, її культурно-історичні засади, жанрово-стильові особливості, специфіка 

мистецьких шкіл тощо. Так, майбутні вчителі музичного мистецтва можуть 

вбачати синтетичний зв’язок музикознавчої думки з наукою про мистецтво співу 

в ґенезі та цілісності на основі знайомства з дослідженнями історичних процесів 

становлення світового й українського вокального мистецтва та вокальної 

педагогіки й у використанні музикознавчих методів пізнання. 

Наше наукове дослідження не ставило за мету виявити всі 

міждисциплінарні звʼязки з дотичними науками (дисциплінами) до мистецтва 

співу. До основних завдань ми віднесли з’ясування інтегративного 

методологічного знання, яке з’являється в процесі взаємодії наукового вокального 

досвіду та найбільш споріднених до такого досвіду загальних гуманітарних наук, 

вивчення яких забезпечують загальнонауковий рівень дослідження актуальних 

проблем вокального мистецтва й вокальної педагогіки, що є необхідним для 

формування методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва. Отже, міждисциплінарний підхід сприяє встановленню зв’язків 

наукових знань з філософії, герменевтики, семіотики, філології, психології, 

педагогіки, фізіології, акустики, психотерапії, музикознавства з науковим знанням 

мистецтва співу та використанню методів різних наук для отримання науково-

інтегративного вокального досвіду. 

Ефективність процесу складного особистісно-професійного утворення, яким 

є методологічна компетентність, залежить від потенціалу особистості 

майбутнього вчителя музичного мистецтва. Тому, особливої уваги ми надаємо в 

нашому дослідженні реалізації особистісно-діяльнісному підходу. Розглянемо 

окремо його складові. 

Особистісний підхід було введено в обіг української педагогічної науки в 

кінці 80 – на початку 90 років ХХ століття. Важливе значення в розробці 

концептуальних основ розвитку особистості майбутнього вчителя відображено в 
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педагогічних працях сучасних вітчизняних науковців С. Гончаренка [61], 

О. Савченко [251] С. Сисоєвої [263] та ін. Основні ідеї особистісно орієнтованого 

підходу в мистецькій освіті розкрито в працях Е. Абдуліна [2], О. Олексюк [210] 

В. Орлова [211], Г. Падалки [216], О. Ростовського [242], О. Рудницької [247], 

О. Щолокової [324] та інших. 

Особистісний підхід у контексті мистецької освіти, за влучною думкою 

Г. Падалки, ґрунтується на трьох провідних позиціях: спрямування освітнього 

процесу з мистецьких дисциплін на розвиток особистості, при чому – особистісне 

становлення не означає протиставлення цього завдання засвоєнню й розвитку 

спеціальних мистецьких знань і вмінь, здібностей, художнього досвіду; 

ствердження суб’єктної ролі учня в процесі мистецького навчання (Г. Падалка 

[216 с. 72]). Спираючись на позицію Г. Падалки, вважаємо, що особистісний 

підхід у процесі опанування методологічною діяльністю під час здобуття освіти 

сприяє особистісному зростанню кожного студента, оскільки дає змогу 

спрогнозувати й досягти дослідницьких результатів на основі врахування 

індивідуальних рис майбутнього вчителя музичного мистецтва. Таке особистісне 

зростання можливе на засадах випереджувального навчання, коли студенти 

інтенсивно оволодівають методологічними знаннями й уміннями в процесі 

вокальної підготовки.   

Діяльнісний підхід базується на теорії діяльності людини (Л. Виготський [42, 

43], О. Леонтьєв [144], С. Рубінштейн [243]) і починаючи з другої половини ХХ 

століття й до теперішнього часу має міжнаукове й міждисциплінарне спрямування 

(П. Гальперін [51], А. Маклаков [173], Г. Суходольський [284]). У психології 

минулого століття закріпилися дві науково обґрунтовані думки: О. Леонтьєва, що 

діяльність – молярна неадитивна одиниця тілесного життя суб’єкта, що є його 

психічним відображенням, реальною функцією якого є орієнтація суб’єктів у 

предметному світі (О. Леонтьєв [144, с. 43]) і С. Рубінштейна, що діяльність є 

принципом єдності свідомості й дії [243, с. 14–15]. Дослідження діяльності людини 

О. Леонтьєвим стало передумовою для подальших сучасних наукових досліджень. 
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Ми дотримуємося думки сучасних психологів А. Петровського та М. Ярошевського, 

що діяльність – динамічна система взаємодії суб’єкта зі світом, у процесі якого 

виникає та втілюється в об’єкті психічного образу й реалізація опосередкованих ним 

відношень суб’єкта в предметній дійсності [231, с. 101]. 

Педагогічна діяльність особистості стала предметом наукового дослідження 

вітчизняних учених. Так, С. Гончаренко до основних компонентів структури такої 

діяльності доречно відносить: суб’єкта з його потребами; мету, відповідно до якої 

предмет перетворюється на об’єкт, на який спрямовано діяльність; засіб реалізації 

мети; результат діяльності [62]. Подібної думки дотримуються А. Реан та 

Я. Коломинський, які вважають, що структура педагогічної діяльності включає: 

ціннісно-орієнтовану структуру (поєднання мотивів, мети, завдань), умови 

протікання, систему способів і тактичних прийомів, планування, способи прийняття 

рішень, перевірку результатів, функції, зміст, форми організації [238, с. 234]. У 

наукових дослідженнях учених зустрічаємо, близький нашій позиції, погляд на 

структуру діяльності вчителя – як структуру його діяльнісних функцій, який надає 

можливість розглянути методологічні функції педагога. Так, наприклад, згідно з 

думкою Н. Кузьміної, структура педагогічної діяльності складається з таких 

компонентів, як: гностичний; проєктувальний; конструктивний; організаторський; 

комунікативний [130, с. 54]. 

Останнім часом у наукових дослідженнях особистісний підхід повʼязують із 

діяльнісним, що є, на наш погляд, науково доцільним. Серед найважливіших 

принципів особистісно-діяльнісного підходу у формуванні методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва є принцип особистісної 

зацікавленості та спрямованості на вдосконалення рівня методологічної 

компетентності, який передбачає наявність у майбутніх учителів музичного 

мистецтва мети бути методологічно компетентним фахівцем у сфері мистецтва 

співу. Реалізація такої мети  здійснюється за наявності пізнавальної мотивації до 

опанування науковими основами вокального виконавства й вокальної педагогіки 

мистецтва. В основі пізнавальної мотивації повинна лежати особистісна 
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зацікавленість та спрямованість майбутніх учителів музичного мистецтва на 

вдосконалення власної методологічної діяльності й устремління на формування 

методологічної компетентності. Однак, у спонуканні особистісної зацікавленості 

студентів у опануванні науковим знанням вокального мистецтва важливе 

значення має опора педагога у вокальному навчанні на такі загальні здібності, як: 

сприймання, мислення, пам’ять, воля, здібність до навчання та ін. й вокальні 

здібності, як: співацький голос, пам’ять відчуттів, вокальний слух, фразування та 

ін., а також – індивідуальні риси майбутніх учителів. 

Наступним принципом реалізації особистісно-діяльнісного підходу є вимога 

щодо детермінації видів і функцій науково-дослідницької діяльності майбутніх 

учителів музичного мистецтва, який передбачає вирізнення складових 

діяльнісного процесу: суб’єктів діяльності (викладачі вокалу, майбутні вчителі 

музичного мистецтва), мети, методів реалізації; опанування майбутніми 

вчителями музичного мистецтва взаємозумовленими видами й функціями 

науково-дослідницької діяльності вчителя музичного мистецтва для 

високопрофесійної реалізації; оволодіння методологічною рефлексією, яка надає 

можливість застосовувати методи пізнання наукових основ мистецтва співу та 

самовдосконалюватись у професійні діяльності. 

Принцип активності, який передбачає актуалізацію й самоактуалізацію 

мети, інтересу, потреби особистості майбутніх учителів музичного мистецтва в 

опануванні науковими основами вокального виконавства й вокальної педагогіки, 

що проявляється в їх активній позиції щодо самовдосконалення методологічної 

компетентності в процесі вокальної підготовки. Активність майбутніх педагогів 

виявляє себе й у їх спрямованості на розвиток самостійного критичного мислення, 

інформаційно-пошукових і науково-творчих здібностей.  

Отже, особистісно-діяльнісний підхід сприяє стимуляції активності 

студентів у процесі пізнання наукових основ мистецтва співу, опануванню ними 

видами методологічної діяльності вчителя музичного мистецтва та його 

діяльнісними функціями, які знаходяться у взаємозумовленому зв’язку. 
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Реалізація принципів особистісно-діяльнісного підходу пов’язана із 

застосуванням у нашому дослідженні компетентнісного підходу як провідного у 

формуванні методологічної компетентності магістрів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки. 

Компетентнісний підхід знайшов широке застосування в українській  освіті 

та педагогічній науці в другій половині ХХ століття (І. Зимня [94], Т. Коваль 

[117]). Його введення у вітчизняний освітньо-науковий обіг було пов’язано з 

новими вимогами сучасного суспільства до модернізації системи освіти. У 

нормативних документах відзначається значимість реалізації компетентнісного 

підходу у вітчизняній системі освіти. У Законі України «Про освіту» (2017) 

зазначається, що досягнення мети повної загальної середньої освіти 

забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних 

кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності (ст. 12), а метою вищої 

освіти є здобуття особою високого рівня наукових та/або творчих мистецьких, 

професійних і загальних компетентностей, необхідних для діяльності за певною 

спеціальністю чи в певній галузі знань (ст. 17)  [91]. Закон «Про вищу освіту» 

(ст. 1) спрямовує нас на розуміння вищої освіти як «сукупності систематизованих 

знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних 

і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, 

здобутих у вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі 

знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є 

вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти» [90]. 

Підґрунтям методології компетентнісного підходу у вищій школі, за 

влучною думкою Г. Шевченко, є концептуальна ідея щодо необхідності заміни 

традиційного репродуктивного навчання творчо-дієвим, яке сприятиме 

оволодінню знаннями, уміннями, навичками, особистісному розвитку 

студентської молоді, формуванню системи соціокультурних потреб, 

самоактуалізації та самовдосконаленню особистості [317, с. 125]. 
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Оскільки такі основні поняття компетентнісного підходу, як: 

компетентність і компетнції, ще знаходяться в процесі розробки й кінцевого 

потрактування, у наукових доробках учених вбачаємо різні погляди на зміст, 

місце та значення самого компетентнісного підходу. Так, у Національному 

освітньому глосарії вищої освіти такий підхід розглядається, як: підхід до 

визначення результатів навчання, що базується на їх описі в термінах 

компетентностей і є ключовим методологічним інструментом реалізації цілей 

Болонського процесу та за своєю сутністю – студентоцентрованим [195, с. 28]; 

спрямований на формування компетентної особи з вищою освітою або на 

формування компетентності (як особистісної привласненої інтегрованої якості) 

фахівця з вищою освітою, що знаходиться в повній відповідності до проєкту 

TUNING (С. Сисоєва) [261, с. 17]; підхід, що визначає результативно-цільову та 

практичну спрямованість освіти, її прагматичний і предметно-фаховий аспекти 

(І. Зимня) [94]; підходу, що проявляє себе не в окремих знаннях, навичках і 

вміннях, а в здатності й готовності людини до ефективної та продуктивної 

діяльності в різних соціально-значущих ситуаціях, тобто в межах 

компетентнісного підходу провідним постає завдання не стільки нарощування 

обсягу знань, скільки надбання різнобічного досвіду діяльності (Т. Пляченко) 

[227, c. 131]; навчання дією, сутність якого полягає в тому, що студенти 

працюють над отриманням і розширенням самостійного досвіду вирішення 

реальних завдань, учаться й розвивають здібності адаптуватися до будь-якої 

незвичної ситуації та знаходити раціональні рішення (Л. Овсієнко) [205, с.47]; 

озброєння студентської молоді чітко визначеною системою професійних 

компетенцій, яка об’єктивується характером, рівнем і тенденціями розвитку 

економіки, науки, освіти, культури – усіх сфер і видів життєдіяльності людини й 

суспільства як у нашій країні, так і в європейському просторі; звернення в 

освітньому процесі до людини, з опорою на антропологічні та аксіологічні засади 

її розвитку (світогляд, критичність мислення, ставлення до праці, фаху, до себе й 

колег, здатність до власної самооцінки); використання специфіки особистісно 
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орієнтованого підходу на противагу знаннєво орієнтованому як умови 

модернізації вищої освіти (Г. Шевченко) [317, с. 125]. 

Ми вважаємо, що компетентнісний підхід є науковим методом дослідження 

процесу й результату формування компетентності особистості в освітньому 

процесі, що відображає її здатність оперувати системою знань, умінь у професії та 

повсякденному житті.  

Використання компетентнісного підходу в професійній підготовці 

майбутніх учителів музики досліджено О. Щолоковою, яка наголошує на 

необхідності трансформації змісту мистецької освіти з урахуванням таких 

особливостей, як: визначення переліку ключових компетентностей учителя; 

обґрунтування змісту кожної з них; відбір змісту навчального предмета, який 

може забезпечити формування окремої компетентності; встановлення рівня й 

показників сформованості різних компетентностей на кожному етапі й кожного 

року навчання; розроблення систем контролю та корекції процесу формування 

компетентностей студентів [324, с. 11]. 

Згідно з освітньо-професійною програмою підготовки здобувачів вищої 

освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), компетентності 

випускника поділяються на загальні, які включають: соціально-особистісні, 

загальнонаукові, інструментальні, та фахові, до яких входять: загальнопрофесійні 

та спеціалізовано-професійні. Методологічна компетентність магістрів музичного 

мистецтва повинна формуватися як у складі загальних, так і в складі фахових 

компетентностей, оскільки діапазон сфери методології охвачує від філософського 

й загальнонаукового рівня до кокретнонаукового й технологічного рівня. 

Застосування компетентнісного підходу в дослідженні проблеми 

формування методологічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки надає змогу визначити й обґрунтувати зміст 

методологічних здатностей майбутніх учителів музичного мистецтва, які 

інтегруються в системне утворення – методологічну компетентність, сформувати 

означену компетентність, а також перевірити рівень сформованості компонентів 
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структури методологічної компетентності майбутніх педагогів музичного 

мистецтва в процесі вокальної підготовки. Компетентнісний підхід спрямовує 

формування в майбутні учителів музичного мистецтва здатності самостійно 

набувати та творчо використовувати наукові знання й уміння не тільки в 

практичній вокально-виконавській і вокально-педагогічній діяльності, але й у 

інших мистецьких сферах і в різних життєвих умовах. 

Для забезпечення методологічної основи методики формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки нами втілено педагогічний принцип 

компетентнісного підходу – науковості вокального навчання. Згідно з 

обґрунтованою думкою С. Гончаренка, принцип науковості сприрається на 

закономірний зв’язок науки й навчального предмету (С. Гончаренко [62]). Тож, 

означений принцип реалізується в процесі відображення зв’язку наукових основ 

вокального виконавства й вокальної педагогіки з вокальним навчанням майбутніх 

педагогів-музикантів. Науковість вокального навчання майбутніх учителів 

музичного мистецтва передбачає: філософсько-естетичне осмислення феномену 

вокальної культури, її закономірностей розвитку в контексті еволюції світової 

художньої культури та світоглядних і мистецьких цінностей для суспільства; 

аналітичне засвоєння культурологічної та мистецтвознавчої думки щодо 

історичних процесів становлення вокального мистецтва та вокальної педагогіки в 

ґенезі та цілісності; реалізацію міждисциплінарного підходу в осягненні наукових 

основ психофізіології мистецтва співу; усвідомлення концептуальних положень 

існуючих вокальних теорій звукоутворення; критичне ставлення до вокальних 

технологій, методик, окремих форм, методів, засобів вокального навчання, 

розвитку, виховання дорослих співаків. 

Майбутнім учителям важливо засвоїти методи пізнання й дослідження 

наукових засад мистецтва співу для опанування ними методологічними знаннями 

й уміннями, які  складають систему їх методологічних компетенцій. 
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Отже, у дослідженні застосування компетентнісного підходу спрямовано на 

формування системи здатностей майбутніх учителів музичного мистецтва у 

вокальному навчанні, що базується на опануванні студентами методологічними 

знаннями, вміннями. Реалізація компетентнісного підходу у формуванні 

методологічної компетентності магістрів музичного мистецтва в процесі 

вокальної підготовки системно пов’язана з упровадженням акмеологічного 

підходу, який спрямований на вдосконалення фахової підготовки майбутнього 

вчителя (викладача) музичного мистецтва та досягнення ним найвищих 

особистісно-професійних результатів. 

В основі акмеологічного підходу, який є спільною площиною таких 

гуманітарних наук, як: філософія, соціологія, психологія, педагогіка – лежить 

наукове вчення  про розквіт, вищий ступінь розвитку особистості дорослої 

людини, результатів її діяльності, тобто – її зрілість. Аналіз наукових праць, 

присвячених методології музичної освіти, дав можливість стверджувати, що 

методологічна діяльність учителя музичного мистецтва вченими розглядається як 

найскладніший вид його діяльності, що потребує сформованого високого рівня 

професійного та особистісного акме. 

Саме поняття акмеологія було запропоновано в психології в 1929 р. для 

дослідження психології дорослого періоду та процесу зрілості [241, с. 42]. 

Сьогодні акмеологія широко представлена в працях учених, які мають певні 

розбіжності в поглядах на акме, і розглядають її, як: активний розвиток та 

оволодіння повним комплексом соціальних і професійних функцій дорослої особи 

(Б. Ананьєв) [6]; вплив здібностей дорослої людини на ступінь продуктивної 

діяльності за умови досягнення результату (Н. Кузьміна) ) [130; 131]; комплекс 

мінімум трьох науково-методологічних орієнтацій: природничо-наукової 

(емпіричні акмеологічні факти й відношення описуються й інтерпретуються в 

дисциплінарних стандартах, характерних для класичного природознавства), 

суспільно-гуманітарної (прогресивний розвиток особистості можливий за 

гармонійного поєднання особистих і суспільних інтересів), технологічної (зв’язок 
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із системотехнікою, теорією інформації та праксеології, а також через 

технологічні стандарти практично орієнтованого прикладного знання) (А. Деркач, 

В. Зизикін) [76]. У наукових доробках Н. Кузьміної запропоновано класифікацію 

акмеології як науки, наразі: класична, фундаментальна, прикладна [131]. 

На сучасному етапі акмеологію розглядають як сферу наукових знань у 

системі наук про людину, що виявляє закономірності, фактори й умови 

самореалізації творчого потенціалу особистості на шляху до вищих досягнень 

діяльності як професійної, так і непрофесійної, а також закономірності, фактори 

та умови прогресивного розвитку соціальних спільнот [75, с. 41].  У нашому 

дослідженні ми дотримуємося думки Т. Дереки, що акмеологічнй підхід надає 

можливість спрямувати на формування, розвиток і реалізацію індивідуальних 

акме-якостей, стимулювати та сприяти досягненню найвищого ступеня 

професійного та особистісного акме  [75, с. 5]. Суттєвим є висновок автора, що 

основним принципом акмеології як наукового напряму є принцип вершинності, 

тобто спрямованість у майбутнє, що сприяє виробленню цілеспрямованості 

особистості й формуванню позитивного соціального ідеалу [75, с. 34].  

Акмеологічнй підхід є науковим методом дослідження, спрямованим на 

формування, розвиток і реалізацію індивідуальних акме-якостей людини, 

стимулювання досягненню найвищого ступеня її наукового, професійного та 

особистісного акме. Доцільним вважаємо висновок В. Федоришина, що акме-

орієнтована мистецька освіта створює основу для послідовного й безперервного 

саморозвитку та творчопродуктивної самореалізації фахівця як особистості та 

професіонала [298, c. 51]. Науковець підкреслює наявність уміння педагога 

створювати проблемні ситуації для майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі акмеоспрямованої творчої взаємодії. 

Для розуміння необхідності акмеологічного зростання майбутніх учителів 

музичного мистецтва в процесі методологічної діяльності важливо усвідомити, 

що акмеологічний підхід – це метод досягнення студентами вершин майстерності 

та професіоналізму в процесі освіти. Згідно з влучною думкою А. Козир, 
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акмеологічний підхід – це сукупність прийомів, засобів дії, що дозволяють 

ефективно вирішувати завдання продуктивного особистісно-професійного 

розвитку до досягнення професіоналізму [118, с. 118]. Автор обґрунтовує 

специфічну рису акмеологічного підходу: комплексне вивчення індивідуальних, 

особистісних, суб’єктно-діяльнісних характеристик людини, їх взаємозв’язків, що 

дозволять майбутньому фахівцеві в індивідуальному мистецькому розвитку 

досягти найвищих щаблів [118, с. 111]. 

До особливостей формування методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в концепції акмеологічного підходу відносимо: 

спрямування мистецько-освітнього процесу на наукове, професійне та 

особистісне зростання студентів, досягнення найвищих творчих результатів; 

використання в змісті фахових дисциплін теоретичного досвіду різних 

гуманітарних наук, передусім – інноваційного наукового досвіду 

мистецтвознавства, специфічних наукових методів педагогіки музичного 

мистецтва; здійснення студентами на високому рівні різних видів наукового 

дослідження у сфері музичної освіти.  

Упровадження акмеологічного підходу в опануванні майбутніми вчителями 

музичного мистецтва методологією музичної освіти передбачає реалізацію таких 

принципів: науково-творчої ініціативи, який полягає в педагогічній 

спрямованості освітнього процесу на формування творчого підходу майбутніх 

учителів музичного мистецтва до наукової діяльності, ініціативи в застосуванні 

доцільних наукових методів дослідження; принцип єдності наукових і 

мистецьких досягнень спрямування майбутніх педагогів-музикантів націлений на 

високі мистецькі результати, які є результатом емпіричного й наукового 

осягнення мистецтва співу, їх дослідницької роботи. Саме на основі використання 

інноваційного наукового досвіду, який повинен застосовуватися в мистецькій 

сфері, студенти можуть здобути високий рівень вокально-виконавської та 

вокально-педагогічної майстерності. 
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Культурологічний підхід є одним з основних у фаховій підготовці майбутніх 

учителів музичного мистецтва. У науковій педагогічній літературі він 

потрактовується як методологічна позиція гуманістичного спрямування, що 

розкриває єдність аксіологічного, діяльнісного та індивідуально-творчого аспектів 

культури й розглядає людину як її суб’єкта, головної діючої особи. 

Обґрунтовуючи культурологічний підхід як фундаментальний метод наукового 

пізнання, К. Богачов доречно звертає увагу, що він є сукупністю методологічних 

прийомів, які забезпечують аналіз будь-якої сфери освіти через призму 

культурологічних понять [25]. До переваг культурологічного підходу С. Сисоєва 

відносить наявність у ньому інтеграційного потенціалу, що виявляється в 

змістовому й формальному сенсах: змістовий інтеграційний сенс пов’язаний зі 

здатністю через категорію «культура» розглянути практично всю проблематику 

дослідження людини, суспільства, пізнання й діяльності; формальний 

інтеграційний сенс культурологічного підходу полягає в можливості виконувати 

відповідні функції в міждисциплінарних синтезах, тобто об’єднувати навколо 

себе значну кількість предметів дослідження [265, с. 297]. Відтак, 

культурологічний підхід проявляє себе в реалізації інтегративності, яка 

спрямована на врахування й синтезування світового культурного досвіду та що 

передбачає опанування культурологічних знань на основі засвоєння змісту й 

усвідомлення системи взаємозв’язків різних дисциплін. Обґрунтовуючи значення 

культурологічного підходу в професійній підготовці вчителя, І. Зязюн зазначає, 

що він спрямовує зміст, форми сучасної професійної підготовки на активне та 

творче оволодіння особистістю базовими культурними цінностями, народними 

традиціями, культурними формами взаємодії, співробітництва, способами й 

методами мистецької діяльності [96]. 

Застосування культурологічного підходу надає можливість виховати 

культуру вчителя, яка, згідно з думкою О. Рудницької, включає високий рівень 

інтелектуального й емоційного розвитку вчителя, наявність у нього певної 

програми самовдосконалення, вимоги до поведінки, норм взаємин з учнями, 
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батьками, колегами тощо; незважаючи на різне розкриття структурних 

компонентів педагогічної культури, майже всі автори характеризують її через 

особистісні якості вчителя й відповідно до них уміння [247, с. 42]. 

У дослідженні Г. Падалки зазначається, що профільне мистецьке навчання 

повинно органічно співвідноситись із поліхудожнім, що передбачає усвідомлення 

не тільки специфічних ознак, але й того спільного в різних видах мистецтва та 

забезпечується його художньо-виражальною сутністю, а мистецько-освітні 

програми сьогодення повинні враховувати використання різних видів мистецтва 

та широкої палітри художніх образів. Мистецька освіта, згідно з думкою вченої, 

повинна здійснюватися з урахуванням принципу культуровідповідності, який 

полягає в ефективній реалізації культурологічного впливу мистецької діяльності 

[216, с. 13]. Спираючись на думку Г. Падалки, щодо принципів культурологічного 

підходу, в обґрунтуванні та реалізації методики  формування методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки нами застосовано принципи поліхудожності та культуровідповідності. 

Наразі, принцип поліхудожності є вимогою до опанування майбутніми 

педагогами-музикантами методами дослідження, спрямованими на врахування й 

усвідомлення спільного й відмінного різних видів мистецтва з мистецтвом співу. 

В основі означеного принципу лежить усвідомлення того, що всі види мистецтва 

відображають дійсність, існуючий світ у художніх образах. Саме в цьому полягає 

їх спільність, і схожість. Одночасно, всі види мистецтва мають власні засоби 

донесення художнього смислу. Не є виключенням і різні види музичного 

мистецтва, як-от: інструментальне, вокальне, хорове. Однак, для пізнання 

сутності конкретного виду мистецтва, як, зокрема вокального, доцільно 

застосовувати знання з історії, теорії, методики інших видів мистецтв. Наприклад, 

історичні аспекти щодо ґенези вокального мистецтва в Античності варто 

розглядати в поєднанні з розвитком інструментального та театрального 

мистецтва, які в означені часи були частиною філософії гармонійного розвитку 

людини. Як приклад може бути й опанування студентами герменевтичним і 
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семіотичним аналізом вокального твору, що уможливлено на основі розуміння 

ними: спільного й відмінного в музичній мові й засобах виразності вокальної лінії 

та її інструментальному супроводі; інтерпретації художніх образів обох ліній 

тощо.  

Принцип культуровідповідності спрямовано на відображення особливостей 

національного та зарубіжного культурного досвіду в мистецькій діяльності. Так, 

використовуючи потенціал культурологічного підходу в дослідженні 

українського вокального мистецтва, В. Антонюк приходить до доцільного 

висновку, що в його основі лежить теорія національної художньої культури, 

пізнання культуротворчих професійно-педагогічних явищ, феноменологічні 

аспекти теорії творчості, епістемологія культури, етнокультурологія й 

етномистецтвознавство, структурний типологізм, теорія особистості, теорія 

міграції [8, c. 29]. 

Реалізація принципу культуровідповідності в методиці формування 

методологічної компетентності студентів музичного мистецтва в процесі 

вокальної підготовки надає можливість виявити загальне й особливе, спільне й 

відмінне у вітчизняній і зарубіжній теорії та методиці вокального виконавства й 

вокальної педагогіки; опанувати науковими методами дослідження вокально-

виконавської та вокально-педагогічної діяльності в контексті світового 

культурного досвіду [208].  

Таким чином, методика формування методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки 

ґрунтується на засадах міждисциплінарного, особистісно-діяльнісного, 

компетентнісного, акмеологічного, культурологічного наукових підходів. Серед 

них компетентнісний підхід у дослідженні окреслено як провідний для 

формування методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі вокальної підготовки. 

Відповідно до окреслених підходів обґрунтовано педагогічні принципи: 

систематичності й послідовності в застосуванні наукових методів пізнання в 
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навчанні мистецтву співу, міждисциплінарності в пізнанні майбутніми вчителями 

музичного мистецтва наукових основ вокального виконавства та вокальної 

педагогіки, науково-творчої ініціативи, єдності наукових і мистецьких досягнень, 

особистісної зацікавленості та спрямованості на досягнення високого рівня 

методологічної компетентності, активності, детермінації видів і функцій 

методологічної діяльності вчителя музичного мистецтва, науковості вокального 

навчання, поліхудожності й культуровідповідності. 

 

2.2. Методика формування методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки 

 

Методика формування методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки включає педагогічні умови, 

які створюються в освітньому середовищі та відповідні їм методи.  

Поняття «умова» у філософській словниковій літературі потрактовується як 

«сукупність об’єктів (речей, процесів, відносин), необхідних для виникнення, 

існування або зміни даного об’єкту, єдність об’єктивного та суб’єктивного, 

внутрішнього й зовнішнього, сутності та явища [301, c. 586]. За доречною думкою 

О. Рудницької, успішність досягнення педагогічної мети супроводжується 

зовнішніми та внутрішніми умовами, які в поєднанні й у різних ситуаціях мають 

педагогічний вплив на якість навчальних дій учнів. Авторка переконливо зазначає, 

що комплекс таких умов охоплює тип педагогічної взаємодії, методи навчально-

виховної роботи, зміст інформації, врахування індивідуальних особливостей учнів, 

соціальних вимог до освіти та ін. [248]. У нашому дослідженні ми дотримуємося 

позиції О. Савченко, що педагогічні умови є системою певних форм, методів, 

матеріальних умов, реальних ситуацій, які об’єктивно склалися чи суб’єктивно 

створені, необхідних для досягнення конкретної педагогічної мети [250]. 

Застосування педагогічних умов в освітньому процесі завжди має своє 

цілепокладання. Для ефективного вирішення проблеми формування 
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методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки доцільним є реалізація педагогічних умов, які: 

спрямовують освітньо-мистецький процес на досягнення поставленої педагогічної 

мети – формування методологічної компетентності студентів; забезпечують 

удосконалення вокального навчання майбутніх учителів музичного мистецтва 

через опанування методологічними основами вокально-виконавського мистецтва 

й вокальної педагогіки; передбачають визначення форм, методів формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки. 

Ураховуючи соціальні потреби вітчизняного суспільства в методологічно 

компетентному вчителеві музичного мистецтва в контексті євроінтеграційних 

освітніх процесів, необхідність модернізації професійної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва, значимість удосконалення навчально-наукової 

діяльності студентів на засадах опанування ними методологією фахових 

дисциплін, наразі вокальних, нами визначені педагогічні умови формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки: 

– активізація пізнавальної мотивації студентів на опанування основами 

наукового пізнання вокального виконавства й вокальної педагогіки; 

– застосування наукової екстраполяції як методологічної процедури в 

процесі вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва;  

– включення студентів у процесі вокальної підготовки до різних видів 

науково-дослідницької діяльності; 

– стимулювання розвитку науково-методичної творчості майбутніх 

учителів музичного мистецтва на заняттях з вокальних дисциплін для досягнення 

їх наукового, професійного та особистісного акме. 

Оскільки першою педагогічною умовою нашого дослідження ми 

визначаємо активізацію пізнавальної мотивації студентів на опанування 
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основами вокальної методології, необхідно визначити основні механізми її 

активізації в майбутніх учителів музичного мистецтва. 

У такому контексті заслуговує на увагу педагогічне дослідженнях 

В. Буряка, який вирізняє три типи мотивації, яка активізує особистість учня до 

навчальної діяльності: позитивна мотивація, негативна мотивація, мішаний тип 

мотивації [33, c. 29]. Розглядаючи мотиви пізнання, Л. Божович доцільно 

стверджує, що вони представлені двома видами – широкими соціальними 

мотивами й мотивами навчальної діяльності [29, c. 18]. У психологічній науці 

мотиви навчальної діяльності також класифіковано на пізнавальні та соціальні. 

Пізнавальні мотиви – допитливість, інтерес, потреба в розумовій діяльності, 

можуть мати такі рівні – широкі пізнавальні мотиви, навчально-пізнавальні 

мотиви, мотиви самоосвіти (В. Буряк [33]). 

Для зародження початкової потреби майбутніх учителів музичного 

мистецтва у формуванні власної методологічної компетентності в процесі 

вокальної підготовки, студенти повинні відчути внутрішню невдоволеність у 

власному рівні володіння методологічними знаннями й уміннями, що активізує  їх 

і спонукає до дій. Саме така потреба може перерости в пізнавальний мотив, якому 

притаманна усвідомленість і ціннісні риси.  

До важливих питань активізації пізнавальних мотивів майбутніх учителів 

музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки належать знання про поділ їх 

на два класи – зовнішні пізнавальні мотиви, які стимулюються  зовнішнім 

оточенням, та внутрішні, які з’являються від почуття задоволення від власної 

діяльності, як-от: зацікавленість у швидкому опануванні технологією вокалу, 

допитливість в процесі аналізу й інтерпретації вокального твору, ситуативний 

інтерес до інформації про творчість і виконавські методи видатних співаків. 

Внутрішніми мотивами формування методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки є: мотив 

присвоєння знань з основ вокального виконавства й вокальної педагогіки, 

устремління отримати задоволення від діяльності в процесі дослідження науково-
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методичних основ вокального мистецтва, мотиви вокального самовдосконалення 

в процесі опанування науковими методами пізнання науки про співацький голос. 

Серед найбільш вагомих пізнавальних мотивів, які стимулюють 

інтенсивність формування методологічної компетентності студенів у процесі 

вокальної підготовки, слід виокремити пізнавальний інтерес. Сутність означеного 

інтересу, на думку Г. Щукіної, полягає в тому, що об’єктом його є сам процес 

пізнання, який характеризується прагненням проникнути у сутність явищ (а не 

просто бути споживачем інформації про них), пізнанням теоретичних наукових 

основ певної галузі знань, відносно стійким прагненням до постійного глибокого 

та ґрунтовного їх вивчення [325, с. 34]. На наш погляд, пізнавальний інтерес є 

спрямованість особистості на вибіркову галузь пізнання та процес оволодіння 

знаннями, уміннями такого пізнання.  

Психологи виокремлюють рівні розвитку пізнавального інтересу. Ми 

дотримуємося думки вчених. що до елементарного рівня інтересу належить 

зацікавленість, яка виникає під впливом яскравості вражень і концентрується на 

зовнішніх сторонах [100, с. 45]; не робить суттєвих зрушень у розумовій 

діяльності, однак активізує її не тільки в даний момент, але й спрямовує до 

подальших рішень інтелектуальних задач, сприяє організації наступної діяльності 

[6, с. 54]. Наступними етапами розвитку пізнавального інтересу доцільно 

вважається рівень допитливості, якому притаманне вивчення предмету 

дослідження, пошук, здогадки на основі існуючих знань і рівень широкого 

інтересу до предмету вивчення в цілому. До високого рівня розвитку 

пізнавального інтересу вчені відносять – теоретичний інтерес із характерними для 

нього рисами: бажання виявити закономірності, причинно-наслідкові зв’язки, 

глибоке усвідомлення вагомих сторін предмету дослідження, ціннісне ставлення 

до пізнавальної діяльності [325, с. 56]. 

Аналіз теоретичних досліджень дав нам змогу узагальнити, що в освітньому 

процесі для досягнення кожного наступного рівня розвитку пізнавальної 

мотивації студентів повинні бути підібрані педагогічно доцільні мотиваційні 



115 

 

методи. Так, з метою формування методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі опанування основами наукового пізнання 

вокально-виконавського мистецтва й вокальної педагогіки важливим є створення 

й реалізація комплексу методів, спрямованих на  розвиток позитивної 

пізнавальної мотивації студентів, зокрема пізнавального інтересу майбутніх 

учителів музичного мистецтва за схемою: методи  активізації зацікавленості  

студентів науковими основами вокального виконавства й вокальної педагогіки, 

методи розвитку допитливості майбутніх педагогів-музикантів у означеній сфері, 

методи становлення широкого інтересу до вокального мистецтва, методи 

формування глибокого теоретичного інтересу й потреби в пізнанні та 

самовдосконаленні (табл. 2.1). 

До методів активізації зацікавлення студентів методологією дослідження 

вокального виконавства й вокальної педагогіки ми відносимо: метод актуалізації 

та метод пошукових завдань для цілеспрямування свідомості студентів на 

значення опанування науковими основами вокального мистецтва та вокальної 

освіти для задоволення професійних чи особистісних потреб; методи  «подиву й 

захоплення», «успіху» для виклику почуття задоволення в процесі оволодіння 

методологічною діяльністю у вирішенні питань, завдань вокального виконавства 

чи вокальної методики, які ставить викладач, метод самостійно-пошукових 

завдань для визначення сутності вокально-педагогічних компетенцій вчителя 

музичного мистецтва.  

Для активізації та розвитку допитливості майбутніх педагогів-музикантів у 

науковому пізнанні мистецтва співу доцільно застосувати такі евристичні методи, 

як: евристичну бесіду для постановки актуальної проблеми вокального навчання; 

евристичні питання та теоретичні методи, а саме: аналізу, синтезу, класифікації, 

аналогії, порівняння, узагальнення для збору інформації та вирішення проблемно-

пізнавальної ситуації, які спонукають студентів до самостійного пошуку та 

змушують приходити до власних усвідомлених висновків у індивідуальній, 

груповій та колективній формах вокального навчання. 
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Таблиця 2.1 

Перша педагогічна умова та мотиваційні методи формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки 

Педагогічна умова Методи 

Активізація 

пізнавальної 

мотивації студентів 

щодо опанування 

основами наукового 

пізнання вокального 

виконавства й 

вокальної педагогіки 

– методи  «подиву й захоплення». «створення ситуації 

успіху»; 

– метод самостійно-пошукових завдань; 

– метод евристичної бесіди;  

– методи аналізу, синтезу, класифікації, аналогії, порівняння, 

узагальнення;  

– метод стимуляції професійно-особистісної потреби в 

наукових знаннях, пізнавальний інтерес до вокальних дисциплін і 

їхнього змісту;  

– метод аналогії та порівняння явищ вокального мистецтва з 

іншими видами мистецтва;  

– метод творчо-аналітичних завдань; емпіричний метод 

прикладу науково-дослідної діяльності; 

– метод науково-методичного проєкту; 

– метод зацікавлення різними видами наукової діяльності: 

ознайомленням зі специфікою написання доповіді, есе, тез, статті, 

рецензії, курсової роботи 

 

До методів становлення широкого пізнавального інтересу до вокального 

мистецтва відносимо: метод стимуляції професійно-особистісної потреби в 

наукових знаннях, пізнавальний інтерес до вокальних дисциплін і їхнього змісту; 

метод аналогії та порівняння явищ вокального мистецтва з іншими видами 

мистецтва для впливу на переконання й самопереконання щодо його художньо-

естетичної оцінки; метод творчо-аналітичних завдань; емпіричний метод 

прикладу науково-дослідної діяльності. 

Для формування теоретичного інтересу й потреби в пізнанні та 

самовдосконаленні доречно використовувати такі методи, як: метод науково-

методичного проекту для розвитку самостійності мислення, інтересу й  потреби в 

науковому самовдосконаленні з мистецтва співу; метод зацікавлення різними 

видами наукової діяльності: ознайомлення з особливостями написання доповіді, 

есе, тез, статті, рецензії, курсової роботи для глибокого усвідомлення смислу й 

цінності наукового пізнання вокального виконавства й вокальної педагогіки.  
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Другою педагогічною умовою, спрямованою на вдосконалення формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки є – застосування наукової екстраполяції як 

методологічної процедури в процесі вокальної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва. 

У гуманітарній енциклопедії поняття «екстраполяція», яке походить від 

латинських слів extra – понад, зовні й polio – змінюю, виправляю, передбачає 

роботу з «невідомими» на основі відомого знання та з «майбутнім» на основі 

минулого й нинішнього. В. Абушенко влучно зазначає, що вона є логіко-

методологічною процедурою поширення (перенесення) висновків, зроблених 

щодо якої-небудь частини об’єктів або явищ на всю сукупність (множину) даних 

об’єктів або явищ, а також на іншу яку-небудь частину [5]. Разом із тим, згідно з 

переконливою думкою В. Драгопогуз, поняття екстраполяції вживається також 

для характеристики перенесення теоретичних знань з однієї предметної галузі на 

іншу. Ми дотримуємося висновку вченого, що «можна відзначити загальне для 

різних наук значення поняття екстраполяції – здійснення операції перенесення, 

поширення знань, що й виражає методологічний зміст екстраполяції як методу 

опосередкованого пізнання» [79]. У такому аспекті ми розглядаємо наукову 

екстраполяцію як методологічну процедуру перенесення методів пізнання однієї 

наукової галузі на пізнання науково-теоретичного досвіду й інновацій вокального 

виконавства й вокальної педагогіки. 

Важливо зазначити, що  в процесі професійної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва ґрунтовно викладаються дисципліни циклів 

гуманітарної та соціально-економічної, фундаментальної та природничо-наукової, 

серед яких: філософія, соціологія, українська мова за професійним спрямуванням, 

психологія та ін., а також циклу професійної та практичної підготовки: педагогіка, 

методика музичного виховання, музично-теоретичні дисципліни, основний 

музичний інструмент, хорове диригування, хоровий клас, вокальний клас, 

методика постановки голосу, методика викладання фахових дисциплін та ін. 
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Однак, зміст фахових дисциплін з музичного мистецтва, і з вокально – не 

виключення, не завжди відображає взаємозв’язок із гуманітарними дисциплінами. 

Основними причинами такого явища є: неврахування в змісті дисципліни такого 

зв’язку та недостатня увага викладача до використання специфічних для кожної 

дисципліни методів пізнання в процесі її викладання. Відповідно, у свідомості 

студентів не з’являються необхідні системні детермінанти, які перетворюють 

предметне знання на методологічний інструмент, тому в майбутніх учителів 

музичного мистецтва виникають питання щодо необхідності викладання тієї чи 

іншої дисципліни.     

Вирізняючи зовнішні та внутрішні причини відсутності наукової 

екстраполяції у вирішенні проблеми формування методологічної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки, виявимо 

зв’язки, які існують між науковим знанням вокального виконавства й вокальної 

педагогіки та  міждисциплінарними методами пізнання.  

Так на філософському рівні дослідження актуальних проблем вокального 

мистецтва доцільно застосовувати всезагальні методи пізнання, які лежать в 

основі методології дослідження будь-якої сфери, чи галузі. До основних 

філософських методів належать: діалектичний, феноменологічний, аксіологічний.  

Зауважимо, що дослідження проблем вокального мистецтва та вокальної 

педагогіки доречно здійснювати на основі опанування діалектичними методами та 

прийомами. Діалектичний метод пізнання (Г. Гегель [53])  базується на 

врахуванні в дослідженні: законів діалектики: єдності й боротьби 

протилежностей; переходу кількісних змін у якісні; заперечення заперечення; 

філософських категорій, які відображають єдність: всезагального, особливого та 

одиничного;  змісту й форми; причини й наслідку; теорії та практики; логічного й 

історичного; принципів: всебічності й детермінованості, відображення, активності 

в безперервному розвитку, абстрактного й конкретного. Прикладом застосування 

діалектичного методу може бути використання спірального методу (Н. Гребенюк 

[66, c. 200]: сутність такого методу полягає в самій специфіці навчанню співу, а 
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саме: у вокальному мистецтві неможливе повернення до раніше набутих 

технічних прийомів, це вже будуть інші прийоми з іншими вокальними 

відчуттями, інший рівень професійного та особистісного розвитку студентів. 

В основі феноменологічного методу  (фундатор Е. Гусерль, [71]) лежить 

ідея пізнання первинного смислу реальності, яка базується на інтелектуальній 

інтуїції людини та впливу зовнішнього світу на її буття, незалежно від 

волевиявлення. До його принципів філософи відносять безпередумовність, 

інтенціональність (Атаманчукова, Жаргалон [16]). Застосування 

феноменологічного методу передбачає такі етапи дослідження: феноменологічної 

редукції – нейтралізація переконань та наукових знань про феномен, 

феноменологічної інтуїції – концентрація та інтуїтивне відчуття феномену, 

феноменологічного аналізу – співвідношення та аналіз різних боків та 

компонентів феномену, феноменологічного опису – мовне вираження 

феноменологічного дослідження [16]). Застосування означеного методу в процесі 

формування методологічної компетентності полягає в дослідженні феномену 

вокального мистецтва й вокальної педагогіки. 

Аксіологічний метод (Аристотель [12], О. Лосєв [161], В. Медушевський 

[180], Платон [224] та ін.) є методом визначення цінності явища. Застосування 

аксіологічного методу у вокальній підготовці майбутніх учителів музичного 

мистецтва передбачає спрямування на здатність визначати цінність вокального 

твору, вокально-виконавського мистецтва, вокальної педагогіки. 

Історичний метод передбачає дослідження певного явища в часовому 

просторі. Означений метод доцільно застосовувати з метою формування 

методологічної компетентності студентів у процесі вокальної підготовки, 

наприклад, для періодизації розвитку вокального мистецтва або вокальної 

методики, визначення ґенези співацького мистецтва, порівняння різних методів 

навчання співу, виявлення типових  голосових недоліків, визначення системи 

функцій голосового апарату тощо. 
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Існує низка методів, філософського походження, які нині в науковому знанні 

відносять до загальнонаукових (мистецтвознавчих), як геременевтичний і 

семіотичний методи. Герменевтичний метод (засновник Г. Гадамер [49]) за своєю 

сутністю є методом інтерпретації текстів, який базується на використанні існуючого 

досвіду для тлумачення знакової системи мови, у мистецтві – символічної музичної 

мови для виявлення смислу твору. Розуміння можливостей герменевтичного методу 

полягає в баченні сутності герменевтичного кола як взаємозгоди окремого й цілого – 

критерію вірного розуміння [55, с. 72]. Його базовими принципами є: осмисленість 

буття через мову (О. Купченко); діалогічності – зв’язок автора твору й 

інтерпретатора з традицією, контекстуальності й культуровідповідності, цілісності, 

єдності змісту й форми [133]. 

Семіотичний метод (фундатори Ч. Пірс [223], Ф. де Сосюр [276]) спрямований 

на пізнання явищ або процесів із позиції їх знакового втілення, тобто – на 

дослідження всіх видів візуальних знакових систем, які існують у суспільстві. 

Семіотичний метод базується на категоріях «знак», «символ», «мова», «текст». 

Семіотичні дослідження сфери музичного мистецтва (М. Бонфельд, В. Москаленко, 

С. Шип [32; 190; 319]) спрямовані на вивчення мови музичного твору. Згідно з 

думкою Ю. Лотмана, текст є механізмом, утвореним як система різнорідних 

семіотичних процесів, у континуумі яких циркулює деяке вихідне повідомлення 

[159, c. 9].  Доречним у формуванні методологічної компетентності студентів є 

використання семіотичного й герменевтичного аналізу, ідея якого полягає в тому, 

що в процесі системного вивчення музичної мови вокального твору (цілісного знаку 

та системи його елементів), уможливлюється поетапне осягнення смислу тексту 

твору в контексті світового культурного досвіду» [208, c. 330] 

На загальнонауковому рівні дослідження доцільно використовувати 

теоретичні та емпіричні методи пізнання. Теоретичні методи застосовуються на 

основі логіки пізнання. За допомогою них аналізується чи систематизується 

(класифікується) попередній досвід щодо предмета дослідження, виявляються 

характерні риси, зв’язки, закономірності явищ, що вивчаються. До таких методів 
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учені відносять: абстрагування – уявне відволікання від неістотних ознак 

досліджуваного об’єкта чи явища з одночасним виділенням однієї або декількох 

більш істотних його сторін [202, c. 6], ознак; формалізації – використання 

спеціальної символіки для відображення змістового знання, яка дозволяє 

відволіктися від вивчення реальних об’єктів та оперувати замість них множиною 

символів; дедукції – рух думки, дослідження від загального до одиничного; 

індукції – рух думки, дослідження від одиничного до загального;  історичного й 

логічного; аналіз – поділ об’єкта, явища на складові частини для дослідження; 

синтез – вивчення процесу поєднання окремих частин у одне ціле; порівняння – 

зіставлення, співвідношення для виявлення тотожності або відмінності; аналогія – 

визначення подібності в різних об’єктів; моделювання – дослідження об’єктів 

пізнання на їх моделях, побудова й визначення моделей реально існуючих 

предметів і явищ (органічних і неорганічних систем, інженерних пристроїв, 

різних процесів – фізичних, хімічних, біологічних, соціальних) і конструйованих 

об’єктів для визначення чи поліпшення їх характеристик, раціоналізації способі їх 

побудови, управління тощо [299, с. 222]. Системний метод – спосіб наукового 

пізнання, який потребує розгляду частин у нерозривній єдності з цілим [299, с. 

497]. Емпіричні методи, які пов’язані з вивченням реально існуючих та почуттєво 

сприйнятих об’єктів. Такими методами є: спостереження  безпосереднє та 

опосередковане (різними пристроями) – почуттєве відображення предметів та 

явищ зовнішнього світу, вимірювання – процес, спрямований на виявлення 

кількісних значень  тих чи інших ознак певного об’єкта, явища за допомогою 

спеціальних технічних засобів, методик; експеримент – складний метод 

емпіричного пізнання, що передбачає активну, цілеспрямовану та контрольовану 

дію дослідника на об’єкт, що вивчається  [202] 

У процесі вокальної підготовки майбутні вчителі музичного мистецтва, 

майбутні викладачі вокалу повинні опанувати психофізіологічним аналізом 

співацького процесу учня (студента), що здійснюється на вивченні особливостей 

будови голосового апарату та його акустичної функціональності, природних 
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вокальних і творчо-артистичних здібностей, когнітивної та емоційної систем 

співака, здатності «утримувати» вокальні відчуття тощо. Впровадження 

психофізіологічного підходу надає можливість опанувати такі методи 

психофізіологічних досліджень, як: метод здійснення  самооцінки власного 

психофізичного стану, метод викликаних потенціалів, та методами 

психофізіологічного забезпечення вокально-виконавської та вокально-

педагогічної діяльності, а саме: метод індивідуальної регламентації, гігієнічні та 

фізіопрофілактичні методи, психорегуляційні методи. Отже, особливості 

застосування методів пізнання психології та фізіології в дослідженні проблеми 

формування методологічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки полягає в опануванні й усвідомленні студентами 

музичного мистецтва  сучасного науково-психофізіологічного досвіду організації 

співацького процесу. 

Одним з особливо важливих методів у формуванні методологічної 

компетентності студентів у процесі вокальної підотовки є метод діагностики 

вокальних знань, умінь, навичок, здібностей. Такий метод спрямований на 

актуалізацію наявного вокально-виконавського й вокально-педагогічного досвіду 

майбутніх фахівців та його збагачення для створення достатньої професійної бази 

для здатності проведення означеної діагностики. Щоб виявити рівень вокальних 

знань, умінь, навичок, здібностей учня студенти повинні володіти методикою 

діагностики; вміти визначати початковий, середній і високий рівні вокального 

розвитку співака; мати сформований вокальний слух та еталон професійного 

звучання голосу. 

Загалом зазначимо, що майбутні вчителі музичного мистецтва повинні 

усвідомити міждисциплінарний зв’язок, який існує між основами вокально-

виконавського й вокально-педагогічного мистецтва та філософським і 

заганонауковим знанням. Він виявляється в застосуванні в процесі вокального 

навчання всезагальних і загальнонаукових методів пізнання (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 

Друга педагогічна умова та міждисциплінарні методи формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки 

Педагогічна умова Методи 

Застосування наукової 

екстраполяції як 

методологічної 

процедури в процесі 

вокальної підготовки 

майбутніх учителів 

музичного мистецтва 

– діалектичний метод;  

– феноменологічний і аксіологічний методи; 

– історичний метод;  

– метод семіотичного й герменевтичного аналізу; 

– психофізіологічний аналіз; 

– діагностики вокальних знань, умінь, навичок, здібностей 

 

 

Третьою педагогічною умовою формування методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки нами 

визначено включення студентів до різних видів науково-дослідницької діяльності 

на основі проблемного навчання. Традиційно, навчання майбутніх учителів 

музичного мистецтва у вокальному класі спрямоване на опанування ними 

вокальними знаннями й уміннями. За результатами такого навчання студенти, у 

своїй більшості, мають поставлений голос, уміють гарно й виразно виконувати 

різні за жанрами та стилями вокальні твори. Процес опанування основами співу 

проходить під цілеспрямованим керівництвом педагога-вокаліста на основі 

догматичного типу навчання, якому притаманне подання певного обсягу знань у 

готовому вигляді або – пояснювально-ілюстративного – з характерним 

поясненням сутності явищ, правил мистецтва співу та з вокальним показом 

виконання. Відповідно, навчання вокалу проходить у майбутніх-педагогів  не 

зовсім і не завжди усвідомленим, направленим на автоматизацію вокальних 

навичок. І, на жаль, після закінчення закладу вищої освіти, вони швидко 

втрачають вокально-виконавську форму.   

Подібним чином складається ситуація й у процесі опанування методикою 

постановки голосу та методикою викладання вокалу. Навчальний матеріал 

подається з опорою на такі самі типи навчання. Студенти механічно 

запам’ятовують методи роботи з голосом, однак, без включення інтелектуальних і 
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емоційно-вольових потенцій особистості, однак швидко забувають їх і не 

використовують у професійній діяльності вчителя музичного мистецтва. У 

жодному разі не зменшуючи значення й користь зазначених типів навчання, 

вважаємо за необхідне застосувати у вокальній підготовці майбутніх педагогів-

музикантів такий тип навчання, який забезпечить усвідомлення й засвоєня знання, 

формування вміння самостійно знаходити інформацію, мислити та приймати 

рішення – розвинути їх емоційний інтелект. 

Тому, важливо процес вокальної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва спрямувати на науково-дослідницьку діяльність, що доцільно 

здійснювати на основі проблемного типу навчання, якому притаманне створення 

педагогом проблемної ситуації в процесі опанування вокальними знаннями й 

уміннями, націлення на постановку й вирішення мети й завдань, самостійне 

досягнення результату. За такого проблемного підходу студенти самостійно 

оволодівають необхідними вокальними знаннями й уміннями, що, як відомо, є 

найгрунтовнішою базою їх професійності. Важливо таким чином побудувати 

процес опанування мистецтвом співу та методики його навчання, щоб у процесі 

вирішення актуальних проблем, навчальних завдань вокальних дисциплін 

активізувалася мотиваційна сфера студентів, щоб створити умови для розвитку їх 

потреби самостійно знаходити методи пізнання й рішення таких завдань. 

Зацікавлення у власних вокальних досягненнях у процесі надання дослідницького 

характеру опануванню вокальним мистецтвом і методикою навчання співу 

спонукає волю майбутніх педагогів-музикантів до пошуку ефективних методів 

вокального навчання.  

Проблемне навчання сприяє включенню майбутніх учителів музичного 

мистецтва до інформаційно-аналітичної діяльності, який базується на знаннях і 

вміннях знаходити необхідну інформацію з історії та теорії вокального 

виконавства й вокальної методики. Сьогодні необхідно не тільки навчитись 

орієнтуватись у величезній кількості інформаційних джерел, які можливо 

віднайти в мережі Інтернет, кіномистецтві, книгах, але й проаналізувавши, обрати 
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ту, яка дійсно сприяє вирішенню питання, чи дослідницького пошуку. Тому, 

використання студентами евристичних, проблемно-пошукових, діагностичних та 

інших дослідницьких методів у процесі навчання співу, спрямованих на пошук і 

аналітичну обробку нової інформації з мистецтва співу, стимулює формування їх 

методологічної компетентності. 

Формування методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі вокальної підготовки неможливе без опанування ними 

здатностями практично застосовувати наукові методи пізнання для пошуку, аналізу, 

синтезу та впровадження вокально-педагогічних технологій, спрямованих на 

підвищення ефективності освітнього процесу учнів у закладі загальної середньої 

освіти. Існує значна кількість методик, технологій  навчання співу за різними 

манерами (академічній, естрадній, народній). Уміння здійснити їх аналіз, знайти 

раціональне зерно, синтезувати одне знання з іншим та практично використати 

найкраще формується в процесі вокальної підготовки із застосуванням проблемного 

методу, що потребує включення інтелектуального потенціалу особистості 

майбутнього вчителя та його професійно-дослідницьких рис.  

Потреба в самостійному вирішенні проблеми чи питання вокального 

навчання й уміння знаходити для цього найбільш оптимальні методи пізнання 

лежить в основі рефлексивно-самовдосконалювальної діяльності вчителя 

музичного мистецтва. Такий вид діяльності педагог здатен здійснити, якщо в 

нього є сенс у самовдосконаленні, саморозвитку й наявний для цього науково-

методичний інструментарій. Тому, формуванню внутрішньої рефлексії та 

виникненню власного мистецького досвіду студентів буде особливо сприяти 

постановка певної проблеми в процесі опанування мистецтвом співу як, 

наприклад, здатності створювати концепцію дослідження й визначати доцільні 

всезагальні, загальнонаукові й конкретнонаукові методи пізнання, вирішення якої 

активізує можливості самостійного вибору цілей, завдань і засобів їх рішення, 

тобто – самостійність мислення. Одночасно із засвоєнням методів пізнання 

вокальної теорії та практики, майбутні педагоги-музиканти усвідомлюють 
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наукове знання щодо розвитку емоційно-інтелектуальних, науково-дослідницьких 

потенцій власної особистості. Особливо значимим є включення студентів до 

таких видів діяльності, які потребують систематичного вдосконалення їх 

методологічної компетентності, а саме: участь у роботі наукового гуртка, участь і 

підготовка доповіді на студентську науково-практичну конференцію, написання 

есе, тез, навчально-методичних матеріалів, статті, курсової роботи, підготовка до 

кваліфікаційної роботи тощо. 

На наш погляд, включення студентів до різних видів науково-дослідницької 

діяльності на основі проблемного навчання доцільно здійснювати із 

застосуванням таких науково-діяльнісних методів: 

- метод стимулювання почуття задоволення в процесі виконання різних 

видів науково-дослідницької діяльності; 

- методи вокального навчання (емпіричний, концентричний, 

фонопедичний, фонетичний, природовідповідний, спіральний…) для вокально-

виконавського й вокально-педагогічного зростання; 

- метод доступних проблемно-пошукових завдань для почуття 

впевненості у своїх силах під час виконання різних видів науково-дослідницької 

діяльності в процесі вокального навчання; 

- ретроспективний аналіз вокально-виконавського й вокально-

педагогічного мистецтва; систематизація науково-методичних праць з вокального 

виконавства й вокальної методики; класифікація вокальних методик, технологій 

навчання співу для дослідження еволюції вокальної теорії та методики; 

підвищення вокально-виконавського й вокально-педагогічного рівнів; 

відображення в доповіді, статті, курсовій та кваліфікаційній роботі тощо; 

- метод методологічного аналізу, спрямований на здатність до 

рефлексії, самовдосконалення в процесі виявлення й аналізу застосованих 

наукових методів пізнання в статтях, курсових, кваліфікаційних роботах, 

присвячених вирішенню проблем вокального виконавства чи вокальної 

педагогіки; 
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- метод пояснення з наукових основ мистецтва співу, спрямований на 

формування вміння орієнтуватися в інформаційному потоці; знаходити, 

аналізувати, відбирати, класифікувати, оцінювати необхідну інформацію сфери 

вокального мистецтва; 

- метод наукової та мистецької асоціації, застосування якого передбачає 

формування вміння самостійно знаходити логічні й асоціативні зв’язки з іншими 

видами мистецтва; 

- метод самостійного формування наукового апарату, тезаурусу 

дослідження, націлений на визначення, тлумачення й систематизацію ключових 

понять дослідження певної проблеми, яка виникла в процесі вокального 

виконавства чи навчання методиці співу; 

- метод самостійного завдання для вирішення актуального вокально-

виконавського чи вокально-методичного питання; 

- метод методологічної рефлексії, націлений на усвідомлення 

методологічних умінь і власного досвіду  пізнання наукових основ мистецтва 

співу. 

Отже, застосування різних видів науково-дослідницької діяльності на основі 

проблемного навчання з використанням визначених нами методів буде 

створювати надійну основу для формування методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки (табл. 

2.3). 

До четвертої педагогічної умови формування методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва ми віднесли 

стимулювання розвитку науково-методичної творчості майбутніх учителів 

музичного мистецтва на заняттях із вокальних дисциплін для досягнення їх 

наукового, професійного та особистісного акме. 

Підвищення рівня методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва можливе на основі усвідомлення потреби в ній, 

систематичного опанування традиційними й інноваційними науковими методами 
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пізнання музичного (вокального) мистецтва й педагогіки, необхідності в 

професійній роботі з дітьми чи студентами, цінності роботи над розвитком своїх 

емоційно-вольових і когнітивних здібностей. З іншого боку, у процесі 

цілеспрямованого формування методологічної компетентності студентів 

активізується їх науково-методична творчість, що є показником вершинності 

(акме) наукового, професійного й особистісного розвитку студентів. Під науково-

методичною творчістю вчителя музичного мистецтва ми розуміємо створення 

нового науково-методичного знання, продукту, спрямованого на підвищення 

рівня викладання музичного мистецтва в закладах загальної середньої чи 

спеціальної музичної освіти. Результати науково-методичної творчості майбутніх 

учителів музичного мистецтва можуть проявлятись у створенні концепції 

дослідження актуального питання вокального мистецтва чи вокальної педагогіки, 

з відповідними їй науковими методами дослідження; у проведенні самого 

дослідження та в підведенні його підсумків; у процесі педагогічної практики в 

навчанні співу дітей, студентів. 

Таблиця 2.3 

Третя педагогічна умова та науково-діяльнісні методи формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки 

Педагогічна умова Методи 

включення студентів 

до різних видів 

науково-

дослідницької 

діяльності на основі 

проблемного 

навчання 

– метод стимулювання почуття задоволення в процесі виконання 

різних видів науково-дослідницької діяльності; 

– методи вокального навчання (емпіричний, концентричний, 

фонопедичний, фонетичний, природовідповідний, спіральний тощо); 

– метод доступних проблемно-пошукових завдань; 

– ретроспективний аналіз вокально-виконавського й вокально-

педагогічного мистецтва; систематизація науково-методичних праць із 

вокального виконавства й вокальної методики; класифікація вокальних 

методик, технологій навчання співу; 

– метод методологічного аналізу; 

– метод пояснення наукових основ мистецтва співу; 

– метод наукової та мистецької асоціації; 

– метод самостійного формування наукового апарату, тезаурусу 

дослідження; 

– метод самостійного завдання; 

– метод методологічної рефлексії 
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Так, обравши тему дослідження й визначившись із його ідеєю, науково-

методична творчість студентів проявляється вже в креативному підході до 

обрання самих наукових методів дослідження: визначенні базових понять, 

методологічних підходів, принципів, від чого залежить успішність вирішення 

обраної проблеми. У проведенні дослідження майбутні вчителі музичного 

мистецтва можуть проявити наукову творчість, навіть, під час роботи з 

інформаційними джерелами, які можуть наштовхнути їх до неординарного 

рішення, висновку. Якщо дослідження здійснюється в сфері музичної педагогіки, 

креативність студентів виявляється в доборі існуючих або особисто створених 

методів пізнання (діагностики) досліджуваного явища.  

Методологічна компетентність майбутніх педагогів-музикантів особливо 

яскраво спостерігається в прояві наукової творчості під час моделювання власних 

методик або технологій навчання співу, оскільки, у більшості, вони створюються 

на основі методологічних знань і вмінь в сфері вокального виконавства та 

вокальної педагогіки, зокрема, використання порівняльного аналізу існуючих 

методик і технологій. На наш погляд, уміння використовувати наукові методи 

пізнання та пропонувати інноваційні методи, методики чи технології навчання 

співу учнів, свідчить про акме досягнення вчителя музичного мистецтва, тобто – 

найвищого наукового та професійного рівня. Цілеспрямування майбутніх 

учителів музичного мистецтва на розвиток власної науково-методичної творчості 

в процесі опанування вокальними дисциплінами надзвичайно активізує їх 

особистісне зростання, адже означений вид діяльності є показником найвищого 

рівня пізнавального інтересу й потреби в досягненні наукових і професійних 

результатів, наукової інтуїції, дослідницьких здібностей, емоційного інтелекту, 

вольових проявів. Для розвитку наукової творчості студентів доцільно 

застосовувати науково-творчі методи: 

− метод створення концепції дослідження актуального питання 

вокального мистецтва чи вокальної педагогіки для вивчення необхідного явища; 
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− метод моделювання, який передбачає створення моделі розвитку,  

формування, виховання певного явища у сфері мистецтва співу;  

− метод продукування вокальних, вокально-педагогічних інновацій: 

методів, моделей, технологій для модернізації та ефективності освітнього 

процесу; 

− метод наукового проєкту з прогнозуванням результату дослідження у 

сфері вокального виконавства, вокальної педагогіки для виконання навчального 

завдання або задоволення власних дослідницьких потреб. 

Таблиця 2.4 

Четверта педагогічна умова та науково-творчі методи формування методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки 

Педагогічна умова Методи 

Стимулювання розвитку 

науково-методичної 

творчості майбутніх 

учителів музичного 

мистецтва на заняттях із 

вокальних дисциплін 

для досягнення їх 

наукового, професійного 

та особистісного акме 

– метод створення концепції дослідження актуального 

питання вокального мистецтва чи вокальної педагогіки; 

– метод моделювання, який передбачає створення 

моделі розвитку,  формування, виховання певного явища у сфері 

мистецтва співу;  

– метод продукування вокальних, вокально-

педагогічних інновацій: методів, моделей, технологій; 

– метод наукового проєкту з прогнозуванням 

результату дослідження у сфері вокального виконавства, вокальної 

педагогіки 

 

Отже, знання наукових методів пізнання, здатність ефективно 

використовувати їх багатоваріантність створює оптимальні умови для розвитку 

науково-методичної творчості майбутніх учителів музичного мистецтва у 

вокальному навчанні. З іншого боку, науково-методична творчість є проявом 

досягнення найвищих наукових і особистісно-професійних результатів студентів 

як основи їх методологічної компетентності в процесі вивчення вокальних 

дисциплін. 

Проведене дослідження дало змогу створити модель методики формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки, яка відображена  на рис. 2.2.  
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Рис. 2.2. Модель методики формування методологічної компетентності  

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки 

ЦІЛЬОВА СКЛАДОВА 

Мета – формування методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА СКЛАДОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тезаурус наукового дослідження 

Наукові підходи: 

міждисципдінарний, 

особистісно-

діяльнісний 

компетентнісний, 

акмеологічний, 

культурологічний 

 

 

 

  

Компоненти методологічної компетентності: мотиваційно-ціннісний, 

інформологічний, когнітивно-творчий, науково-технологічний, рефлексивно-

самовдосконалювальний 

 

 

 
Педагогічні принципи: систематичності й 

послідовності в застосуванні наукових методів пізнання в 

навчанні мистецтву співу, міждисциплінарності в пізнанні 

майбутніми вчителями музичного мистецтва наукових основ 

вокального виконавства та вокальної педагогіки, науково-

творчої ініціативи, єдності наукових і мистецьких досягнень, 

особистісної зацікавленості та спрямованості на досягнення 

високого рівня методологічної компетентності, активності, 

детермінації видів і функцій методологічної діяльності вчителя 

музичного мистецтва, науковості вокального навчання, 

поліхудожності й культуровідповідності 
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КРИТЕРІАЛЬНО-РЕЗУЛЬТАТИВНА СКЛАДОВА 
Критерії: мотиваційно-аксіологічнй, інформаційно-пошуковий, світоглядно-

міждисциплінарний, науково-діяльнісний, творчо-самовдосконалювальний 

Результат – сформованність методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки 

 

Педагогічні умови:  

- активізація пізнавальної мотивації студентів на 

опанування основами наукового пізнання 

вокального виконавства та вокальної педагогіки;  

- застосування наукової екстраполяції як 

методологічної процедури в процесі вокальної 

підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва;  

- включення студентів у процесі вокальної 

підготовки до різних видів методологічної 

діяльності; 

- стимулювання розвитку науково-методичної 

творчості майбутніх учителів музичного мистецтва 

на заняттях з вокальних дисциплін для досягнення 
їх наукового, професійного та особистісного акме 

 

Методи: 

Мотиваційно-

стимулюючий 

Етапи 

Інформаційно-

гносеологічний 

Науково-дослідний 

Мотиваційні 

Міждисциплінарні 

Науково-

діяльнісні 

Науково-творчі 
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Цільова складова розкриває мету означеного процесу. Теоретико-

методологічна складова відображає: тезаурус наукового дослідження, 

методологічні підходи й педагогічні принципи, компоненти структури 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки. 

Означена модель включає чотири складові: цільову, теоретико-

методологічну, процесуальну та критеріально-результативну. Процесуальна 

складова розкриває етапи: мотиваційно-стимулюючий, інформаційно-

гносеологічний, науково-діяльнісний; педагогічні умови й методи формування 

методологічної компетентності майбутніх педагогів-музикантів. Критеріально-

результативна складова охоплює критерії сформованості методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки, на основі яких визначено її рівні сформованості та результат такого 

формування. 

Таким чином, у процесі дослідження педагогічними умовами формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва нами було 

визначено: активізацію пізнавальної мотивації студентів до опанування основами 

наукового пізнання вокального виконавства та вокальної педагогіки; застосування 

наукової екстраполяції як методологічної процедури в процесі вокальної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва; включення студентів до різних видів 

науково-дослідницької діяльності на основі вокального проблемного навчання; 

стимулювання розвитку науково-методичної творчості майбутніх учителів 

музичного мистецтва на заняттях із вокальних дисциплін для досягнення їх 

наукового, професійного та особистісного акме та чотири групи методів: 

мотиваційних, міждисциплінарних, науково-діяльнісних та науково-творчих. 

 

Висновки до розділу 2 

У розділі обґрунтовано наукові підходи та педагогічні принципи 

формування  методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 
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мистецтва в процесі вокальної підготовки; розроблено методику формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки. 

Аргументовано, що методика формування методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки ґрунтується 

на засадах міждисциплінарного, особистісно-діяльнісного, компетентнісного, 

акмеологічного, культурологічного наукових підходів. Міждисциплінарний підхід 

(А. Колот, Н. Удіна та ін.) сприяв встановленню зв’язків різних наук із науковим 

знанням мистецтва співу для отримання науково-інтегративного вокального досвіду. 

Особистісно-діяльнісний підхід (Л. Виготський, Н. Кузьміна, О. Леонтьєв, Г. Падалка 

та ін.) дав змогу врахувати рівень пізнавальної мотивації, загальні й вокальні 

здібності, індивідуальні риси кожного студента у формуванні методологічної 

компетентності; опанувати різними видами наукової діяльності вчителя музичного 

мистецтва. Компетентнісний підхід (С. Сисоєва, О. Щолокова та ін.) забезпечив 

формування в студентів методологічних знань, умінь і здатностей їх застосовувати у 

вокальному навчанні. Акмеологічний підхід (Т. Дерека, А. Козир, В. Федоришин та 

ін.) надав можливість спрямувати вокальний процес на наукове, професійне та 

особистісне зростання студентів, досягнення ними найвищих науково-творчих 

результатів. Культурологічний підхід (В. Антонюк, І. Зязюн, О. Рудницька, 

О. Стахевич та ін.) уможливив використання в дослідженні світового вокально-

наукового досвіду, усвідомлення студентами загального й одиничного, спільного й 

відмінного у вокальному мистецтві та інших видах мистецтва, пізнання специфіки 

вітчизняних і зарубіжних вокальних традицій. 

Відповідно до окреслених підходів обґрунтовано педагогічні принципи 

формування методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва 

в процесі вокальної підготовки: систематичності й послідовності опанування 

науковими методами пізнання мистецтва співу, міждисциплінарності в пізнанні 

майбутніми вчителями музичного мистецтва наукових основ вокального виконавства 

та вокальної педагогіки, науково-творчої ініціативи, єдності наукових і мистецьких 
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досягнень, особистісної зацікавленості та спрямованості на досягнення високого 

рівня методологічної компетентності, активності, детермінації видів і функцій 

наукової діяльності вчителя музичного мистецтва, науковості вокального навчання, 

поліхудожності й культуровідповідності. 

Метод теоретичного моделювання дозволив розробити модель методики 

формування методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва 

в процесі вокальної підготовки, яка включає такі складові (рис. 2.2): цільову, 

теоретико-методологічну, процесуальну, критеріально-результативну. Обґрунтовано 

комплекс педагогічних умов та відповідних їм методів, які складають основу 

процесуальної складової моделі. На мотиваційно-стимулюючому етапі формування 

означеного феномену реалізовано першу педагогічну умову, як: активізація 

пізнавальної мотивації студентів на опанування основами наукового пізнання 

вокального виконавства й вокальної педагогіки та відповідні їй мотиваційні методи. 

На інформаційно-гносеологічному етапі реалізовано другу педагогічну умову, а саме: 

застосування наукової екстраполяції як методологічної процедури в процесі вокальної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва та відповідні означеній умові 

міждисциплінарні методи. На науково-діяльнісному етапі реалізовано третю й 

четверту педагогічні умови, як: включення студентів у процесі вокальної підготовки 

до різних видів науково-дослідницької діяльності та стимулювання розвитку науково-

методичної творчості майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях із 

вокальних дисциплін для досягнення їх наукового, професійного й особистісного 

акме. Подано відповідні означеним педагогічним умовам методи (мотиваційні, 

міждисциплінарні, науково-діяльнісні та науково-творчі). 

Таким чином, у розділі представлено розроблену автором модель методики 

формування методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі вокальної підготовки; обґрунтовано наукові підходи, 

педагогічні принципи, педагогічні умови та методи реалізації означеного процесу. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ 

МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

3.1. Педагогічна діагностика сформованості методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва  

 

Для перевірки методики формування методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки було 

проведено педагогічний експеримент, який тривав упродовж 2017–2019 рр. В 

експерименті брали участь студенти третього курсу факультету музичної та 

хореографічної освіти Південноукраїнського національного педагогічного 

університету імені К. Ушинського та факультету мистецтв Криворізького 

державного педагогічного університету. Обрання означених курсів зумовлено 

важливістю формування означеного явища для підготовки до науково-дослідницької 

діяльності, написання курсових і кваліфікаційних робіт та залежністю від 

навчальних дисциплін, згідно з навчальним планом підготовки здобувачів освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму підготовки «Музичне мистецтво». 

Експериментальне дослідження включало три етапи: констатувальний (2017 р.), 

формувальний (2017–2019  рр.), аналітико-результативний (2019 р.).  

У ході експериментальної роботи брали участь 95 студентів, з них у 

формувальному дослідженні – 48 студентів експериментальної групи. Кількість 

респондентів контрольної групи, які навчалися без введення експериментальної 

методики в процес вокальної підготовки становила – 47 студентів. 

Метою констатувального етапу була педагогічна діагностика рівнів 

сформованості методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі вокальної підготовки. Констатувальний експеримент 

передбачав виконання таких завдань:  
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1. Обґрунтувати критерії, показники та рівні сформованості 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки. 

2. Здійснити добір, модифікацію та створення методик для діагностики  

компонентів методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва.  

3. Визначити рівень сформованості компонентів методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва контрольної та 

експериментальної груп на початок експериментального дослідження. 

4. Порівняти результати між показниками рівня сформованості 

компонентів структури методологічної готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва контрольної та експериментальної груп на початок 

експериментального дослідження. 

Ефективність формування методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва неможливо здійснити без застосування 

педагогічної діагностики означеного явища. До найважливіших її засобів 

віднесено визначення критеріїв, згідно з якими уможливлено виявити рівень 

сформованості означеного явища кожного студента. 

У словниковій літературі поняття «критерій» тлумачиться як (від. гр. 

krіterіon – засіб для судження) – значуща ознака, на основі якої надається оцінка, 

визначення чи класифікація будь-чого [271, с. 624 ]. Визначаючи критерії 

оцінювання художніх компетенцій учителя мистецьких дисциплін, О. Рудницька, 

використовуючи метод дедукції, виокремлює три групи критеріїв: критеріїв, 

спрямованих на виявлення «художньо-естетичного кругозору, знань і досвіду 

спілкування з мистецтвом, своєрідності художніх інтересів і потреб, характерних 

рис поведінки в різних ситуаціях художнього спілкування»; критерії «естетичної 

оцінки учнями мистецьких творів, їх здатність до емоційного співпереживання 

художньому образу, емпатичного проникнення в задум автора, навички аналізу та 

інтерпретації художнього твору»; критерії «самооцінки учнями свого естетичного 
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ставлення до мистецтва, до себе як суб’єкта художнього спілкування» [248]. 

Доцільною є і думка Л. Пастушенка, що для вимірювання ступеня сформованості 

та простеження динаміки будь-якого явища необхідно застосовувати критерії, які 

повинні відображати його сутнісні стійкі характеристики [218, c. 90].  

Виконання першого завдання констатувального експерименту потребувало 

обґрунтування критеріїв, показників та рівнів сформованості методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтв в процесі вокальної 

підготовки.  

У нашому дослідженні розробка критеріїв і показників сформованості 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки базується на принципах: об’єктивності, 

відповідності критеріїв та їх показників компонентам методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки; системного взаємозв’язку критеріїв, що використовуються для 

оцінювання рівня сформованості всіх компонентів методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки, оцінюваності. Кожен критерій передбачає оцінку в майбутніх 

учителів музичного мистецтва сформованості показників: 1) міру мотиваційно-

ціннісного ставлення до методологічної діяльності в процесі вокальної 

підготовки; 2) рівень сформованої здатності до методологічної діяльності в 

професійних цілях; 3) рівень сформованої здатності до особистісного зростання й 

самовдосконалення в процесі формування методологічної компетентності та 

поповнення власного наукового досвіду у сфері вокального мистецтва й 

педагогіки.  

Отже, система критеріїв і показників сформованості методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки включає п’ять критеріїв відповідно до компонентів структури 

означеної компетентності, а саме: мотиваційний, інформаційно-пошуковий, 

міждисциплінарний, науково-діяльнісний, самовдосконалювальний. 
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Мотиваційно-аксіологічний критерій характеризують показники: рівень 

усвідомлення цінності сформованої мотивації до наукового пізнання мистецтва 

співу; міра сформованості пізнавальних мотивів до методології педагогічного 

дослідження вокального мистецтва й вокальної педагогіки; ступінь сформованості 

позитивного ставлення особистості до формування методологічної 

компетентності в процесі вокальної підготовки. 

Показниками інформаційно-пошукового критерію є: рівень усвідомлення 

цінності інформаційної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва для 

вирішення проблеми вокального навчання наукових сфер; міра сформованості 

знань і вмінь створювати стратегію інформаційного пошуку актуального 

матеріалу для вирішення проблеми вокального навчання; знаходити, аналізувати, 

синтезувати, узагальнювати інформацію в різних інформаційних джерелах, 

збирати інформаційні дані для дослідження у сфері вокального виконавства й 

вокальної педагогіки; міра сформованості здатності особистості до розвитку 

інформаційно-пошукових здібностей у процесі дослідження наукових основ співу. 

Світоглядно-міждисциплінарний критерій характеризує такі показники: 

міра усвідомлення цінності знань з філософії, загальнонаукових основ у процесі 

вокальної підготовки; рівень сформованості здатності до опанування й 

оперування методологічними знаннями й уміннями з філософії мистецтва, 

музичної герменевтики, музичної семіотики, мистецтвознавства, анатомії, 

психофізіології та інших дотичних до наукового знання мистецтва співу; ступінь 

сформованості здатності майбутнього вчителя музичного мистецтва до розвитку 

самостійного науково-творчого мислення та переведення його в особистісну рису 

в процесі реалізації філософського й загальнонаукового досвіду у вокальній 

підготовці. 

Показниками науково-діяльнісного критерію є: міра усвідомлення цінності 

сформованих науково-технологічних умінь учителя музичного мистецтва в 

теоретично та праксеологічно спрямованих дослідженнях проблем вокального 

навчання; рівень сформованості вмінь з методології педагогічних досліджень у 
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сфері вокального виконавства й вокальної педагогіки; рівень сформованості вмінь 

до зростання власних науково-діяльнісних якостей дослідника в процесі вокальної 

підготовки. 

Творчо-самовдосконалювальний критерій характеризують показники: міра 

усвідомлення значеннєвої цінності знань і вмінь саморозвитку й 

самовдосконалення в процесі опанування методологією педагогічного 

дослідження вокального виконавства й вокальної педагогіки; рівень 

сформованості вмінь саморозвитку й самовдосконалення методологічної 

компетентності в процесі вокальної підготовки; міра сформованості особистісної 

рефлексії, спрямованої на  саморозвиток сприймання, пам’яті, інтелекту, науково-

творчого мислення власної особистості в процесі методологічної діяльності у 

вокальному навчанні. 

Означені критерії були спрямовані на визначення рівня сформованості 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки, вимірювання якого забезпечувалося 5 бальною 

шкалою оцінювання. Діагностика сформованості методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки 

здійснювалася за рівнями: низьким, середнім і високим. 

Низький рівень методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва (1–2 бали) характеризується незначними проявами 

пізнавальної мотивації, наявністю окремих методологічних знань і вмінь, 

нездатністю здійснювати науково-дослідницьку діяльність у процесі вокального 

навчання, епізодичними проявами критичного мислення. Середній рівень 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва  

(3–4 бали) характеризується наявністю зацікавленості й широкого пізнавального 

інтересу й потреби до володіння науковими методами пізнання мистецтва співу, 

оперуванням методологічними знаннями й уміннями, здатністю здійснювати 

науково-дослідницьку діяльність у процесі вокального навчання, наявністю 

критичного мислення. Високий рівень методологічної компетентності майбутніх 
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учителів музичного мистецтва (5 балів) характеризується глибоким теоретичним 

інтересом і потребою в пізнанні наукових засад вокального виконавства й 

вокальної педагогіки, вільному оперуванні  методологічними знаннями й 

уміннями, творчому підході до здійснення науково-дослідницької діяльності в 

процесі вокального навчання, самостійним критичним мисленням. 

Друге завдання констатувального дослідження передбачало здійснення 

добору та модифікації методик для діагностики  компонентів методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва.  

Для оцінювання рівня сформованості компонентів методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва нами було здійснено 

добір, модифікацію та створення методик, як-от: 

– для діагностування мотиваційно-ціннісного компоненту нами було 

використано опитувальник № 1 для виявлення ступеня усвідомленості цінності 

сформованої мотивації до наукового пізнання мистецтва співу, тест № 1 

«Мотивація методологічної діяльності» (методика К. Замфір у модифікації 

А. Реана [238]), опитувальник № 2 для виявлення ступеня сформованості 

позитивного ставлення майбутніх учителів музичного мистецтва до формування 

методологічної компетентності в процесі вокальної підготовки», метод 

спосереження та бесіди; 

– для діагностування інформологічно-дослідницького компоненту за 

трьома показниками було застосовано й адаптовано опитувальник № 3 

«Інформаційна культура вчителя музичного мистецтва» (за С. Сисоєвою та 

Л.  Козак [263]); 

– для діагностування світоглядно-загальнонаукового компоненту було 

використано опитувальник № 4  для виявлення ступеня усвідомлення цінності 

знань із філософії, загальнонаукових основ у процесі вокальної підготовки, 

опитувальник № 5 для  виявлення рівня сформованості знань і вмінь із філософії 

мистецтва, музичної герменевтики, музичної семіотики, мистецтвознавства, 

анатомії, психофізіології та інших дотичних до наукового знання мистецтва співу, 
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опитувальник № 6 адаптований нами для оцінки рівня науково-творчого 

мислення особистості (за Е. Роговим [241]); 

– для діагностування конкретнонауково--технологічного компоненту 

було застосовано опитувальник № 7 для визначення ступеня усвідомлення 

цінності сформованих науково-технологічних умінь учителя музичного мистецтва 

в праксеологічно спрямованих дослідженнях проблем вокального навчання; 

опитувальник № 8 та метод самостійних завдань № 1 для визначення рівня 

сформованості вмінь із методології вокального виконавства та вокальної 

педагогіки; опитувальник № 9 для перевірки рівня сформованості вмінь до 

зростання власних науково-діяльнісних якостей дослідника в процесі вокальної 

підготовки; 

– для діагностування рефлексивно-самовдосконалювального 

компоненту було використано опитувальник № 10 для виявлення міри 

усвідомлення значеннєвої цінності знань і вмінь саморозвитку й 

самовдосконалення в процесі опанування методологією педагогічного 

дослідження вокального виконавства й вокальної педагогіки; опитувальник № 11 

для визначення рівня сформованості вмінь саморозвитку й самовдосконалення 

методологічної компетентності в процесі вокальної підготовки; тест 

«Індивідуальна міра вияву рефлективності» (за А. Карповим, В. Пономарьовою 

[112]) адаптований нами для виявлення рівня сформованості особистісної 

рефлексії, спрямованої на  саморозвиток у процесі методологічної діяльності у 

вокальному навчанні. 

Виконання третього завдання констатувального експерименту полягало у 

визначенні рівня сформованості компонентів методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва контрольної та експериментальної груп 

на початок експериментального дослідження. 

Так, перевірка сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки за 

мотиваційним критерієм і його показниками здійснювалась із застосуванням 
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зазначених методів діагностики Додаток (А1). Результати математичних 

підрахунків і виявлення рівнів сформованості мотиваційно-ціннісного 

компоненту методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі вокальної підготовки на початку педагогічного експерименту 

(констатувальний етап) занесено в таблиці 3.1 та 3.2, де Z – це загалом. 

Таблиця 3.1 

Рівень сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту методологічної 

компетентності студентів експериментальної групи на початку експерименту  

 
              Рівні 

Показники  

Низький Середній Високий 

Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) 

перший 28 58,33 18 37,5 2 4,17 

другий 27 56,25 20 41,67 1 2,08 

третій 28 58,33 17 35,41 2 4,17 

Z 28 58,33 18 37,5 2 4,17 

 

З таблиць видно, що найбільшу групу складають респонденти з низьким 

рівнем сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту методологічної 

компетентності: 58,33 % студентів експериментальної та 57,45 % студентів 

контрольної груп. 

Таблиця 3.2 

Рівень сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту методологічної 

компетентності студентів контрольної групи на початку експерименту  

 
                Рівні 

Показники  

Низький Середній Високий 

Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) 

перший 27 57,45 18 38,29 2 4,26 

другий 26 55,32 18 38,29 3 6,39 

третій 28 59,57 17 36,17 2 4,26 

Z 27 57,45 18 38,29 2 4,26 

 

Середній рівень мотиваційно-ціннісного компоненту методологічної 

компетентності показали 37,5 % респондентів експериментальної та 38,29 % 

респондентів контрольної груп. За першим (ціннісним) показником відповіді 

студентів відбивали наявність усвідомлення  ціннісного значення мотивації до 

пізнання наукових основ вокально-виконавського мистецтва й вокальної 
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педагогіки; за другим (професійним) – сформованість зовнішніх позитивних і 

внутрішніх мотивів до методології педагогічного дослідження вокального 

мистецтва й вокальної педагогіки; за третім (особистісним) – вибіркове позитивне 

ставлення до методологічної компетентності вчителя музичного мистецтва. 

Найменшу групу складають респонденти з високим рівнем сформованості 

мотиваційно-ціннісного компоненту методологічної компетентності: 4,7 % 

студентів експериментальної та 4,26 % студентів контрольної груп. За трьома 

показниками їх відповіді відбивали повну усвідомленість цінності мотивації до 

методологічної діяльності у сфері вокального виконавства й вокальної педагогіки, 

у комплексі мотивів до методології педагогічного дослідження вокального 

мистецтва й вокальної педагогіки переважання внутрішніх пізнавальних мотивів, 

позитивне ставлення до методологічної компетентності вчителя музичного 

мистецтва.  

Результати застосування методик для визначення рівня сформованості 

мотиваційно-ціннісного компоненту методологічної компетентності студентів 

експериментальної та контрольної груп на початку експерименту дають змогу 

узагальнити, що більшість студентів не розуміють сутності та значення 

методологічної компетентності вчителя музичного мистецтва в професійній 

діяльності, відповідно – не усвідомлюють цінності сформованої мотивації до 

пізнання наукових основ вокально-виконавського мистецтва й вокальної 

педагогіки. Серед основних причин такого стану проблеми, як було з’ясовано в 

процесі проведеної бесіди з респондентами, названо: недостатня спрямованість 

освітнього процесу на формування методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва у вокальній підготовці, незначний обсяг науково-

дослідницьких завдань у вокальному навчанні, які потребують знання наукових 

методів дослідження, уміння їх застосовувати, самостійності мислення. 

Перевірка сформованості інформологічно-дослідницького компоненту 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки за 

інформаційно-пошуковим критерієм та його показниками здійснювалась із 
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застосуванням опитувальника № 1 «Інформаційна культура вчителя музичного 

мистецтва», питання якого побудовані таким чином, що дають можливість 

визначити ступінь сформованості всіх трьох показників (Додаток А2). Результати 

математичних підрахунків і виявлення рівнів сформованості інформологічно-

дослідницького компоненту методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки на початку педагогічного 

експерименту (констатувальний етап) занесено в таблиці 3.3 та 3.4. 

Таблиця 3.3 

Рівень сформованості інформологічно-дослідницького компоненту 

методологічної компетентності студентів експериментальної групи на 

початку експерименту  

 
              Рівні 

Показники  

Низький Середній Високий 

Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) 

перщий 21 43,75 22 45,83 5 10,42 

другий 20 41,67 22 45,83 6 12,5 

третій 20 41,67 23 47,91 5 10,42 

Z 20 41,67 22 45,83 6 12,50 

 

З таблиці видно, що студенти з середнім та низьким рівнями сформованості 

інформологічно-дослідницького компоненту методологічної компетентності 

експериментальної та контрольної груп склали найбільшу кількість респондентів: 

з низьким рівнем – 41,67 % студентів експериментальної та 40,42 % студентів 

контрольної груп; із середнім рівнем – 45,83 % студентів експериментальної та 

48,94 % студентів контрольної груп. Їх відповіді на питання засвідчили відсутнє 

або неповне усвідомлення майбутніми вчителями музичного мистецтва цінності 

сформованої інформаційної культури для вирішення проблем вокального 

навчання, відсутність або посереднє володіння знаннями й уміннями здійснювати 

пошук наукової інформації, відсутності або часткової здатності особистості до 

розвитку інформаційно-пошукових здібностей у процесі дослідження наукових 

основ співу. 
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Таблиця 3.4 

Рівень сформованості інформологічно-дослідницького компоненту 

методологічної компетентності студентів контрольної групи на початку 

експерименту  
                Рівні 

Показники  

Низький Середній Високий 

Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) 

перший 19 40,42 23 48,94 5 10,64 

другий 20 42,55 22 46,81 5 10,64 

третій 18 38,30 24 51,06 5 10,64 

Z 19 40,42 23 48,94 5 10,64 

 

Студенти з високим рівнем сформованості інформологічно-дослідницького 

компоненту методологічної компетентності склали найменшу групу 

респондентів: 12,50 % студентів експериментальної та 10,64 % студентів 

контрольної груп. Відповіді цих студентів показали повне розуміння цінності 

інформаційної культури для вирішення проблем вокального навчання, вільне 

володіння знаннями й уміннями здійснювати пошук наукової інформації, високу 

здатність до розвитку інформаційно-пошукових здібностей у процесі дослідження 

наукових основ співу. 

На основі визначення вихідного рівня сформованості інформологічно-

дослідницького компоненту методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва експериментальної та контрольної груп на початку 

експерименту ми прийшли до узагальнення, що причинами невисокого результату 

опитування є: недостатнє використання викладачами в процесі вокального 

навчання  завдань, які потребують сформованості знань і вмінь до пошуку 

наукової інформації, відсутність інтересу й ініціативи самих студентів у 

інформаційно-пошуковій діяльності.  

Перевірка сформованості світоглядно-загальнонаукового компоненту 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки за 

інформаційно-пошуковим критерієм і його показниками здійснювалась із 

застосуванням зазначених методів діагностики (Додаток А3). Результати 

математичних підрахунків із виведенням середньоарифметичного значення й 
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виявленням рівнів сформованості світоглядно-загальнонаукового компоненту 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки на початку педагогічного експерименту 

(констатувальний етап) занесено в таблиці 3.5 та 3.6. 

Таблиця 3.5 

Рівень сформованості світоглядно-загальнонаукового компоненту 

методологічної компетентності студентів експериментальної групи на 

початку експерименту  
              Рівні 

Показники  

Низький Середній Високий 

Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) 

перший 29 60,42 17 35,4 2 4,17 

другий 28 58,33 18 37,50 2 4,17 

третій 29 60,42 17 35,41 2 4,17 

Z 29 60,42 17 35,41 2 4,17 

 

Результати опитування, відображені в таблицях показують, що студенти із 

середнім та низьким рівнями сформованості світоглядно-загальнонаукового 

компоненту методологічної компетентності експериментальної та контрольної груп 

склали найбільшу кількість респондентів: із низьким рівнем – 60,42 % студентів 

експериментальної та 57,45 % студентів контрольної груп; із середнім рівнем – 

35,41 % студентів експериментальної та 38,30 % студентів контрольної груп. 

Таблиця 3.6 

Рівень сформованості світоглядно-загальнонаукового компоненту 

методологічної компетентності студентів контрольної групи на початку 

експерименту  
                Рівні 

Показники  

Низький Середній Високий 

Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) 

перший 27 57,45 18 38,3 2 4,25 

другий 27 57,45 18 38,30 2 4,25 

третій 27 57,45 19 40,42 1 2,13 

Z 27 57,45 18 38,30 2 4,25 

 

Їх відповіді на питання засвідчили низький чи посередній ступінь 

усвідомлення цінності знань методів пізнання наукових основ вокального 

виконавства й вокальної педагогіки, рівень сформованості знань із методології 

педагогічних досліджень у сфері вокального виконавства й вокальної педагогіки, 
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рівень розвитку самостійного науково-творчого мислення. На жаль, високий 

рівень сформованості світоглядно-загальнонаукового компоненту методологічної 

компетентності притаманний незначній кількості респондентів – 4,17 % 

експериментальної та 4,25 % контрольної груп. Відповіді студентів із високими 

показниками показали повне усвідомлення цінності знань методів пізнання 

наукових основ вокального виконавства й вокальної педагогіки, вільне володіння 

знаннями з методології педагогічних досліджень у сфері вокального виконавства 

й вокальної педагогіки, наявність самостійного науково-творчого мислення. 

Перевірка сформованості конкретнонауково-технологічного компоненту 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки за 

науково-діяльнісним критерієм і його показниками здійснювалась із 

застосуванням вказаних методів діагностики (А4).  

Результати математичних підрахунків і виявлення рівнів сформованості 

науково-технологічного компоненту методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки на початку 

педагогічного експерименту занесено в таблиці 3.7 та 3.8. 

Таблиця 3.7 

Рівень сформованості конкретнонауково-технологічного компоненту 

методологічної компетентності студентів експериментальної групи на 

початку експерименту  
              Рівні 

Показники  

Низький Середній Високий 

Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) 

перший 28 58,33 18 37,50 2 4,17 

другий 30 62,50 15 31,25 3 6,25 

третій 30 62,50 17 35,42 1 2,08 

Z 30 62,50 16 33,33 2 4,17 

 

З таблиць видно, що найбільшу кількість складають респонденти з низьким  

рівнем сформованості конкретнонауково-технологічного компоненту 

методологічної компетентності – 62,50 % студентів експериментальної та 61,60 % 

контрольної груп. Наступне місце за кількістю займають респонденти із 

середніми результатами – 33,33 % експериментальної та 34,04 % контрольної 

груп. 
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Таблиця 3.8 

Рівень сформованості конкретнонауково-технологічного компоненту 

методологічної компетентності студентів контрольної групи на початку 

експерименту  
                Рівні 

Показники  

Низький Середній Високий 

Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) 

перший 29 61,70 16 34,04 2 4,25 

другий 30 63,83 16 34,04 1 2,13 

третій 29 61,70 16 34,04 2 4,25 

Z 29 61,70 16 34,04 2 4,25 

 

І найменшу групу складають респонденти з високим рівнем сформованості 

конкретнонауково-технологічного компоненту методологічної компетентності – 

4,17 % експериментальної та 4,25 % контрольної груп. Результати опитування 

майбутніх учителів музичного мистецтва повністю співпали з результатами 

проведених самостійних практичних завдань. 

Перевірка сформованості рефлексивно-самовдосконалювального 

компоненту майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки за науково-діяльнісним критерієм і його показниками здійснювалась із 

застосуванням вказаних методів діагностики (Додаток А5). Результати 

математичних підрахунків з виведенням середньоарифметичного значення та 

виявленням рівнів сформованості рефлексивно-самовдосконалювального 

компоненту методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі вокальної підготовки на початку педагогічного експерименту 

(констатувальний етап) занесено в таблиці 3.9 та 3.10. 

Таблиця 3.9 

Рівень сформованості рефлексивно-самовдосконалювального компоненту 

методологічної компетентності студентів експериментальної групи на 

початку експерименту  
              Рівні 

Показники  

Низький Середній Високий 

Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) 

перший 34 70,83 12 29,17 2 4,17 

другий 33 68,75 14 28,42 1 2,83 

третій 32 66,67 15 31,25 1 2,83 

Z 33 68,75 14 28,42 1 2,83 
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Результати опитування, відображені в таблицях показують, що найбільша 

кількість студентів показала низький рівень сформованості рефлексивно-

самовдосконалювального компоненту методологічної компетентності – 68,75 % 

експериментальної та 68,05 % контрольної груп; середній результат 

сформованості рефлексивно-самовдосконалювального компоненту 

методологічної компетентності показали студенти – 28,42 % експериментальної 

та 25,63 % контрольної груп. Найменшу кількість складають респонденти з 

високим рівнем сформованості рефлексивно-самовдосконалювального 

компоненту методологічної компетентності – 2,83 % експериментальної та 2,13 % 

контрольної груп.   

Таблиця 3.10 

Рівень сформованості рефлексивно-самовдосконалювального компоненту 

методологічної компетентності студентів контрольної групи на початку 

експерименту  
                Рівні 

Показники  

Низький Середній Високий 

Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) 

перщий 33 70,12 13 25,63 2 4,25 

другий 32 68,05 14 29,82 1 2,13 

третій 32 68,05 13 25,63 2 4,25 

Z 32 68,05 13 25,63 1 2,13 

 

Узагальнені результати констатувального зрізу щодо визначення рівня 

сформованості методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва експериментальної та контрольної груп відображено в таблицях 3.11 та 

3.12.  

Характерним для обох груп є те, що найбільшу кількість респондентів 

складають студенти з низьким рівнем сформованості методологічної 

компетентності – 58,33 % експериментальної та 61,70 % контрольної груп; другу 

за кількістю респондентів складають студенти із середнім рівнем сформованості 

методологічної компетентності – 35,41 % експериментальної та 34,04 % 

контрольної груп і найменша включає – 6,25 % респондентів експериментальної 

та 4,26 % контрольної груп.  
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Таблиця 3.11 

Рівень сформованості методологічної компетентності студентів 

експериментальної групи на початку експерименту  
              Рівні 

Компоненти 

Низький Середній Високий 

Відносн.(%) Відносн.(%) Відносн.(%) 

Мотивійно-ціннісний 58,33 37,5 4,17 

Інформологічно-

дослідницький 

41,67 45,83 12,50 

Світоглядно-

загальнонауковий 

60,42 35,41 4,17 

Конкретнонауково-

технологічний 

62,50 33,33 4,17 

Рефлексивно-

самовдосконалювальний 

68,75 28,42 2,83 

Z 58,33 35,41 6,25 

 

Порівняння даних щодо сформованості методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва експериментальної та контрольної груп 

показало майже однаковий низький і середній рівні сформованості всіх 

показників.  

Таблиця 3.12 

Рівень сформованості методологічної компетентності студентів контрольної 

групи на початку експерименту  
                Рівні 

Компоненти 

Низький Середній Високий 

Відносн.(%) Відносн.(%) Відносн.(%) 

Мотиваційно-ціннісний 57,45 38,29 4,26 

Інформологічно-

дослідницький 

40,42 48,94 10,64 

Світоглядно-

загальнонауковий 

57,45 38,30 4,25 

Конкретнонауково-

технологічний 

61,70 34,04 4,25 

Рефлексивно-

самовдосконалювальний 

68,05 25,63 2,13 

Z 61,70 34,04 4,26 

 

У процесі бесіди було з’ясовано такі причини: відсутнє або неповне 

володіння знаннями й уміннями з теорії та методики постановки голосу (50,53 % 

від загальної кількості респондентів); відсутнє або часткове володіння знаннями й 

уміннями з методології педагогічного дослідження у сфері вокального 
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виконавства й вокальної педагогіки (93,68 % від загальної кількості 

респондентів); низький або посередній рівень інтересу й потреби до 

методологічної діяльності в процесі вокальної підготовки (92,63 % від загальної 

кількості респондентів); недостатньою спрямованістю педагогічної дії та 

освітнього процесу з вокальних дисциплін, взагалі, на формування методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (88,42 % від загальної 

кількості респондентів). 

Отже, констатувальний етап педагогічного експерименту показав, що в 

практиці закладів вищої педагогічної освіти формування методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки потребує додаткової уваги й посилення змістового та методичного 

забезпечення. Серед найважливіших причин у цілому низького й задовільного 

рівнів методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки виявлено недостатню спрямованість педагогічної дії 

й освітнього процесу з вокальних дисциплін на формування методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, складність формування 

означеного процесу та слабку мотивацію студентів до методологічної діяльності в 

процесі вокальної підготовки. Педагогічна діагностика засвідчила необхідність 

упровадження методики формування методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки. 

 

3.2. Упровадження методики формування методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки 

 

В основі формувального експерименту з упровадження методики 

формування методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі вокальної підготовки лежать висновки нашого теоретичного 

дослідження та результати констатувального зрізу. Метою формувального 
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експерименту була перевірка ефективності методики формування методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки. Відповідно до мети висувалися завдання:  

1. Розвинути пізнавальну мотивацію майбутніх учителів музичного 

мистецтва до методологічної діяльності в процесі вокальної підготовки та 

позитивне ціннісне ставлення до методологічної компетентності вчителя 

музичного мистецтва. 

2. Сформувати здатності застосовувати методологічні знання й уміння 

для вирішення актуальних проблем вокального виконавства й вокальної 

педагогіки.  

3. Удосконалити особистісні риси студентів, які сприяють рефлексії та 

самовдосконаленню з методологічної діяльності в процесі вокальної підготовки. 

4. Окреслити методичні рекомендації для підвищення якості 

формування методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі вокальної підготовки. 

Процес упровадження експериментальної методики відбувався впродовж 

2017–2019 н.р. зі студентами експериментальної групи, які навчалися за 

розробленою нами методикою формування методологічної компетентності в 

процесі вокальної підготовки, яка здійснювалася в аудиторних формах вокального 

навчання: на індивідуальних заняттях із «Постановки голосу», лекційно-

практичних заняттях із «Методики постановки голосу» та в позааудиторних 

формах вокальної підготовки: засіданнях наукового гуртка, диспуту, концертах-

лекціях.  

Упровадження методики формування методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки 

проходило за трьома етапами: мотиваційно-стимулюючим, інформаційно-

гносеологічним, науково-діяльнісним на засадах системного, міждисциплінарного, 

акмеологічного, особистісно зорієнтованого, діяльнісного, компетентнісного, 

культурологічного підходів та відповідних їм педагогічних принципів і реалізації 
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педагогічних умов формування методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки. 

Мотиваційно-стимулюючий етап експерименту був спрямований на 

ознайомлення студентів з особливостями вокально-педагогічної роботи вчителя 

музичного мистецтва; зацікавлення майбутніх педагогів основами вокального 

виконавства й вокальної педагогіки та стимулювання їх до глибокого пізнання 

вокального мистецтва та його наукових основ. У процесі такого етапу формувався 

мотиваційно-ціннісний компонент методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва за реалізації першої педагогічної умови – 

активізації пізнавальної мотивації студентів на опанування основами наукового 

пізнання вокального виконавства й вокальної педагогіки. 

Інформаційно-гносеологічний етап експерименту мав пізнавальну 

направленість. Його завданнями було спрямування зусиль студентів на 

опанування знаннями й уміннями пошуку наукової інформації та інформації щодо 

наукових засад мистецтва співу; базовими поняттями, які пов’язані з 

методологією дослідження; основами методології педагогічного дослідження для 

вирішення актуальних проблем вокального виконавства чи вокальної педагогіки; 

знаннями всезагальних, загальнонаукових і конкретнонаукових методів 

дослідження співацького мистецтва на засадах міждисциплінарного знання. У 

процесі означеного етапу формувався інформологічно-дослідницький та 

світоглядно-загальнонауковий компоненти методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва за реалізації другої педагогічної умови – 

застосування наукової екстраполяції як методологічної процедури в процесі 

вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Науково-діяльнісний етап експерименту передбачав оволодіння майбутніми 

вчителями музичного мистецтва практичними вміннями здійснювати науково-

дослідницьку діяльність у процесі вокальної підготовки; уміннями застосовувати 

міждисциплінарні зв’язки в процесі дослідження; уміннями аналізувати, 

оцінювати, синтезувати  вокальні методи, методики, технології для роботи з 
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учнями; уміннями самостійного науково-творчого мислення під час вирішення 

проблемних питань; уміннями особистісно-професійної рефлексії та 

самовдосконалення в процесі опанування методологією педагогічного 

дослідження вокального виконавства й вокальної педагогіки. Під час 

проходження методологічно-діяльнісного етапу в майбутніх учителів музичного 

мистецтва формувалися конкретнонауково-технологічний та рефлексивно-

самовдосконалювальний компоненти за реалізації третьої та четвертої 

педагогічних умов – включення студентів у процесі вокальної підготовки до 

різних видів наукової діяльності та систематичне застосування наукових методів 

пізнання в процесі вокального навчання для досягнення майбутніми вчителями 

музичного мистецтва наукового, професійного та особистісного акме. 

На початку першого мотиваційно-стимулюючого етапу з викладачами 

дисципліни «Постановка голосу» було проведено інструктаж, який розкрив мету, 

завдання, етапи методики. У процесі інструктажу було надано методичні 

рекомендації для проведення аудиторних і позааудиторних форм роботи із 

застосуванням методів формування методологічної компетентності студентів у 

вокальному навчанні. Увага викладачів зорієнтовувалася на використанні методів 

наукового пізнання, спрямованих на розвиток у студентів зацікавлення 

методологією дослідження вокального виконавства й вокальної педагогіки, 

допитливості в опануванні вокальних знань і вмінь, широкого інтересу до 

вокального мистецтва, пізнавального інтересу й пізнавальної потреби до 

опанування науковими основами мистецтва співу та на впровадженні знань із 

методології педагогічного дослідження у сфері вокального мистецтва. 

Для формування пізнавальної мотивації студентів застосовувались 

аудиторні форми – індивідуальні заняття з «Постановки голосу» та позааудиторні 

форми вокальної підготовки – науковий гурток із вокального виконавства й 

вокальної педагогіки, диспут. Під час проведення таких форм здійснювалося: 

зацікавлення майбутніх учителів музичного мистецтва через розкриття специфіки 

вокально-педагогічної роботи вчителя музичного мистецтва; розвиток 
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допитливості  й широкого пізнавального інтересу в процесі пізнання мистецького 

та науково-методичного досвіду з вокального виконавства й вокальної педагогіки; 

формування теоретичного інтересу й потреби в пізнанні та самовдосконаленні в 

методологічній діяльності в процесі вокальної підготовки. 

Так, для активізації зацікавлення першокурсників, більшість яких не 

займалися до вступу в заклад вищої освіти професійно академічним співом, на 

індивідуальних заняттях з постановки голосу створювалася проблемна ситуація, 

яка потребувала розкриття специфіки вокально-педагогічної роботи вчителя 

музичного мистецтва. Викладачі вокалу не просто ознайомлювали студентів з її 

особливостями, а застосовували методи «подиву й захоплення». «успіху» для 

виклику в студентів почуття задоволення під час вирішення актуального питання 

вокального навчання й методи актуалізації та евристичної бесіди для з’ясування 

сутності, змісту, структури вокально-педагогічної діяльності. Задля цього 

майбутні педагоги відшукували та аналізували наукову й методичну літературу, 

яка сприяє вирішенню поставленого питання. 

За результатами пошуку, у процесі евристичної бесіди студенти з’ясували, 

що вокально-педагогічна діяльність є сьогодні одним із найважливіших 

специфічних видів професійної діяльності вчителя музичного мистецтва, який 

передбачає формування в учнів знань і вмінь у сфері вокального мистецтва та 

ціннісного ставлення до вокальної діяльності, а структура вокально-педагогічної 

діяльності вчителя музичного мистецтва включає такі компоненти, як: 

мотиваційно-смисловий, емоційно-процесуальний, семіотично-герменевтичний, 

аксіологічно-комунікативний, творчо-виконавський, навчально-виховний, 

організаційно-просвітницький, самовдосконалювальний (Н. Овчаренко). Щодо 

специфіки вокально-педагогічної діяльності вчителя музичного мистецтва 

більшість студентів аргументували свою думку, спираючись на дослідження 

сучасних учених (В. Антонюк, Н. Гребенюк, Л. Василенко, О. Стахевич та ін.), 

якими виявлено специфічні риси такої діяльності, серед яких: опора на 

західноєвропейську та вітчизняну вокально-педагогічні традиції; визначальна 
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роль психофізіологічного компоненту; художньо-творча сутність; особлива 

мова вокального мистецтва, що має свої закономірності існування й розвитку.  

Застосування методу самостійно-пошукових завдань дала можливість 

студентам самостійно виявити в наукових дослідженнях сукупність вокально-

педагогічних знань і вмінь: мотиваційних, емоційно-процесуальних, семіотично-

герменевтичних, аксіологічно-культурологічних, творчо-виконавських, психолого-

педагогічних, організаційно-просвітницьких, особистісно-розвивальних. На 

заняттях з постановки голосу приділялося 5–10 хвилин для евристичної бесіди за 

допомогою якої з’ясовувались особливості вокального навчання дітей на уроках 

музичного мистецтва й у різних видах позаурочної діяльності. Студенти 

моделювали різні ситуації в роботі із солістом, вокальним ансамблем, у процесі 

чого формувалися знання щодо специфіки розвитку дитячого голосу з 

урахуванням вікових особливостей; недоліків звукоутворення; вокального 

репертуару тощо. Означений вид діяльності сприяв активізації зацікавлення 

студентів вокально-педагогічною діяльністю та усвідомленню ними значення 

вокально-педагогічної роботи вчителя музичного мистецтва й цінності мотивації 

до науково-пошукової діяльності для визначення та задоволення професійних чи 

особистісних потреб. 

Для розвитку допитливості  й широкого пізнавального інтересу нами 

використовувались евристичні бесіди, евристичні питання для вирішення ситуації 

проблемно-пізнавального пошуку. Так, напрклад, студентам було запропоновано 

вирішити завдання на заняттях із постановки голосу: 1) ознайомитися з 

кінострічками, які пов’язані з академічним вокально-виконавським мистецтвом; 

2) проаналізувати та класифікувати їх за напрямами; 3) створити презентацію не 

більше 5 хвилин, яка б розкривала творчо-мистецький стиль співака; 

4) застосувати методи аналогії та порівняння й відповісти на питання 

запланованого диспуту: «У чому Ви вбачаєте синтез двох видів мистецтва: 

вокального мистецтва й мистецтва кіно?», «Чи має вокальне мистецтво 

взаємозв’язки з іншими видами мистецтва?», «Чим відрізняється вокальне 
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мистецтво від інших видів музичного мистецтва?», «Чи є подібність у засобах 

вокального мистецтва та інших видах мистецтва, не тільки музичного?». 

Студенти з великою цікавістю виконали всі завдання та створили 

презентацію досвіду видатних співаків минулого й сучасності. За підготовленими 

проблемними питаннями було проведено диспут під час засідання наукового 

гуртка з вокального виконавства й вокальної педагогіки. Майбутні вчителі 

аналізували та класифікували кінострічки за напрямами: 1) бібліографічні 

кінострічки про співаків, 2) кінострічки за участі співаків, 3) кінострічки, які є 

екранізацією оперних спектаклів. Майбутні вчителі музичного мистецтва 

підготували презентації на основі таких кінофільмів: бібліографічні кінострічки 

про співаків-виконавців світового рівня, як: «Енріко Карузо» (1951 р., режисер 

Р. Торп), «Каллас навсегда» (2002 р., режисер Ф. Дзеффиреллі), «Паваротти» 

(2019 р., режисер Р. Ховард), «Федор Шаляпин – Великий скиталец» (2009 р., 

режисер І. Романовський), «Анна Нетребко. Женщина – голос» (2004 р., 

В. Патерсон); кінострічки за участі співаків світового рівня: «Серенада большой 

любви» за участю Маріо. Ланца (1959 р., режисер Р. Мате), «Фаринелли-катрат» 

за участю С. Діонізі (1994 р., режисер Ж. Корбьо); кінострічки-екранізації 

оперних спектаклів «Травіата» (1982 р., режисер Ф. Дзеффиреллі), «Наталка-

Полтавка» (1978 р., режисер Р. Юхименко), «Запорожець за Дунаєм» (2007 р., 

режисер М. Засєєв-Руденко). Кращі презентації відмічались і оцінювалися самими 

студентами та відбиралися для виступу на студентській науково-практичній 

конференції факультетів. 

На окремому засіданні наукового гуртка студенти активно долучилися до 

дискусії щодо синтезу вокального мистецтва та мистецтва кіно, взаємозв’язків з 

іншими видами музичного мистецтва та інших видів музичного мистецтва, 

обґрунтовували свої відповіді, іноді, за допомогою мобільного Інтернету, також 

проявляли інтерес пізнати життєвий і творчий шлях співаків, з якими 

познайомилися під час перегляду презентації. Майбутні вчителі музичного 
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мистецтва зробили висновки про схожість різних видів мистецтв за своєю 

сутністю та розбіжністю в засобах виразності.  

Під час засідання наукового гуртка ми спостерігали зацікавленість і 

захопленість студентів майстерністю співаків, пошуковою та дослідницько-

творчою діяльністю у сфері вокального мистецтва. Тож, для формування  їх 

пізнавальної мотивації було застосовано метод творчо-аналітичних завдань, 

наприклад: необхідно було обрати для аналізу творчості постать видатного 

співака чи вчителя вокалу, прослухати виступи або знайти інтерв’ю чи методичні 

рекомендації, майстер-класи (якщо такі є), у яких співак (педагог) розповідає про 

вокально-виконавське, вокально-педагогічне зростання або про вокальне 

мистецтво в мережі Інтернет; застосувати методи аналізу й узагальнення щодо 

вокально-виконавського чи вокально-педагогічного досвіду співака (педагога) та 

підготувати доповідь із відео-презентацією. Студенти із цікавістю вирішували 

поставлене завдання, їх доповідям і презентаціям був притаманний творчий 

підхід.  

Цілеспрямоване формування теоретичного інтересу й потреби майбутніх 

учителів до пізнання наукових основ мистецтва співу здійснювалося на заняттях 

із постановки голосу та під час підготовки й проведення лекцій-концертів, на які 

запрошувались учні старших класів закладів загальної середньої освіти, 

викладачі, студенти старших курсів, батьки та друзі студентів. Зокрема, на 

практичних індивідуальних заняттях із постановки голосу майбутнім учителям 

музичного мистецтва пропонувалися для розгляду важливі питання, спрямовані 

на поглиблене розуміння основ вокального виконавства й вокальної методики. 

Серед актуальних питань, які потребували системного самостійного дослідження 

кожного студента, були такі, які стосувалися зʼясування вокальних принципів bel 

canto, вокальних стилів і жанрів, різних манер співу. Результати такого 

дослідження обговорювалися з викладачем-вокалістом, який вносив свої 

корективи й доповнення у відповіді майбутніх педагогів.  
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У подальшому, викладачі пропонували студентам експериментальної 

групи розділитися на три підгрупи та, застосовуючи метод науково-методичного 

проєкту, підготувати концерти-лекції за тематикою: «Еволюція bel canto», 

«Розвиток вокальних стилів і жанрів», «Манера співу: сучасний погляд». 

Студенти відмічали, що вони були вже підготовленими до здійснення такого 

проєкту на заняттях з вокального класу. Однак робота в групах збагатила їх 

науково-методичний досвід, який був доповнений інформацією однокурсників та 

збагачений колективною творчістю. Складний матеріал, який супроводжували 

концертні виступи-ілюстрації студентів, майбутні вчителі подавали в цікавій, 

доступній для учнів формі, щоб викликати їх захоплення. Використання 

мультимедійного супроводу, наочності, декорацій сприяло особливій творчій 

атмосфері й виникненню в присутніх почуття задоволення від поєднання 

наукового знання й мистецтва. Аналізуючи й оцінюючи власний науково-

методичний проєкт та проєкти своїх однокурсників, Борис В., 

Кароліна С. відмічали, що їм було дуже цікаво самостійно обирати необхідний 

матеріал, відбирати  й систематизувати його, знаходити необхідну форму для 

розуміння учнями, готувати ілюстративний супровід такого матеріалу. На їх 

думку, означені науково-методичні проєкти сприяють становленню вокально-

виконавської, вокально-педагогічної майстерності майбутніх учителів музичного 

мистецтва та формують глибокий інтерес і потребу до опанування науковими 

основами мистецтва співу. 

Отже, методи мотиваційного блоку були спрямовані на активізацію та 

розвиток зацікавлення, допитливості, широкого пізнавального інтересу, глибокого 

теоретичного інтересу й потреби майбутніх учителів музичного мистецтва в 

пізнанні методології дослідження вокального мистецтва й вокальної педагогіки. 

Усі види пізнавальної мотивації ми продовжували формувати в студентів 

упродовж усієї експериментальної роботи. Для актуалізації відчуття необхідності 

формування методологічної компетентності студентів нами постійно 

здійснювалося діагностування мотивації до такого процесу за розробленими 
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методиками (Додаток А). Було засвідчено, що вже в кінці першого етапу 

методики й першого року навчання спостерігалось усвідомлення майбутніми 

вчителями музичного мистецтва цінності сформованої мотивації до наукового 

пізнання мистецтва співу, наявність пізнавальних мотивів та їх позитивне 

ставлення до формування методологічної компетентності в процесі вокальної 

підготовки.  

На другому інформаційно-гносеологічному етапі спрямовувалися зусилля 

студентів на опанування знаннями й уміннями пошуку наукової інформації та 

інформацією щодо наукових засад мистецтва співу; базовими поняттями, які 

пов’язані з методологією дослідження; основами методології педагогічного 

дослідження для вирішення актуальних проблем вокального виконавства чи 

вокальної педагогіки; знаннями всезагальних, загальнонаукових і 

конкретнонаукових методів дослідження співацького мистецтва на засадах 

міждисциплінарного знання. У процесі означеного етапу формувався 

інформологічний та когнітивно-творчий компоненти методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва за реалізації другої 

педагогічної умови – застосування наукової екстраполяції як методологічної 

процедури в процесі вокальної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва. 

Втілення такого завдання вимагало цільової спрямованості педагогів 

вокалу на включення методів другого етапу методики в процес вокального 

навчання студентів, провели інструктаж та надали методичне забезпечення для 

ефективного навчання студентів основам методології педагогічного дослідження 

у сфері мистецтва співу. 

Інформаційно-гносеологічний етап здійснювався в аудиторних формах 

вокальної підготовки на практичних індивідуальних заняттях із постановки 

голосу та лекційно-практичних заняттях із «Методики постановки голосу» та 

позааудиторних формах вокальної підготовки на засіданнях наукового гуртка, під 

час підготовки та проведення диспуту, колоквіуму, бліц-турніру. 
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Так, у процесі проведення індивідуальних занять із постановки голосу 

студентам давались інформаційно-пошукові й пізнавальні завдання, створювалися 

проблемні ситуації, які потребували знання й уміння знаходити, аналізувати, 

синтезувати, узагальнювати інформацію з наукових основ мистецтва співу, 

зокрема під час вивчення змістового модулю ІІІ – Співацьке дихання, тема 

«Фізіологія співацького дихання». Для її опрацювання студентам давалися 

завдання дослідницького характеру: 1) знайти та з’ясувати в дослідженнях яких 

науковців, учителів вокалу, співаків розкрито питання фізіології співацького 

дихання; 2) проаналізувати, хто з дослідників вніс нове наукове знання в 

розуміння означеного питання; 3) розглянути фізіологічний механізм співацького 

дихання на основі синтезу наукової думки в сучасних дослідженнях; 4) створити 

банк ключових понять з теми, а також було поставлене евристичне питання: «Чи є 

зв’язок між науковим знанням анатомії, фізіології, психології та наукою про 

співацький голос?». Так, наприклад, за результатами інформаційного пошуку 

Яна Ш. прийшла до узагальнення, що вперше до фізіології дихання звернувся й 

дав йому теоретичне пояснення – Жан-Батист Берар (1710–1772) у своїй праці 

«Мистецтво співу»; важливе слово в поясненні фізіологічного механізму 

співацького дихання сказав Мануель Гарсіа (1805–1908), який був прибічником 

грудного типу дихання; видатний італійський педагог вокалу Франческо Ламперті 

(1813–1892) у своїй праці «Мистецтво вокалізації» визначає три види дихання: 

грудочеревне (або черевне), бокове (реберне), ключичне й розкриває 

фізіологічний механізм використання кожного. Нове знання з фізіології 

співацького дихання розроблено Л. Работновим, яким у праці «Основи фізіології 

та патології голосу співаків» уперше запропоновано гіпотезу про «парадоксальне 

дихання» співаків.  

Результати дослідження дали змогу майбутнім учителям розглянути 

психофізіологічний механізм співацького дихання на основі синтезу наукової думки 

в сучасних дослідженнях Л. Дмитрієва, К. Плужнікова, В. Юшманова та визначити, 

що перед тим, як почати освоювати систему співацького дихання, необхідно 
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ретельно вивчити всі елементи психофізіологічного процесу дихання, а також устрій 

органів дихання. Упровадження завдання створення банку ключових понять з теми 

вокального навчання сприяло опануванню майбутніми вчителями музичного 

мистецтва знаннями й уміннями знаходити інформацію, аналізувати науково-

методичні джерела, збирати дані для опрацювання у сфері вокального виконавства й 

вокальної педагогіки, знаннями сутності та змісту теорії та методики вокального 

навчання. З означеної теми студенти давали визначення таким поняттям, як: 

«фізіологія», «будова голосового апарату», «будова дихального апарату», «співацьке 

дихання», «опора звуку», «ключичний тип дихання», «мішаний тип дихання», 

«нижньореберно-діафрагматичний тип дихання», «грудний тип дихання». Відповідь 

майбутніх учителів на евристичне питання вимагало від студентів попереднього 

пошуку інформації для обґрунтування та відображення точок дотику означених 

наук. Результати таких аргументованих відповідей показали повне переконання 

майбутніх педагогів у наявності зв’язку між науковим знанням анатомії, фізіології та 

наукою про співацький голос. 

У процесі вивчення змістового модулю ІУ – Резонування, теми  «Роль 

резонаторів у звукоутворенні» майбутнім учителям музичного мистецтва 

пропонувалися дослідницькі завдання: 1) створити стратегію інформаційного 

пошуку з питання «Резонатори та їх значення в співацькому звукоутворенні»; 

2) відповісти на евристичні питання: «Чи однакова роль головних і грудних 

резонаторів у співацькому звукоутворенні для різних типів голосів?», «Чи 

важливе наукове знання з акустики для розуміння роботи резонаторного апарату 

співака?»; 4) створити банк ключових понять із теми. Для вирішення завдання 

студентам було запропоновано підготувати список науково-методичної 

літератури (монографічні джерела, дисертаційні роботи, статті, навчально-

методичні посібники тощо) та виявити електронні джерела, у яких можна знайти 

необхідну інформацію. Окрім означених джерел, пропонувалося використовувати 

електронні методи комунікації: електронну пошту, соціальні мережі, мобільні 

програми, обмін вкладеними файлами та, застосовуючи методи аналізу, 
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систематизації, узагальнення, відповісти на поставлене питання. Студенти 

розробляли послідовний план і визначали шляхи виявлення інформації: як і за 

допомогою яких джерел, методів інформаційного пошуку будуть вирішувати 

питання щодо резонаторів і їх ролі в співацькому звукоутворенні. Вони з 

цікавістю опановували знаннями щодо створення стратегії інформаційного 

пошуку актуального питання вокального навчання, шукали в науковій літературі 

та в електронних науково-методичних джерелах необхідний матеріал. 

Для відповіді на перше евристичне питання майбутні вчителі 

ознайомились, проаналізували й систематизували  думки видатних співаків, 

учителів співу, учених з питання про роль головного та грудного резонування та 

прийшли до обґрунтованого висновку про важливість скоординованої роботи 

головного та грудного резонаторів у процесі співу для всіх типів голосів, 

необхідності приєднання головного резонування як до високих, так і нижніх 

звуків діапазону голосу для відчуття його у високій співацькій позиції. Майбутні 

педагоги зазначали, що пошук відповіді на означене питання вимагав знань 

роботи з новою науково-методичною літературою, як, наприклад, праці, 

присвячені інноваційним дослідженням резонансного методу В. Морозова, для 

здійснення її аналізу, виявляти типове й відмінне в думках дослідників, 

систематизації подібних позицій.  

Щоб дати аргументовану відповідь на друге евристичне питання майбутні 

вчителі музичного мистецтва самостійно ознайомилися з науковими основами 

явища резонансу, будовою резонарного апарату людини, роботами вчених, 

дослідження яких присвячено вивченню акустичних можливостей співацького 

голосу, зокрема науковою працею В. Морозова «Резонансна теорія 

голосоутворення» (2008 р.). Аналітичне дослідження сприяло усвідомленню 

студентами важливості наукових знань з акустики для більш глибокого пізнання 

основ вокального резонування. 

Наповнення банку ключових понять із теми здійснювалося подібно до 

попередньої теми. Майбутні вчителі музичного мистецтва виявляли ключові 
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питання теми, давали їм визначення, обґрунтовуючи свою  умку на основі 

словникової, енциклопедичної, наукової, методичної літератури. Викладачами й 

нами відмічалося, що з кожною темою банк ключових понять поповнювався 

студентами значно повніше; у тлумаченні дефініцій вони проявляли все більше 

ерудованості, конкретності, глибини пізнання; у процесі дослідження наукових 

основ співу інтенсивно зростала інформаційна культура майбутніх учителів 

музичного мистецтва, їх інформаційно-пошукові здібності.  

Експериментальне дослідження з використанням методів інформаційного 

пошуку, методів  виявлення сутності та змісту теорії та методики вокального 

навчання сприяло усвідомленню цінності інформаційної культури майбутнього 

вчителя музичного мистецтва, створення стратегії інформаційного пошуку 

актуального матеріалу для вирішення проблеми вокального навчання; 

застосовування знання й уміння знаходити, аналізувати, синтезувати, 

узагальнювати інформацію; аналізу інформаційних джерел, збирання даних для 

опрацювання у сфері вокального виконавства й вокальної педагогіки. 

Застосування інформаційних та проблемно-пошукових методів у 

проведенні занять із постановки голосу створило підґрунтя для розуміння 

методології дослідження наукових основ мистецтва співу для цього 

використовувалися складні наукові методи, які базуються на застосуванні 

наукової екстраполяції як методологічної процедури в процесі вокальної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Велика увага приділялася в 

експериментальній роботі спрямуванню викладачів вокалу до впровадження 

міждисциплінарного знання, проведення паралелей із науковими фактами 

дисциплін, які вивчаються, або які не викладаються в закладі вищої педагогічної 

освіти, але важливі для глибокого пізнання наукових основ вокального 

виконавства чи вокальної педагогіки. 

Екстраполяція філософського знання в процес вокальної підготовки 

застосовувався на заняттях із вокального класу. Студенти під керівництвом 

викладачів знаходили загальне, особливе й одиничне в навчанні співу, у ході 
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здобуття вокальних знань і вмінь вони вбачали логічний рух від конкретного до 

абстрактного. Знання й уміння майбутніх учителів музичного мистецтва, 

опановані в процесі вивчення наукового знання з філософії, дали можливість 

реалізувати всезагальний діалектичний метод у пізнанні наукових основ 

мистецтва співу. Наразі, під час пізнання вокальних парадоксів і в роботі над їх 

опрацюванням та ознайомлення з науковою працею В. Юшманова «Вокальна 

техніка і її  парадокси» (2002 р.), актуалізувалися знання студентів про єдність і 

боротьбу протилежностей; усвідомлення механізму формування вокальних 

навичок здійснювалося в процесі використання вокальних вправ і в процесі 

аналізу наукової праці Л. Дмитрієва «Основи вокальної методики» (1968) та 

І. Сеченова, І. Павлова «Рефлекси головного мозку» (1952 р.), що давало 

розуміння сутності переходу кількісних змін у якісні; пізнання й усвідомлення 

спірального методу вокального навчання, розкритий у дослідженні Н. Гребенюк 

«Вокально-виконавська творчість» (2000 р.), сутність якого полягає в 

неможливості повернення до раніше набутих технічних прийомів, це вже будуть 

інші прийоми з іншими вокальними відчуттями, базується на філософському 

законі заперечення заперечення. Подібним чином на заняттях із постановки 

голосу майбутні вчителі музичного мистецтва знаходили взаємозв’язок наукового 

знання філософії та мистецтва співу в єдності змісту й форми; причини й 

наслідку; теорії та практики; логічного й історичного; принципів: всебічності й 

детермінованості, відображення, активності в безперервному розвитку. 

На занятиях із постановки голосу неодноразово поставало питання про 

цінність вокального мистецтва, його засоби та функції. У розкритті такого 

питання застосовувалися феноменологічний і аксіологічний підходи, які 

реалізовувалися в експериментальній роботі як наукові методи пізнання 

первинного смислу вокальної музики. Майбутнім учителям музичного мистецтва 

пропонувалося завдання дослідити філософську думку античних філософів щодо 

сутності та значення вокального мистецтва й розповісти на заняттях про 

результати свого пошуку.  
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Застосовуючи ретроспективний аналіз, студенти з’ясували, що філософи-

мислителі досліджують феноменологічні, аксіологічні, естетичні основи 

вокального мистецтва вже більше двох тисячоліть. Так, наприклад, студенти 

зазначали, що в «Законах» Платона в діалозі Клінія та Афінянина проголошується 

та прославляється вокальна музика, вміння співати, що духовно наповнює й 

естетично виховує людину: «гарно вихована людина повинна красиво співати», 

«усі наспіви, які виражають душевну й тілесну доброчесність – її саму або її 

подібність – прекрасні. Такої самої думки дотримувався й Аристотель, який у 

своїй праці «Політика» розкриває особливий світ пісень Олімпа, що наповнюють 

душу ентузіазмом і є моральною частиною душі. Студенти приходили до 

логічного висновку, що первинний смисл вокальної музики полягає в наближенні 

людини до Абсолюта, Божественного начала, Краси й Гармонії на основі синтезу 

музики та слова. 

Для усвідомлення сутності методології дослідження вокального мистецтва 

майбутніх учителів музичного мистецтва було ознайомлено з міждисциплінарним 

науковим знанням музичної семіотики та герменевтики – методами виявлення 

сутності вокального твору, як семіотичний аналіз і герменевтичний аналіз 

вокального твору під час вивчення змістового модулю дисципліни «Постановка 

голосу» – VІІ – Етапи та зміст роботи над вокальним твором, теми «Аналітико-

технологічний етап (семіотичний аналіз)» та «Інтерпретаційний етап 

(герменевтичний аналіз)». У процесі евристичної бесіди, до якої студенти 

готувалися самостійно, опрацьовуючи незрозумілі питання, було з’ясовано, що є 

знаком у музичному творі, послідовність і яким чином необхідно здійснювати 

семіотичний аналіз вокального твору. Майбутні вчителі навчались у процесі 

роботи над вокальними творами опановувати знаннями щодо виявлення одиниць 

словесної та музичної мови; визначення їх синтаксичних структур (синтактика), 

кола образних значень (семантика), форми, драматургії, приходили до висновку 

стосовно належності твору до лірики, драми чи епосу (прагматика) (за 

М. Бонфельдом). Подібним чином було впроваджено й метод герменевтичного 
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аналізу. Готуючись до заняття з вокального класу, студенти в процесі проблемно-

пошукової діяльності опановували знання щодо здійснення  інтерпретації 

вокальних творів, які були вже розглянуті з позиції музичної семіотики. Студенти 

виявляли особливу активність під час визначення символічної сутності різних 

знакових позначень вокального твору та, на основі такого визначення й аналізу 

інтерпретацій видатних співаків намагалися тлумачити авторський текст 

вокального твору. 

Ускладнені завдання міждисциплінарного спрямування впроваджувалися 

на практичних заняттях із «Методики постановки голосу». Наприклад, під час 

опанування змістовим модулем VІІ – Теоретичні основи вокальної методики, тема 

«Теорії вокального звукоутворення» майбутні вчителі музичного мистецтва 

використовували наукове міждисциплінарне знання щодо застосування 

історичного методу в дослідженні проблеми теорій вокального звукоутворення. 

Означене питання студенти вирішували в процесі колективної самостійної 

роботи. Дослідницький пошук, аналіз дали можливість майбутнім педагогам 

з’ясувати, що однією з перших була створена механічна теорія звукоутворення, 

яка проіснувала до початку ХІХ століття. У 1741 році А. Феррейном була 

обґрунтована міоеластична теорія звукоутворення, яка існує й донині; а в 1870 р. 

Р. Гультменом і Ф. Савартом запропоновано аеродинамчну теорію й у 1898 р. 

Г. Евальдом – мяотатичну теорію, які не отримали підтримки в науці про голос. 

Дві теорії голосоутворення, які виникли в середині ХХ століття – у 1951 р. 

нейрохронаксична теорія, автор якої Р. Юссон, і в 1962 р. мукоондулярна теорія, 

автор Й. Перейо, і сьогодні вважаються доцільними. Узагальнення призвели 

студентів до логічного висновку, що сьогодні в науці про голос актуальними є три 

теорії міоеластична, нейрохронаксична, мукоондулярна. Під час вивчення теми 

«Особливості постановки голосу різних за типами голосів та за різними манерами 

співу» студенти опановували знання щодо здійснення психофізіологічного 

аналізу для вивчення особливостей емоційної сфери учня, голосового апарату, 

його акустичної функціональності. За такої діяльності актуалізувалися знання 
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студентів з вікової та педагогічної психології, здійснювалася їх стимуляція до 

більш глибокого ознайомлення з основами фізіології, усвідомлювався процес 

інтеграції гуманітарних галузей у сферу мистецтва співу. 

Застосування наукової екстраполяції як методологічної процедури 

здійснювалось і під час упровадження в освітній процес психолого-педагогічного 

методу діагностики вокальних знань, умінь, навичок, здібностей. У ході 

практичних занять студенти опановували такі його прийоми, як: спостереження, 

самоаналіз, психолого-педагогічне тестування, бесіда, інтерв’ю для визначення 

психологічних особливостей особистості співака, його природніх вокальних 

здібностей, розвитку емоційної сфери, знань щодо засобів вокально-артистичної 

виразності, уміння концентруватися й перевтілюватися, проникати в художню 

сутність образу, творчо виражатися. 

Для активізації міждисциплінарного зв’язку майбутнім педагогам 

пропонувалося дослідницьке завдання: застосовуючи методи інформаційного 

пошуку, аналізу, узагальнення та класифікації, систематизувати знання з різних 

музичних дисциплін, які, на їх погляд, сприяють формуванню знань із вокального 

класу та методики постановки голосу.  Студенти із задоволенням виконували таке 

завдання, показуючи повне розуміння детермінованості знань різних музичних і 

вокальних дисциплін. Зрізові перевірки інформаційних і когнітивно-творчих 

знань з основ мистецтва співу показали позитивну динаміку в їх зростанні на 

основі екстраполяції гуманітарних галузей у наукову сферу вокального 

виконавства й вокальної педагогіки.  

Під час опитування студентів було виявлено їх бажання й потребу 

поглиблювати свої методологічні знання й уміння в процесі вокальної підготовки. 

Формування інформологічно-дослідницьких і загальнонаукових знань і 

вмінь майбутніх учителів музичного мистецтва продовжувалося в ході роботи 

наукового гуртка з вокального виконавства й вокальної педагогіки, який 

відвідували всі студенти експериментальної групи. На даному етапі впровадження 

методики ставилася мета – опанування майбутніми педагогами основами 
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методології дослідження та емпіричним методом експерименту в процесі 

вокальної підготовки. Для досягнення означеної мети систематично проходили 

засідання  наукового гуртка, на яких застосовувалися методи пояснення, 

розкриття теоретичного питання,  порівняння, наглядності та здійснювалося 

формування в студентів знань щодо визначення актуальних проблем вокального 

виконавства чи вокальної педагогіки, формування наукового апарату дослідження 

та прогнозування його результату, окреслення методів дослідження відповідно до 

проблеми, моделювання освітнього процесу, впровадження методу педагогічного 

експерименту, узагальнення й підведення підсумків, оформлення результатів 

дослідження. У процесі такого пізнання студенти зазначали, що важливим 

мотивуючим моментом для підвищення їх активності в оволодінні такими 

знаннями була майбутня дослідницька діяльність із написання курсових робіт.  

Поповнення інформаційних і когнітивно-творчих знань майбутніх учителів 

музичного мистецтва й поточна перевірка рівня їх засвоєння здійснювалося в 

процесі підготовки та проведення позааудиторних форм вокального навчання: 

колоквіуму, бліц-турніру, диспуту. Для колоквіуму було підготовлено 25 питань 

(Додаток Б), які потребували актуалізації знань із педагогіки, додаткової 

самостійної підготовки студентів, ознайомлення з джерелами з методології 

дослідження педагогіки мистецтва (Е. Абдулін, О. Олексюк, А. Растригіна, 

О. Реброва). Окрім колоквіуму, було проведено також бліц-турнір, під час якого 

студенти самі ставили питання своїм однокурсникам, які повинні були надати 

миттєві відповіді.  

Цікавим для студентів була підготовка та проведення диспуту за темою 

«Наукові інновації та сучасне вокальне мистецтво», який сприяв звільненню від 

психологічних затисків під час формулювання й озвучення власної думки. 

Створення ситуації успіху сприяло тому, що майбутні вчителі музичного 

мистецтва вчилися толерантно, але впевнено відстоювати свою позицію. Вони 

демонстрували міждисциплінарні знання сучасної відео- , звукопідсилювальної, 
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комп’ютерної техніки, від якої сьогодні залежить розвиток сучасного естрадного 

вокального мистецтва.  

Отже, використання аудиторних і позааудиторних форм і методів у 

формуванні інформаційних і когнітивно-творчих знань, реалізація педагогічної 

умови – застосування наукової екстраполяції як методологічної процедури в 

процесі вокальної підготовки, а також створення психологічної допомоги в 

опануванні методологією педагогічного дослідження вокального виконавства й 

вокальної методики надихало студентів на подальшу методологічну діяльність та 

сприяло їх позитивному ставленню до формування власної методологічної 

компетентності. За результатами активної пізнавальної діяльності викладачі 

засвідчили зростання вокально-виконавського рівня студентів та потреби у 

вокально-педагогічній діяльності. 

На третьому науково-діяльнісному етапі зусилля студентів спрямовувалися 

на опанування вмінь здійснювати науково-дослідницьку діяльність у процесі 

вокальної підготовки. Під час проходження науково-діяльнісного етапу в 

майбутніх учителів музичного мистецтва формувалися конкретнонауково-

технологічний та рефлексивно-самовдосконалювальний компоненти 

методологічної компетентності за реалізації третьої та четвертої педагогічних 

умов – включення студентів у процесі вокальної підготовки до різних видів 

методологічної діяльності та систематичне застосування наукових методів 

пізнання в процесі вокального навчання для досягнення майбутніми вчителями 

музичного мистецтва наукового, професійного та особистісного акме. 

Система методів, розроблена для інтенсифікації формування 

конкретнонауково-технологічного, рефлексивно-самовдосконалювального 

компонентів методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі вокальної підготовки впроваджувалася в аудиторних: на 

індивідуальних практичних заняттях із постановки голосу, лекційно-практичних 

заняттях із методики постановки голосу та позааудиторних формах: засіданнях 

наукового гуртка з вокального виконавства й вокальної педагогіки, 
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методологічних і вокально-методичних тренінгах, студентській науково-

практичній конференції.  

Так, на заняттях із постановки голосу під час вивчення змістового модулю 

VІІІ – Вокально-виконавська діяльність учителя музичного мистецтва, тема 

«Набуття вокально-виконавського досвіду». Для розкриття теми студентам 

пропонувалося самостійно виконати проблемно-пошукове завдання щодо 

систематизації науково-методичних праць із вокального виконавства. Для його 

здійснення пропонувалося застосувати методи: історико-ретроспективний аналіз 

праць із вокально-виконавського мистецтва; аналіз, класифікацію вокальних 

методик, технологій навчання співу. За результатами пошуку, аналізу й 

узагальнення більшість майбутніх педагогів виокремили основні напрями 

досліджень наукового досвіду з вокального виконавства: праці, у яких розкриті 

історія та етапи становлення зарубіжних та української вокально-виконавської 

школи; вплив вищої нервової діяльності  на процес співу; анатомія, психофізіологія 

та акустика звукоутворення в процесі постановки голосу; технічний розвиток 

голосу; вокально-виконавська творчість, охорона та гігієна співацького голосу.  

Так, наприклад, Маграрита Б. успішно здійснила класифікацію методик, 

технологій навчання співу, спрямованих на постановку й розвиток академічного 

голосу (Л. Дмитрієв, Д. Дюш, В. Ємельянов, А. Менабені, К. Плужніков, С. Сонкі 

та ін.; естрадного голосу (Н. Дрожина, К. Лінклейтр, С. Рігс,  К. Садолін та ін.); на 

специфіку дитячого голосу (Н. Добровольська, Д. Огороднов, Н. Орлова, 

Г. Струве, Г. Стулова та ін.),  жіночого голосу (М. Донець-Тесейр, П. Троніна та 

ін.), чоловічого голосу (П. Голубєв, В. Луканін, О. Яковлєв).  За такої діяльності 

студенти ознайомилися з великою кількістю наукової та методичної літератури з 

вокального виконавства. Тому, під час їхньої підготовки до відповіді 

застосовувався метод спонукання пізнавальної мотивації для почуття впевненості 

у своїх силах, а також метод стимулювання почуття задоволення під час 

демонстрації вірно виконаного завдання. Ми спостерігали, що студенти стали 

швидше виконувати пошуково-дослідницькі завдання, які вимагали застосування 
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декількох методів, як: аналізу, систематизації, класифікації, узагальнення тощо. 

Значна частина майбутніх педагогів проявляла зацікавленість і потребу в 

проблемних завданнях у процесі вокального навчання. 

Під час розкриття теми вокального заняття «Артистизм, психологічна 

установка в процесі виконання» ми застосували метод мистецької асоціації для 

формування в студентів уміння самостійно знаходити логічні й асоціативні 

зв’язки з іншими видами мистецтва. На індивідуальному занятті з вокального 

класу майбутнім учителям була пояснена роль та значення психологічної 

установки в сценічному виконанні та відображена сутність системи артистичного 

перевтілення К. Станіславського. З метою доповнення навчального матеріалу 

пропонувалося самостійно опрацювати та проаналізувати наукову працю 

І. Силаньєвої «Шлях до інтонації» (2009 р.), у якій розкрито психологічні основи 

образного перевтілення. До найважливіших методів, які налаштовують виконавця 

на художньо-образне сприймання, студенти віднесли метод асоціації. Майбутні 

вчителі музичного мистецтва зазначали, що вміння знаходити асоціативні зв’язки 

з іншими видами мистецтва – образотворчим мистецтвом, скульптурою, 

архітектурою, літературою, хореографією та ін., створює основу для творчого 

вокально-виконавського процесу. 

Формування вмінь майбутніх учителів музичного мистецтва до 

застосування міждисциплінарного підходу у вокальному навчанні проходило на 

заняттях із постановки голосу на матеріалі теми «Поєднання педагогічної та 

виконавської діяльності в умовах педагогічної практики». Студентам ставилося 

проблемне завдання показати елемент практичного застосування кожного з 

методів пізнання: діалектичного, феноменологічного, історичного, 

культурологічного, семіотичного, герменевтичного, психофізіологічного, 

психолого-педагогічного, які можливо застосувати під час проходження 

педагогічної практики. Майбутні педагоги обирали індивідуальні шляхи 

вирішення поставленого завдання й отримували задоволення від змоги його 

самостійного рішення. Так, для реалізації діалектичного методу, більшість 
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студентів готували комплекс вокальних вправ з опорою на діалектичні принципи 

заперечення заперечення, переходу кількості в якість, конкретного в одиничне й 

загальне; під час використання феноменологічного методу – здійснювали пошук 

первинного смислу й обґрунтування категорій, понять вокально-виконавського 

мистецтва й вокальної педагогіки; історичного методу – вирішували актуальне 

питання мистецтва співу з позиції розгляду виникнення й розвитку явища 

дослідження; культурологічного методу – аналізували розвиток вокального 

виконавства й вокальної педагогіки в контексті культурно-історичної епохи; 

семіотичного й герменевтичного методів – аналізували вокальні твори, які 

входять до навчальної програми; психофізіологічний і психолого-педагогічний 

методи – здійснювали аналіз психологічних і фізіологічних даних учня (студента), 

застосовували спостереження, діагностування особливостей загального й 

вокального розвитку учня (студента) в умовах педагогічної практики. Під час 

опитування з’ясувалося, що більшість студентів не відчували великих складнощів 

у процесі виконання поставленого проблемного завдання. Якщо такі складнощі 

виникали, викладачі вокалу застосовували метод пояснення з наукових основ 

мистецтва співу, спрямований на формування в майбутніх педагогів уміння 

орієнтуватися в інформаційному потоці; знаходити, аналізувати, відбирати, 

класифікувати, оцінювати необхідну інформацію сфери вокально-виконавського 

мистецтва. 

Опанування студентами методологією дослідження вокального виконавства 

й вокальної педагогіки здійснювалось і під час практичних занять з «Методики 

постановки голосу». Наразі, для оволодіння майбутніми педагогами методами 

вокального навчання: емпіричним, лінійним, концентричним, спіральним, 

природовідповідним, фонопедичним, фонетичним, резонансним, – студенти 

досліджували ісоричні витоки означених методів; науково-методичні праці, у 

яких вони розглядались і готували невеликі доповіді з презентаціями таких 

методів. Наприклад, Діана К. дослідила ґенезу лінійного методу та зʼясувала, що 

його витоки йдуть з країн Західної Європи. У своїй доповіді вона відзначила, що 
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означений метод використовував ще М. Глінка, який характеризував його як 

інструментальний чи прямолінійний метод «витягування» голосу від нижньої 

ноти діапазону, прямою лінією вверх до верхньої. Надалі, студенти в процесі 

спеціальних технологічних тренінгів застосовували метод моделювання, 

спрямований на створення моделі розвитку, навчання, виховання вокальних 

знань, умінь, навичок. Їм давалося завдання прослухати запрошеного на заняття 

першокурсника, здійснити аналіз його вокальних даних, вокально-виконавського 

рівня та змоделювати стратегію розвитку співацького голосу, обрати доцільні 

вокальні методи навчання, систему вокальних вправ, вокалізи, вокальні твори. 

Упродовж декількох занять запрошувалися різні студенти першого курсу (дівчата 

та юнаки) для того, щоб змодельоване вміння було добре опрацьовано 

майбутніми педагогами. Перші тренінги проходили невпевнено та з допомогою 

викладача, у подальшому – студенти більш упевнено й самостійно моделювали 

вокальне навчання, виховання, розвиток учня.  

Після опрацювання методу моделювання, майбутнім учителям музичного 

мистецтва пропонувалося під час технологічних тренінгів опанувати методом 

продукування інновацій: методів, моделей, технологій та методом самостійного 

вирішення актуального вокально-виконавського чи вокально-методичного 

питання. Студентам ставилася мета, наприклад – сформувати в першокурсника 

вміння співацького дихання, необхідно було створити модель власної методики, 

технології вокального навчання, спрямовану на досягнення позитивного 

результату. Дозволялося використовувати методи вже існуючих методик, 

технологій, однак, з обов’язковим зазначенням її автора. На початку такої 

діяльності майбутні педагоги створювали інтегровані методики й технології, які 

включали форми методи, засоби з різних авторських методик і технологій. 

Поступово їх технологічна творчість ставала сміливішою, переконливішою та, 

головне, самостійною. Участь у технологічних тренінгах у процесі опрацювання 

зазначених методів сприяла поступовому розвитку самостійності мислення 

студентів, умінню прийняти рішення та оволодінню методом самостійного 
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вирішення актуального вокально-виконавського чи вокально-методичного 

питання. Майбутні вчителі музичного мистецтва розповідали про почуття 

впевненості, рішучості у вирішенні проблем вокального виконавства й вокальної 

методики, яке з’явилося в них під час тренінгової діяльності з методики 

постановки голосу. 

Одним з особливо значимих методів формування науково-технологічного й 

рефлексивно-самовдосконалювального компонентів методологічної 

компетентності студентів є метод науково-пізнавальної рефлексії, націлений на 

усвідомлення майбутніми педагогами методологічних умінь і власного досвіду 

пізнання наукових основ мистецтва співу. Для його реалізації на заняттях із 

методики постановки голосу студентам було запропоновано систематично 

заповнювати «Портфоліо науково-дослідницької діяльності» та написати науково-

творче есе «Методологічна компетентність учителя музичного мистецтва у сфері 

мистецтва співу». Ведення майбутніми вчителями музичного мистецтва 

«Портфоліо» полягало в наповненні його невеликими звітами про оволодіння 

конкретними методами пізнання в процесі вокального навчання й використання їх 

у різних видах науково-дослідницької діяльності. Результати опанування 

методами пізнання наукових основ мистецтва співу, які були апробовані під час 

виконання дослідницьких завдань, студенти заносили в портфоліо разом зі своїми 

висновками. Наразі, під час розкриття теми «Хвороби голосового апарату та його 

оздоровлення» майбутні педагоги використовували міждисциплінарний підхід 

для з’ясування такого питання з наукової позиції фоніатрії та фонопедії, аналіз і 

систематизацію вокальної літератури для виявлення точки зору співаків, учителів 

вокалу на гігієну голосу й режим співака, конкретизацію для визначення 

основних заходів профілактики захворювання співацького голосу. Студенти 

відмічали в портфоліо, які методи застосовувалися для розкриття теми й 

аналізували результати такого досвіду.  

Усвідомленню майбутніми педагогами методологічних умінь і власного 

досвіду пізнання наукових основ мистецтва співу сприяла їх науково-творча 



176 

 

робота – написання есе на тему: «Методологічна компетентність учителя 

музичного мистецтва у сфері мистецтва співу», у якій студенти відобразили 

власне розуміння поняття «методологічна компетентність учителя музичного 

мистецтва». Майже всі студенти зазначали, що методологічна компетентність є 

професійно-особистісним утворенням, яке базується на здатності вчителя 

застосовувати методи пізнання у сфері вокального мистецтва. У своїх есе вони 

відображали, яким чином проходить процес пізнання актуальних вокально-

виконавських чи вокально-педагогічних питань із застосуванням різних методів 

пізнання. На основі науково-пізнавальної рефлексії студенти приходили до 

важливого висновку про цінність високого рівня методологічної компетентності в 

процесі пізнання наукових основ вокального виконавства й вокальної педагогіки 

та необхідність постійного самовдосконалення в методологічній діяльності, від 

якої значною мірою залежить ефективність професійної діяльності сучасного 

вчителя музичного мистецтва. 

Наступним кроком у експериментальному формуванні науково-діяльнісного 

й рефлексивно-самовдосконалювального компонентів методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва було опанування 

студентами вміннями здійснювати методологічний аналіз, який у науковій 

літературі розглядається як форма усвідомлення наукового знання. Студенти 

аналізували думку Е. Абдуліна, що він не є одним методом, а включає в себе 

сукупність принципів, методів, дослідницьких засобів, спрямованих на вирішення 

музично-педагогічних проблем і цілісне багаторівневе (концептуальне) 

обґрунтування отриманого результату. На засіданні були поставленні завдання: 

1) здійснити аналіз методології дослідження науково-методичних проблем у 

статтях, курсових і кваліфікаційних роботах, присвячених вирішенню питань 

вокального виконавства чи вокальної педагогіки; 2) зробити самоаналіз на основі 

професійної рефлексії щодо протиріччя між наявними знаннями щодо шляхів 

вирішення проблеми вокального навчання, розвитку, виховання й реальними 

результатами практики. Оскільки означені завдання належать до завдань 
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підвищеної складності, викладач допомагав студентам, використовуючи методи 

рекомендацій, пояснення, актуалізації методологічних знань. Для виконання 

першого завдання майбутнім педагогам були підготовлені методичні 

рекомендації для етапного здійснення методологічного аналізу дослідницької 

роботи. Студентам пропонувалося проаналізувати: актуальність і стан 

дослідження проблеми, яка розглядається в праці; етапи вивчення й вирішення 

проблеми; науковий апарат і сутність концепції дослідження; методологічну 

основу дослідження з відповідними до кожного рівня науковими методами 

пізнання;  ефективність обраної методології дослідження для досягнення мети й 

результату роботи. На початку такої діяльності студенти здійснювали 

методологічний аналіз наукових і науково-методичних статей із питань 

вокального виконавства чи вокальної педагогіки, потім – курсових робіт, і, 

наостанок – кваліфікаційних робіт випускників попередніх років. Майбутні 

вчителі відзначали, що такий вид діяльності вимагав від них самостійності та 

критичності мислення, максимального включення інтелектуальних сил, 

активізації та актуалізації всіх отриманих попередньо методологічних знань і 

вмінь. Разом із тим, вони відчували поступове зростання власної готовності до 

здійснення методологічного аналізу.  

Наступне завдання з упровадження методу методологічного аналізу 

передбачало усвідомлення майбутніми вчителями музичного мистецтва значення 

самовдосконалення в процесі такої діяльності. Кожному студентові 

пропонувалась актуальна проблема вокального виконавства чи вокальної 

педагогіки, розглядаючи яку необхідно було здійснити самоаналіз на основі 

професійної рефлексії щодо протиріччя між наявними знаннями щодо шляхів 

вирішення проблеми вокального навчання, розвитку, виховання й реальними 

результатами практики. Здійснюючи такий самоаналіз, студенти вчилися реально 

оцінювати свої методологічні знання, уміння й визначати, якими методами, 

науковими знаннями бажано поповнити власний методологічний досвід. Однак, 

такий вид діяльності виявився надто складним для майбутніх педагогів і вимагав 
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додаткових питань викладача, як-от: «Які наукові методи Ви б застосували для 

дослідження проблеми?», «Чи вважаєте Ви, що такі методи є найбільш 

ефективними для її вирішення?», «Чи можливо вирішити поставлене питання 

іншим шляхом, іншими методами?», «Чи вважаєте Ви, що знаєте всі ефективні 

варіанти дослідження проблеми?», «Чи відчуваєте Ви, що маєте достатній запас 

методологічних знань і вмінь для вирішення практичного питання вокального 

навчання?». Відповіді на поставлені питання сприяли активізації усвідомлення й 

самоаналізу студентів.  Для опанування базовими вміннями з методології 

вокального виконавства й вокальної педагогіки в ході засідань наукового гуртка 

проводилися методологічні тренінги, на яких майбутні вчителі музичного 

мистецтва опановували: методом наукового проєктування з прогнозуванням 

результату дослідження; методом планування етапів вирішення проблеми; 

методом формування наукового апарату дослідження; методом самостійного 

формування тезаурусу дослідження, націленого на визначення, тлумачення й 

систематизацію ключових понять дослідження проблеми вокального виконавства 

чи навчання методиці співу; методом створення концепції дослідження 

актуального питання вокального мистецтва чи вокальної педагогіки. 

Так, наприклад, студент ІV курсу Володимир С. обрав для дослідження 

актуальну тему вокальної педагогіки «Професійна підготовка майбутніх учителів 

музичного мистецтва до естрадно-джазового виконавства». Розглянувши стан 

розробленості дослідження проблеми в педагогічній та мистецькій теорії, він 

застосував метод планування етапів вирішення проблеми і метод наукового 

проєктування, який дав можливість спланувати та спроєктувати хід дослідження, 

впровадити запропоновані ним педагогічні умови й методи професійної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до естрадно-джазового 

виконавства та спрогнозувати їх результативність. Особливі труднощі виникли в 

студента під час реалізації методу формування наукового апарату дослідження: 

мети, завдань, об’єкту, предмету, методів, практичного значення дослідження. 

Для опрацювання такого вміння викладач використав метод пояснення й 
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запропонував для напрацювання вміння – сформувати науковий апарат із 

доступніших тем, лише потім повернутися до власного дослідження. Опанувавши 

алгоритм дій, студент зміг вірно сформулювати науковий апарат дослідження за 

обраною темою. 

Наступним умінням, яким оволодів Володимир С., було вміння  

самостійного формування тезаурусу дослідження. Студент визначив ключові 

поняття дослідження та систематизував їх за групами: в першу групу увійшли 

поняття пов’язані з підготовкою вчителя: «професійна підготовка», «готовність до 

професійної діяльності», «професійна підготовка вчителя», «професійна 

готовність учителя», «професійна підготовка майбутнього вчителя музичного 

мистецтва», «готовність учителя музичного мистецтва»; другу групу склали 

поняття, пов’язані з вокальним виконавством учителя музичного мистецтва: 

«вокальне виконавство», «естрадний спів», «джазовий спів», «естрадно-джазове 

виконавство». Кожне з понять обґрунтовувалося за трьома й більше 

плюралістичними думками вчених з аналізом кожної, обов’язковою була власна 

думка майбутнього педагога. Виконавши таке завдання, Володимир С. показав 

достатній рівень володіння методом самостійного формування тезаурусу 

дослідження, націленого на визначення, тлумачення й систематизацію ключових 

понять дослідження проблеми вокального виконавства чи навчання методиці 

співу. 

Певні труднощі майбутній учитель музичного мистецтва відчув і під час 

опанування методу створення концепції дослідження професійної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до естрадно-джазового виконавства. 

Особливо складно було студентові обрати методи дослідження означеної 

проблеми. Для опанування вміння створювати концепцію дослідження педагог 

порадив студентові здійснити методологічний аналіз кваліфікаційної роботи 

випускника факультету мистецтв і, на прикладі, спланувати алгоритмом дій. 

Виконавши рекомендації педагога, Володимир С. визначив, що концепція 

дослідження професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 
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естрадно-джазового виконавства ґрунтується на феноменологічному, системному, 

культурологічному, особистісно-діяльнісному, компетентнісному підходах та 

відповідних їм педагогічним принципам, здатність до усвідомлення цінності 

знань щодо методів пізнання наукових основ вокального виконавства та вокальної 

педагогіки. Студент також назвав теоретичні й емпіричні методи, які були 

визначені під час формування наукового апарату дослідження. На наступних 

засіданнях наукового гуртка на методологічному тренінгу Володимир С. обрав 

іншу актуальну тему сфери мистецтва співу, і, застосовуючи отримані вміння з 

методології педагогічного дослідження, зміг успішно застосувати означені методи 

вже без допомоги викладача. 

Відповідно до наданого прикладу, на основі особистісно-діяльнісного, 

компетентнісного  підходів, формувалися науково-технологічні й рефлексивно-

самовдосконалювальні компоненти кожного студента в процесі вокальної 

підготовки. Проявом наукової творчості й методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва була їх участь у студентській науково-

практичній конференції факультетів, на яку майбутні педагоги готували наукові 

доповіді та статті чи тези. Викладачі відзначили вміння студентів генерувати ідеї 

щодо вибору актуальної проблеми й визначення теми доповіді та статті або тез, 

уміння використовувати бібліографічно-пошукові методи, підготовленість щодо 

етапів здійснення та вибору методів дослідження, знання вимог оформлення 

матеріалів конференції. Головне, на що звертали увагу викладачі, – це 

самостійність і критичність мислення майбутніх педагогів, їх особистісна потреба 

в прояві наукової творчості в дослідженні й висвітленні проблеми освітнього 

процесу, що свідчить про досягнення майбутніми вчителями музичного мистецтва 

наукового, професійного та особистісного акме. 

Отже, у процесі цілеспрямованого формування конкретнонауково-

технологічного й рефлексивно-самовдосконалювального компонентів 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва були 

сформовані здатності до усвідомлення цінності знань і вмінь наукової діяльності, 
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саморозвитку й самовдосконалення; до опанування й оперування вміннями з 

методології досліджень вокального виконавства й вокальної педагогіки; до 

використання наукових методів дослідження у сфері мистецтва співу для 

створення інноваційного наукового продукту; до задіяння вмінь саморозвитку й 

самовдосконалення методологічної компетентності в процесі вокальної 

підготовки; до розвитку самостійного науково-творчого мислення та переведення 

його в особистісну рису в процесі вокального навчання. 

Таким чином, розроблена нами методики формування методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки була впроваджена в ході формувального експерименту. Організація 

експериментальної реалізації методики здійснювалася за трьома етапами: 

мотиваційно-стимулюючим, інформаційно-когнітивним, методологічно-

діяльнісним на основі реалізації педагогічних умов і відповідних їм методів. 

Ефективності використання методів сприяло застосування різних форм 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва – аудиторних: 

індивідуальних занять із постановки голосу, лекційно-практичних занять із 

методики постановки голосу та позааудиторних: наукового гуртка з вокального 

виконавства та вокальної педагогіки, студентської науково-практичної 

конференції, диспуту, колоквіуму, методологічних і вокально-методичних 

тренінгів, бліц-турнірів, лекцій-концертів. 

У процесі формувального експерименту майбутні вчителі музичного 

мистецтва поступово й системно опановували методологію дослідження наукових 

основ вокального виконавства й вокальної педагогіки. Зростала їх мотивація до 

науково-дослідницької діяльності в процесі вокальної підготовки від рівня 

зацікавленості до теоретичного пізнавального інтересу й потреби в науково-

творчій діяльності й методологічному самовдосконаленні. Студенти оволоділи 

вміннями визначати актуальні питання вокального навчання, використовувати 

всезагальні, загальнонаукові й конкретнонаукові методи для їх дослідження, 

планувати та прогнозувати результат дослідження, моделювати та проєктувати 
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процес формування певного явища, створювати методики й технології вокального 

навчання, генерувати науково-творчі ідеї для досягнення ефективного результату 

дослідження. Позитивні зрушення відбулись і в особистісному зростанні 

майбутніх учителів музичного мистецтва, зокрема це стосується інтелектуальних 

здібностей, самостійності та критичності мислення, рішучості й упевненості у 

своїх силах у процесі науково-дослідницької діяльності.  

 

3.3. Аналіз результатів експериментального дослідження 

 

Визначення ефективності впровадженої на формувальному етапі 

педагогічного експерименту методики формування методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки 

передбачало використання єдиних вимог і критеріїв, застосування єдиних методів 

педагогічної діагностики, які були висвітлені в процесі констатувального зрізу. 

Методика діагностування результатів формувального дослідження була спрямована 

на висвітлення й порівняння результатів експериментальної та контрольної груп з 

проведенням аналізу змін сформованості структурних складників і цілісного 

системного утворення – методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва. Результати математичних підрахунків із виявленням рівнів 

сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки після 

формувального експерименту занесено в таблиці 3.13 та 3.14, де Z – узагальнення 

даних. 

Таблиця 3.13 

Рівень сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту методологічної 

компетентності студентів експериментальної групи після експерименту  
              Рівні 

Показники  

Низький Середній Високий 

Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) 

перший 7 14,58 26 52,09 16 33,33 

другий 6 12,50 23 47,92 19 39,58 

третій 7 14,58 23 47,92 18 37,50 

Z 7 14,58 23 47,92 18 37,50 
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Дані таблиць засвідчують, що перший показник (ціннісний) мотиваційно-

ціннісного компоненту – усвідомлення цінності сформованої мотивації майбутніх 

учителів музичного мистецтва до наукового пізнання мистецтва співу має значну 

різницю в рівнях сформованості студентів експериментальної групи порівняно з 

констатувальним етапом дослідження, на відміну від контрольної групи. 

Таблиця 3.14 

Рівень сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту методологічної 

компетентності студентів контрольної групи після експерименту  
                Рівні 

Показники  

Низький Середній Високий 

Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) 

перший 21 44,68 19 40,.42 7 14,9 

другий 20 42,55 21 44,68 6 12,77 

третій 19 40,43 22 46,81 6 12,77 

Z 20 42,55 21 44.68 6 12,77 

За результатами дослідження динаміки рівня сформованості мотиваційно-

ціннісного компоненту методологічної компетентності студентів експериментальної 

та контрольної груп до та після експерименту було визначено, що кількість судентів 

із низьким рівнем сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту в 

експериментальній групі зменшилася на 43,75 %, тоді як у студентів контрольної 

групи зменшилася лише на 14,90 %; із середнім рівнем – в експериментальній групі 

збільшилася на 10,42 %, а в студентів контрольної групи збільшилася на 6,39 %; із 

високим рівнем – в експериментальній групі збільшилася на 33,24 %, а в студентів 

контрольної групи збільшилася лише на 8,51 %. Отже, дослідження дало змогу 

виявити позитивну динаміку в зростанні рівня мотиваційно-ціннісного компоненту 

методологічної компетентності обох груп. Однак, означений показник особливо 

вагомо зріс у студентів експериментальної групи, у яких спостерігалася значна 

активізація пізнавальної мотивації до наукових основ мистецтва співу, сформувалася 

ціннісна установка на опанування методології дослідження вокального виконавства 

й вокальної педагогіки.  

Підрахунки з виявленням рівнів сформованості інформологічно-

дослідницького компоненту методологічної компетентності майбутніх учителів 
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музичного мистецтва експериментальної та контрольної груп у процесі вокальної 

підготовки після педагогічного експерименту  занесено в таблиці 3.15 та 3.16. 

Таблиця 3.15 

Рівень сформованості інформологічно-дослідницького компоненту 

методологічної компетентності студентів експериментальної групи після 

експерименту  
              Рівні 

Показники  

Низький Середній Високий 

Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) 

перший 5 10,42 25 52,08 18 37,50 

дрцгий 5 10,42 25 52,08 18 37,50 

третій 6 12,50 23 47,92 19 39,58 

Z 5 10,42 25 52,08 18 37,50 

Із таблиць видно, що є позитивна динаміка в зростанні рівня сформованості 

інформологічно-дослідницького компоненту методологічної компетентності обох 

груп.  

Таблиця 3.16 

Рівень сформованості інформологічно-дослідницького компоненту 

методологічної компетентності студентів контрольної групи після експерименту  
                Рівні 

Показники  

Низький Середній Високий 

Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) 

перший 17 36,17 23 48,94 7 14,89 

другий 16 34,04 24 51,07 7 14,89 

третій 17 36,17 23 48,94 7 14,09 

Z 17 36,17 23 48,94 7 14,09 

Визначення рівня сформованості інформологічно-дослідницького 

компоненту методологічної компетентності студентів експериментальної та 

контрольної груп до та після експерименту показав, що з низьким рівнем 

сформованості означеного компоненту кількість студентів експериментальної 

групи зменшилася на 31,25 %, тоді як у студентів контрольної групи зменшилася 

на 4,25 %; із середнім рівнем – студентів експериментальної групи збільшилася на 

6,25 %, а в студентів контрольної групи не змінилася; з високим рівнем – 

студентів експериментальної групи збільшилася на 25,00 %, а у студентів 

контрольної групи збільшилася лише на 4,25 %. 

Підрахунки з виявленням рівнів сформованості світоглядно-

загальнонаукового компоненту методологічної компетентності майбутніх учителів 
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музичного мистецтва експериментальної та контрольної груп у процесі вокальної 

підготовки після педагогічного експерименту  занесено в таблиці 3.17 та 3.18.  

Таблиця 3.17 

Рівень сформованості світоглядно-загальнонаукового компоненту 

методологічної компетентності студентів експериментальної групи після 

експерименту  
              Рівні 

Показники  

Низький Середній Високий 

Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) 

перший 6 12,50 22 45,83 20 37,50 

другий 5 10,42 24 50,00 19 39,58 

третій 6 12,50 22 45,83 20 37,50 

Z 6 12,50 22 45,83 20 37,50 

Дані, занесені в таблиці, відображають позитивну динаміку в зростанні 

рівня сформованості світоглядно-загальнонаукового компоненту методологічної 

компетентності обох груп.  

Таблиця 3.18 

Рівень сформованості світоглядно-загальнонаукового компоненту 

методологічної компетентності студентів контрольної групи після 

експерименту  
                Рівні 

Показники  

Низький Середній Високий 

Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) 

перший 18 38,29 22 46,81 7 14,90 

другий 19 40,42 22 46,81 6 12,77 

третій 20 42,55 21 44,68 6 12,77 

Z 19 40,42 22 46,81 6 12,77 

 

Визначення рівня сформованості світоглядно-загальнонаукового 

компоненту методологічної компетентності студентів експериментальної та 

контрольної груп до та після експерименту показав, що: з низьким рівнем 

сформованості означеного компоненту кількість студентів експериментальної 

групи зменшилася на 47,92 %, тоді як у студентів контрольної групи зменшилася 

на 17,03 %; із середнім рівнем – студентів експериментальної групи збільшилася 

на 10,42 %, а студентів контрольної групи збільшилася на 8,51 %; із високим 

рівнем – студентів експериментальної групи збільшилася на 37,50 %, у студентів 

контрольної групи збільшилася на 8,52 %. Отже, рівень сформованості 
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світоглядно-загальнонаукового компоненту особливо вагомо зріс у студентів 

експериментальної групи.  

Підрахунки з виявленням рівнів сформованості конкретнонауково-

технологічного компоненту методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва експериментальної та контрольної груп у процесі вокальної 

підготовки після педагогічного експерименту  занесено в таблиці 3.19 та 3.20. 

Таблиця 3.19 

Рівень сформованості конкретнонауково-технологічного компоненту 

методологічної компетентності студентів експериментальної групи після 

експерименту 
              Рівні 

Показники  

Низький Середній Високий 

Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) 

перший 9 18,75 20 37,50 19 39,58 

другий 8 16,67 21 43,75 19 39,58 

третій 8 16,67 21 43,75 19 39,58 

Z 8 16,67 21 43,75 19 39,58 

 

 Таблиці відображають позитивну динаміку в зростанні рівня сформованості 

конкретнонауково-технологічного компоненту методологічної компетентності 

обох груп. 

Таблиця 3.20 

Рівень сформованості конкретнонауково-технологічного компоненту 

методологічної компетентності студентів контрольної групи після 

експерименту  
                Рівні 

Показники  

Низький Середній Високий 

Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) 

перший 23 48,94 17 36,17 7 14,90 

другий 22 46,81 19 40,42 6 12,77 

тертій 21 44,68 20 42,55 6 12,77 

Z 22 46,81 19 40,42 6 12,77 

Визначення рівня сформованості конкретнонауково-технологічного 

компоненту методологічної компетентності студентів експериментальної та 

контрольної груп до та після експерименту показав, що: з низьким рівнем 

сформованості означеного компоненту кількість студентів експериментальної 

групи зменшилася на 45,83 %, тоді як у студентів контрольної групи зменшилася 

на 14,89 %; із середнім рівнем – у студентів експериментальної групи збільшилася 
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на 10,42 %, а в студентів контрольної групи збільшилася на 6,38 %; із високим 

рівнем – у студентів експериментальної групи збільшилася на 35,41 %, а в 

студентів контрольної групи збільшилася лише на 8,51 %. Отже, рівень 

сформованості конкретнонауково-технологічного компоненту методологічної 

компетентності особливо вагомо зріс у студентів експериментальної групи.  

Підрахунки з виявленням рівнів сформованості рефлексивно-

самовдосконалювального компоненту методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва експериментальної та контрольної груп у процесі 

вокальної підготовки після педагогічного експерименту занесено в таблиці 3.21 та 

3.22. 

Таблиця 3.21 

Рівень сформованості рефлексивно-самовдосконалювального компоненту 

методологічної компетентності студентів експериментальної групи після 

експерименту  
              Рівні 

Показники  

Низький Середній Високий 

Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) 

перший 10 20,83 21 43,75 17 35,41 

другий 11 22,92 19 39,58 18 37,50 

третій 10 20,83 20 37,50 18 37,50 

Z 10 20,83 20 37,50 18 37,50 

 

Дані таблиць відображають позитивну динаміку в зростанні рівня 

сформованості рефлексивно-самовдосконалювального компоненту 

методологічної компетентності обох груп. 

Таблиця 3.22 

Рівень сформованості рефлексивно-самовдосконалювального компоненту 

методологічної компетентності студентів контрольної групи після 

експерименту  
                Рівні 

Показники  

Низький Середній Високий 

Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) 

перший 22 46,81 20 42,55 5 10,64 

другий 22 46,81 20 42,55 5 10,64 

третій 23 48,94 19 40,42 5 10,64 

Z 22 46,81 20 42,55 5 10,64 

Визначення рівня сформованості рефлексивно-самовдосконалювального 

компоненту методологічної компетентності студентів експериментальної та 
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контрольної груп до та після експерименту показав, що: з низьким рівнем 

сформованості означеного компонента кількість студентів експериментальної групи 

зменшилася на 47,92 %, тоді як у студентів контрольної групи зменшилася на 

21,27 %; із середнім рівнем – у студентів експериментальної групи збільшилася на 

13,25 %, а в студентів контрольної групи збільшилася на 14,9 %; із високим рівнем – 

у студентів експериментальної групи збільшилася на 34,67 %, у студентів 

контрольної групи збільшилася лише на 6,37 %. Отже, рівень сформованості 

рефлексивно-самовдосконалювального компоненту методологічної компетентності 

особливо вагомо зріс у студентів експериментальної групи.  

Підрахунки з виявленням рівнів сформованості методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва експериментальної та 

контрольної груп у процесі вокальної підготовки після педагогічного 

експерименту занесено в таблиці 3.23 та 3.24. 

Таблиця 3.23 

Рівень сформованості методологічної компетентності студентів 

експериментальної групи після експерименту  
              Рівні 

Компоненти 

Низький Середній Високий 

Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) 

Мотиваційно-ціннісний 7 14,58 23 47,92 18 37,50 

Інформологічно-

дослідницький 

5 10,42 25 52,08 18 37,50 

Світоглядно-

загальнонауковий 

6 12,50 22 45,83 20 37,50 

Конкретнонауково-

технологічний 

8 16,67 21 43,75 19 39,58 

Рефлексивно-

самовдосконалювальний 

10 20,83 20 41,67 18 37,50  

Z 7 14,58 22 45,83 19 39,58 

У цілому, підрахунки дали змогу виявити, що в експериментальній групі 

кількість майбутніх учителів музичного мистецтва зі сформованою 

методологічною компетентністю (середній і високий рівні) збільшився на 43,75 % 

і становить – 85,41 % від загального числа студентів. У контрольній групі 

кількість майбутніх учителів музичного мистецтва зі сформованою 
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методологічною компетентністю (середній і високий рівні) збільшилася на 

19,15 % і становить  – 57,45 % від загального числа студентів. 

Таблиця 3.24 

Рівень сформованості методологічної компетентності студентів контрольної 

групи після експерименту  
                Рівні 

Компоненти 

Низький Середній Високий 

Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) Абс. Відносн.(%) 

Мотиваційно-ціннісний 20 42,55 21 44,68 6 12,77 

Інформологічно-

дослідницький 

17 36,17 23 48,94 7 14,09 

Світоглядно-

загальнонауковий 

19 40,42 22 46,81 6 12,77 

Конкретнонауково-

технологічний 

22 46,81 19 40,42 6 12,77 

Рефлексивно-

самовдосконалювальний 

22 46,81 20 42,55 5 10,64 

Z 20 42,55 21 44,68 6 12,77 

Порівнюючи результати двох груп, ми виявили, що кількість студентів із 

низьким рівнем методологічної компетентності в експериментальній групі 

зменшилася на 43,75 % і становить – 14,58 %, а в студентів контрольної групи – 

на 19,15 % і становить – 42,55 %.   

Дослідження дало змогу виявити позитивну динаміку в зростанні рівнів 

сформованості методологічної компетентності обох груп. Однак, рівень 

сформованості методологічної компетентності особливо вагомо зріс у студентів 

експериментальної групи (рис. 3.1). Довести статистичну розбіжність між 

показниками в експериментальній та контрольній групах наприкінці 

формувального експерименту можна за допомогою багатофункціонального 

критерію * Фішера (кутового перетворення Фішера),  оскільки: 1) у 

формувальному експерименті брали участь дві групи студентів (ЕГ, КГ); 

2) кількість студентів у кожній з груп була більшою, ніж 5 осіб, зокрема в 

експериментальній групі – 48 майбутніх фахівців, а в контрольній – 47 студентів.  

Отже, критерій * Фішера використовувався з метою порівняння й 

зіставлення кількісних показників експериментальної та контрольної груп 

учасників формувального експерименту. Додатково здійснювалося порівняння  
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показників для експериментальної групи на початку експерименту та наприкінці 

експерименту, а також порівняння показників для контрольної групи на початку 

експерименту та наприкінці експерименту. 

 

Рис. 3.1. Динаміка формування методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки 

Для статистичної перевірки статистичних гіпотез було сформульовано такі 

гіпотези: 

Но: частка осіб, у яких проявляється досліджуваний ефект «Сформованість 

компоненту»,  у першій вибірці не більша, ніж у другій вибірці; 

Н1: частка осіб, у яких проявляється досліджуваний ефект «Сформованість 

компоненту»,  у першій вибірці значно відрізняється від частки в другій вибірці. 

Спочатку опишемо даний статистичний критерій у цілому й наведемо 

детальніші пояснення на прикладі опрацювання середніх показників для 

мотиваційно-ціннісного компоненту. А потім будемо подавати опрацювання 

статистичних даних за цим критерієм для кожного з компонентів і методологічної 

компетентності в цілому. 

Експериментальні дані таблиць повністю задовольняють обмеження, що 

накладаються кутовим перетворенням Фішера: 

а) жодна з часток, що порівнюються, не дорівнює нулю; 
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б) кількість спостережень у обох вибірках більше 5, що дозволяє будь-які 

співставлення. 

в) верхня межа для кількості спостережень у вибірці для критерію 

практично відсутня, тобто вибірки можуть бути скільки завгодно великими. 

Розрахуємо емпіричне значення критерію φемп за формулою 

21

21
21 ||

nn

nn
åìï


                                                                                      (3.1), 

де n1 – кількість спостережень у першій вибірці, n2 – кількість спостережень у 

другій вибірці; )arcsin(2 11 p  – величина, що відповідає відсотковій частці р1 

першої вибірки, )arcsin(2 22 p  – величина, що відповідає відсотковій частці 

р2 другої вибірки.  

Отже, перевірку будемо здійснювати за таким алгоритмом: 

1) сформулюємо нульову та альтернативну гіпотези; 

2) обчислимо відсоткові частки для досліджуваних величин для обох 

вибірок; 

3) обчислимо емпіричне значення критерію φемп за формулою (3.1); 

4) будемо порівнювати обчислені емпіричні значення з критичним 

64,1
05,0

крит ; 31,2
01,0

крит (рис. 3.1.); 

5) якщо 
крит


емп

, то нема підстав відкидати нульову гіпотезу; якщо 


крит


емп

, то відкидають нульову гіпотезу та приймають альтернативну про 

наявність відмінностей. 

 
Рис. 3.1. Вісь значень для величин кутів  . 

 

4,68 
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В ЕГ і КГ на початку експерименту не відрізняються частки сформованості 

методологічної компетентності ( ).  Це означає також, 

що частки низького рівня для цих груп суттєво не відрізняються (рис. 3.2). 

В ЕГ і КГ після експерименту відрізняються частки сформованості 

методологічної компетентності ( ). В ЕГ частка 

«Сформованість» суттєво вища.  Це означає також, що частка низького рівня в ЕГ 

суттєво нижча (рис. 3.3). 

В ЕГ на початку експерименту й у ЕГ після експерименту відрізняються 

частки сформованості методологічної компетентності 

( ). В ЕГ після експерименту частка «Сформованість» 

суттєво вища та, відповідно, частка низького рівня в ЕГ після експерименту 

суттєво нижча за частку низького рівня в ЕГ на початку експерименту. 

У КГ на початку експерименту й у КГ після експерименту на рівні 1 % 

суттєво не відрізняються частки сформованості методологічної компетентності 

( ). Це також означає, що на рівні 1 % 

суттєво не відрізняються  частки низького рівня в КГ на початку експерименту та 

після нього. 

 

 
 

Рис. 3.2. Порівняння часток «сформованість» методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (середній і високий 

рівні) ЕГ і КГ на початок експерименту 
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Рис. 3.3. Порівняння часток «сформованість» методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (середній і високий 

рівні) ЕГ і КГ після експерименту 

Отже, статистично підтверджено ефективність методики формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки. 

Якісні та статистичні результати експериментального дослідження дали 

змогу з’ясувати динаміку рівнів сформованості методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки, яка 

відображена в табл. 3.25. 

Таблиця 3.25 

Динаміка рівнів сформованості методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки 
Рівні ГРУПИ Показник змін ГРУПИ Показник змін 

на початку 

 експерименту 

на кінець 

 експерименту 

 

ЕГ КГ  ЕГ КГ  

Низький 

(несформовано) 

0,58 0,62 - 0,04  0,15 0,43 -0,28 

Середній і високий 

(сформовано) 

0,42 0,38 0,04 0,85 0,57 0,28 
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Таким чином, у дослідженні теоретично розроблено й експериментально 

перевірено ефективність методики формування методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки.  

 

Висновки до розділу 3 

У розділі представлено результати педагогічної діагностики щодо 

визначення рівнів сформованості методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва, упровадження методики формування означеного 

феномену; аналізу експериментального дослідження. 

Педагогічний експеримент із перевірки методики формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки здійснено за трьома етапами: констатувальний, 

формувальний, контрольний. Констатувальний етап було спрямовано на 

педагогічну діагностику сформованості компонентів методологічної 

компетентності студентів у процесі вокальної підготовки. Для досягнення його 

мети в роботі розроблено критеріальний апарат. 

Мотиваційно-ціннісний компонент оцінювався за мотиваційно-

аксіологічним критерієм і такими показниками: ступінь усвідомлення цінності 

сформованої мотивації до наукового пізнання мистецтва співу; міра 

сформованості пізнавальних мотивів до методології дослідження вокального 

мистецтва й вокальної педагогіки; ступінь сформованості позитивного ставлення 

особистості до формування методологічної компетентності в процесі вокальної 

підготовки. Інформологічно-дослідницький компонент оцінювався за 

інформаційно-пошуковим критерієм та відповідними показниками: ступінь 

усвідомлення цінності інформаційної культури майбутнього вчителя музичного 

мистецтва для вирішення проблеми вокального навчання; міра сформованості 

знань і вмінь створювати стратегію інформаційного пошуку для вирішення 

актуальних проблем вокального навчання; ступінь сформованості вмінь 

знаходити, аналізувати, синтезувати, узагальнювати інформацію для дослідження 
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у сфері вокально-виконавської та вокальної педагогіки; міра сформованості 

здатності особистості до розвитку інформаційно-пошукових здібностей у процесі 

дослідження наукових основ співу. Світоглядно-загальнонауковий компонент 

оцінювався за світоглядно-міждисциплінарним критерієм та означеними 

показниками: ступінь усвідомлення цінності досвіду філософії, загальнонаукових 

основ у процесі вокальної підготовки; міра опанування й оперування 

методологічними знаннями й уміннями у сфері вокального виконавства й 

вокальної педагогіки з філософії мистецтва, музичної герменевтики, музичної 

семіотики, мистецтвознавства, психофізіології та інших дотичних наук; ступінь 

розвитку самостійного науково-творчого та критичного мислення й переведення 

його в особистісну рису в процесі реалізації філософського й загальнонаукового 

досвіду у вокальній підготовці. Конкретнонауково-технологічний компонент 

оцінювався за науково-діяльнісним критерієм, його показниками визначено: міру 

усвідомлення цінності науково-технологічних знань і вмінь застосовувати наукові 

методи пізнання в дослідженні практичних проблем вокально-виконавської та 

вокально-педагогічної діяльності; рівень сформованості вмінь з методології 

педагогічних досліджень у сфері вокального виконавства та вокальної педагогіки; 

рівень сформованості вмінь до зростання власних науково-діяльнісних якостей 

дослідника в процесі вокальної підготовки. Рефлексивно-самовдосконалювальний 

компонент оцінювався за творчо-самовдосконалювальним критерієм та такими 

показниками: міра усвідомлення значеннєвої цінності знань і вмінь саморозвитку 

й самовдосконалення в процесі опанування методологією педагогічного 

дослідження вокального виконавства й вокальної педагогіки; ступінь 

сформованості вмінь саморозвитку й самовдосконалення методологічної 

компетентності в процесі вокальної підготовки; міра сформованості професійно-

особистісної рефлексії за результатами наукової діяльності. 

Здійснено добір і модифікацію діагностичних методик, зокрема: тест 

«Мотивація методологічної діяльності» (методика К. Замфір у модифікації 

А. Реана); опитувальник «Інформаційна культура вчителя» (за С. Сисоєвою та 
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Л. Козак); опитувальник для оцінки рівня науково-творчого мислення особистості 

(за Е. Роговим); тест «Індивідуальна міра вияву рефлективності» (за А. Карповим, 

В. Пономарьовою) та розробку авторських тестів і опитувальників. Узагальнення 

отриманих даних експерименту дозволило виявити рівні сформованості 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки за 5 бальною шкалою оцінювання: високий рівень 

продемонстрували студенти ЕГ – 6,25 % і КГ – 4,26 %, середній рівень показали 

студенти ЕГ – 35,41 % і КГ – 34,04 %, низький рівень продемонстрували студенти 

ЕГ – 58,33 % і КГ – 61,70 %. 

Мотиваційно-стимулюючий етап формувального експерименту було 

спрямовано на ознайомлення студентів зі специфікою вокально-педагогічної 

роботи; зацікавлення й пізнання науковими основами вокального виконавства і 

вокальної педагогіки. У процесі такого етапу формувався мотиваційно-ціннісний 

компонент за реалізації першої педагогічної умови та відповідних їй методів: 

«подиву й захоплення», «створення ситуації успіху», самостійно-пошукових 

завдань, евристичної бесіди, аналізу, синтезу, класифікації, узагальнення, 

стимуляції професійно-особистісної потреби в наукових знаннях; аналогії та 

порівняння, творчо-аналітичних завдань; науково-методичного проєкту; 

зацікавлення різними видами наукової діяльності. Інформаційно-гносеологічний 

етап експерименту було націлено на опанування майбутніми вчителями 

музичного мистецтва знаннями й уміннями пошуку наукової інформації з 

мистецтва співу; базовими поняттями вокального виконавства й вокальної 

педагогіки; основами методології музично-педагогічного дослідження; знаннями 

всезагальних, загальнонаукових і конкретнонаукових методів дослідження 

мистецтва співу. У процесі означеного етапу формувався інформологічно-

дослідницький та світоглядно-загальнонауковий компоненти за реалізації другої 

педагогічної умови й відповідних до умови методів: діалектичного, 

феноменологічного, аксіологічного історичного, герменевтичного й семіотичного 

аналізу; психофізіологічного аналізу, діагностики вокальних знань, умінь, 
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навичок, здібностей. Науково-діяльнісний етап експерименту було спрямовано на 

оволодіння майбутніми вчителями музичного мистецтва практичними вміннями 

застосовувати міждисциплінарні зв’язки та методи пізнання в процесі вокального 

навчання; аналізувати, оцінювати, синтезувати вокальні методи; використовувати 

методологічну рефлексію та самовдосконалюватися. Під час проходження 

науково-діяльнісного етапу в студентів формувалися конкретнонауково-

технологічний і рефлексивно-самовдосконалювальний компоненти за реалізації 

третьої та четвертої педагогічних умов та відповідних до означених умов методів: 

стимулювання почуття задоволення в процесі виконання різних видів науково-

дослідницької діяльності, вокального навчання й розвитку (емпіричний, 

концентричний, фонопедичний, фонетичний та ін.), проблемно-пошукових 

завдань, ретроспективного аналізу вокально-виконавського й вокально-

педагогічного мистецтва; систематизації науково-методичних праць із вокального 

виконавства й вокальної методики; класифікації вокальних методик, технологій 

навчання співу; методологічного аналізу, пояснення, наукової та мистецької 

асоціації, самостійного формування наукового апарату та тезаурусу дослідження, 

самостійного завдання, методологічної рефлексії, розробки концепції 

дослідження актуального питання вокального мистецтва чи вокальної педагогіки, 

моделювання, презентацій вокально-виконавських, вокально-педагогічних 

інновацій, наукового проєкту. 

На контрольному етапі експерименту здійснено аналіз отриманих даних, за 

результатами яких з’ясовано зростання всіх означених у роботі компонентів 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, 

статистичну обробку за допомогою багатофункціонального критерію * Фішера, 

який підтвердив їх достовірність. Якісні та статистичні результати 

експериментального дослідження дали змогу з’ясувати динаміку рівнів 

сформованості методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі вокальної підготовки. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні й методичні основи 

вирішення проблеми формування методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки. Отримані 

результати, за яких досягнуто мету й вирішено завдання дослідження, дали 

підставу для формулювання таких висновків: 

1. З’ясовано стан вивчення обраної проблеми формування методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки. Аргументовано, що означена проблема не була предметом цілісного 

наукового аналізу, недостатньо окреслено теоретичні й методичні основи 

формування означеного явища. Обґрунтовано тезаурус наукового дослідження 

формування методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі вокальної підготовки, який включає три групи понять: 

поняття, які розкривають сутність компетентності вчителя; поняття, які 

розкривають зміст методологічної компетентності вчителя; поняття, які змістовно 

пов’язані з вокальною підготовкою майбутніх учителів музичного мистецтва. 

2. Розкрито сутність методологічної компетентності вчителя музичного 

мистецтва, що є системним особистісно-професійним, динамічним утворенням і 

здатністю вирішувати фахові завдання, що базується на мотиваційній, інформаційно-

дослідницькій, рефлексивно-самовдосконалюваній спрямованості особистості; 

сформованості всезагальних, загальнонаукових, музично-педагогічних знань і вмінь 

та практичному виявленні їх у фаховій діяльності. Формування методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки базується на опануванні студентами методологією вокально-

виконавського мистецтва й вокальної педагогіки.  

Визначено структуру методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва, яка включає такі компоненти: мотиваційно-ціннісний, 

інформологічно-дослідницький, світоглядно-загальнонауковий, 

конкретнонауково-технологічний та рефлексивно-самовдосконалювальний. 
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3. Розроблено методику формування методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки на основі реалізації 

таких наукових підходів: міждисциплінарного, особистісно-діяльнісного, 

компетентнісного, акмеологічного, культурологічного та відповідних їм педагогічних 

принципів: систематичності й послідовності опанування науковими методами 

пізнання мистецтва співу, міждисциплінарності в пізнанні майбутніми вчителями 

музичного мистецтва наукових основ вокального виконавства й вокальної педагогіки, 

науково-творчої ініціативи, єдності наукових і мистецьких досягнень, особистісної 

зацікавленості та спрямованості на досягнення високого рівня методологічної 

компетентності, активності, детермінації видів і функцій наукової діяльності вчителя 

музичного мистецтва, науковості вокального навчання, поліхудожності й 

культуровідповідності.  

Представлено модель методики формування методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки, яка 

включає цільову, теоретико-методологічну, процесуальну та критеріально-

результативну складові. Визначено педагогічні умови формування методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки, як: активізація пізнавальної мотивації студентів на опанування основами 

наукового пізнання вокального виконавства й вокальної педагогіки; застосування 

наукової екстраполяції як методологічної процедури в процесі вокальної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва; включення студентів у процесі вокальної 

підготовки до різних видів науково-дослідницької діяльності; стимулювання 

розвитку науково-методичної творчості майбутніх учителів музичного мистецтва на 

заняттях із вокальних дисциплін для досягнення їх наукового, професійного та 

особистісного акме. Класифіковано комплекс методів відповідно до обраних 

педагогічних умов, як-от: мотиваційні, міждисциплінарні, науково-діяльнісні та 

науково-творчі. 

4. Визначено критеріальний апарат для діагностики сформованості 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі 
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вокальної підготовки, який включає п’ять критеріїв відповідно до компонентів 

структури методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, 

а саме: мотиваційно-аксіологічний, інформаційно-пошуковий, світоглядно-

міждисциплінарний, науково-діяльнісний, творчо-самовдосконалювальний. 

Мотиваційно-ціннісний компонент оцінювався за мотиваційно-аксіологічним 

критерієм (показники: ступінь усвідомлення цінності сформованої мотивації до 

наукового пізнання мистецтва співу; міра сформованості пізнавальних мотивів до 

методології дослідження вокального мистецтва й вокальної педагогіки; ступінь 

сформованості позитивного ставлення особистості до формування методологічної 

компетентності в процесі вокальної підготовки). Інформологічно-дослідницький 

компонент оцінювався за інформаційно-пошуковим критерієм (показники: ступінь 

усвідомлення цінності інформаційної культури майбутнього вчителя музичного 

мистецтва для вирішення проблеми вокального навчання; міра сформованості знань 

і вмінь створювати стратегію інформаційного пошуку для вирішення актуальних 

проблем вокального навчання; ступінь сформованості вмінь знаходити, аналізувати, 

синтезувати, узагальнювати інформацію для дослідження у сфері вокально-

виконавської та вокальної педагогіки; міра сформованості здатності особистості до 

розвитку інформаційно-пошукових здібностей у процесі дослідження наукових 

основ співу). Світоглядно-загальнонауковий компонент оцінювався за світоглядно-

міждисциплінарним критерієм (показники: ступінь усвідомлення цінності досвіду 

філософії, загальнонаукових основ у процесі вокальної підготовки; міра опанування 

й оперування методологічними знаннями й уміннями у сфері вокального 

виконавства й вокальної педагогіки з філософії мистецтва, музичної герменевтики, 

музичної семіотики, мистецтвознавства, психофізіології та інших дотичних наук; 

ступінь розвитку самостійного науково-творчого і критичного мислення та 

переведення його в особистісну рису в процесі реалізації філософського й 

загальнонаукового досвіду у вокальній підготовці). Конкретнонауково-

технологічний компонент оцінювався за науково-діяльнісним критерієм (показники: 

міра усвідомлення цінності науково-технологічних знань і вмінь застосовувати 
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наукові методи пізнання в дослідженні практичних проблем вокально-виконавської 

та вокально-педагогічної діяльності; рівень сформованості вмінь з методології 

педагогічних досліджень у сфері вокального виконавства й вокальної педагогіки; 

рівень сформованості вмінь до зростання власних науково-діяльнісних якостей 

дослідника в процесі вокальної підготовки. Рефлексивно-самовдосконалювальний 

компонент оцінювався за творчо-самовдосконалювальним критерієм і такими 

показниками: міра усвідомлення значеннєвої цінності знань і вмінь саморозвитку й 

самовдосконалення в процесі опанування методологією педагогічного дослідження 

вокального виконавства й вокальної педагогіки; ступінь сформованості вмінь 

саморозвитку й самовдосконалення методологічної компетентності в процесі 

вокальної підготовки; міра сформованості професійно-особистісної рефлексії за 

результатами наукової діяльності. 

За результатами діагностування визначено три рівні сформованості 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва: високий 

рівень зафіксовано в студентів ЕГ – 6,25 % і КГ – 4,26 %, середній рівень 

визначено в студентів ЕГ – 35,41 % і КГ – 34,04 %, низький рівень виявлено в 

студентів ЕГ – 58,33 % і КГ – 61,70 %. 

5. Експериментально перевірено методику формування методологічної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки, яка базувалася на таких наукових підходах: міждисциплінарному, 

особистісно-діяльнісному, компетентнісному, акмеологічному й культурологічному 

та відповідних їм педагогічних принципах; педагогічних умовах і методах, які 

впроваджено на мотиваційно-стимулюючому, інформаційно-гносеологічному та 

науково-діяльнісному етапах педагогічного експерименту. За результатом 

дослідження з’ясовано, що низький рівень сформованості методологічної 

компетентності зменшився в студентів ЕГ на 43,75 %, у студентів КГ – на 19,15 %; 

середній рівень збільшився в студентів ЕГ на 10,42 %, у студентів КГ – 10,64 %; 

високий рівень збільшився в студентів ЕГ на 33,33 %, у студентів КГ – 8,51 %.  
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Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування 

методологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокальної підготовки. Подальших наукових досліджень потребує 

проблема формування методологічної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва в системі неперервної музично-педагогічної освіти. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Додаток А1 

 

Методики для діагностики рівня сформованості мотиваційно-ціннісного 

компоненту методологічної компетентності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі вокальної підготовки 

 

Опитувальник № 1 

 для виявлення ступеня усвідомлення цінності сформованої мотивації до 

наукового пізнання мистецтва співу 

 
Вік________ р.  

Стать________ 

Місце навчання___________________________________________________________ 

Освітньо-кваліфікаційний рівень_____________________________________________ 

Форма навчання___________________________________________________________ 

Курс навчання____________________________________________________________ 

Спеціалізація_____________________________________________________________ 

 

(необхідне підкреслити) 

 

1. Чи є у Вас мета поповнити свій вокально-виконавський і вокально-

методичний досвід?  

а) так         б) ні. 

2. Чи маєте Ви ціль глибоко вивчити якесь питання у сфері мистецтва 

співу?   

а) так         б) ні.  

3. Чи є у Вас потреба в аналізі та знайомстві з новими науковими і 

методичними джерелами з вокального виконавства та вокальної педагогіки?  

а) так         б) ні. 

4. Чи маєте Ви інтерес до пізнання вокальних методів, методик, 

технологій?  

а) так         б) ні. 

5. Чи цікаво Вам знати, як здійснювати виконавський  аналіз вокального 

твору та інтерпретувати його?  

а) так         б) ні.  

6. Чи цікаво Вам знати, як здійснювати дослідження для розкриття 

важливого питання сфери мистецтва співу?   

а) так         б) ні.  
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7. Чи маєте Ви інтерес до знання всезагальних, загальнонаукових і 

конкретнонаукових методів дослідження актуальної проблеми сфери мистецтва 

співу?  

а) так         б) ні. 

8. Чи цікаво Вам знати, які знання й уміння можна назвати 

методологічними?   

а) так         б) ні. 

9. Чи маєте Ви інтерес до формування власної методологічної 

компетентності для здійснення на високому рівні професійних функцій?  

а) так         б) ні. 

10. Чи є для Вас цінним високі здобутки у вокальному виконавстві й 

вокальній педагогіці?  

а) так         б) ні. 

11. Чи вважаєте Ви, що для цього майбутньому вчителеві потрібно мати 

сформовану здатність до глибокого пізнання означеної сфери?  

а) так         б) ні. 

12. Чи вважаєте Ви, цінним наявність у майбутнього вчителя музичного 

мистецтва мети, пізнавального інтересу, потреби для опанування методологічної 

компетентності в процесі вокальної підготовки?    

а) так         б) ні.   

Дякуємо за ваші відповіді! 

 

Ключ для підрахунків: 

10 – 12 відповідей «так» – високий рівень; 

5 – 9 відповідей «так» – середній рівень; 

1 – 4 відповідей «так» – низький рівень. 

 

Тест №1 

 

«Мотивація методологічної діяльності» (методика К. Замфір у модифікації 

А.  Реана) адаптована нами для визначення мотивів методологічної діяльності 

майбутніх учителів музичного мистецтва 

 

Інструкція. Прочитайте нижче подані мотиви до методологічної діяльності 

та дайте оцінку в значущості для Вас за п’ятибальною шкалою (1 – дуже 

незначною мірою, 2 – достатньо незначною мірою, 3 – середньою мірою, 4 – 

достатньою мірою, 5 – великою мірою).  

Оцініть наступні мотиви:  

1. Можливість у майбутньому підвищити категорію для грошового 

заробітку. 2. Прагнення до просування по роботі. 3. Прагнення уникнути критики 

з боку керівництва або колег. 4. Прагнення уникнути можливих покарань або 

неприємностей. 5. Потреба в досягненні соціального престижу. 6. Задоволення від 
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самого процесу й результату методологічної діяльності. 7. Можливість найбільш 

повної самореалізації в цій діяльності.  

Дякуємо за Ваші відповіді! 

 

Методика обробки результатів. Підраховуються показники внутрішньої 

мотивації (ВМ), зовнішньої позитивної (ЗПМ), зовнішньої негативної (ЗНМ) 

відповідно до наступних ключів: ВМ (оцінка пункту 6 + оцінка пункту 7); ЗПМ 

(оцінка пункту 1 + оцінка пункту 2 + оцінка пункту 5); ЗНМ (оцінка пункту 3 + 

оцінка пункту 4). Показником виваженості кожного типу мотивації буде число в 

межах від 1 до 5. На підставі отриманих результатів визначається мотиваційний 

комплекс особистості. Мотиваційний комплекс являє собою тип співвідношення 

між собою трьох видів мотивації: ВМ, ЗПМ, ЗНМ. До найкращих мотиваційних 

комплексів слід віднести два типи поєднання: ВМ>ЗПМ>ЗНМ і ВМ=ЗПМ>ЗНМ. 

Найгіршим мотиваційним комплексом є тип ЗНМ>ЗПМ>ВМ. 

 

Опитувальник № 2 

 для виявлення ступеня сформованості позитивного ставлення  майбутніх 

учителів музичного мистецтва до формування методологічної компетентності в 

процесі вокальної підготовки 
Вік________ р.  

Стать________ 

Місце навчання_________________________________________________________ 

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________________________________________ 

Форма навчання________________________________________________________ 

Курс навчання__________________________________________________________ 

Спеціалізація___________________________________________________________ 
 

(необхідне підкреслити) 

1. Чи подобається Вам навчатися співу й виконувати вокальні твори?   

а) так         б) ні. 

2. Чи хотіли б Ви навчати мистецтву співу учнів?  

а) так    б) ні       . 

3. Чи маєте Ви позитивні наміри продовжувати навчатися співу й 

поглиблювати свої знання й уміння?  

а) так         б) ні.  

4. Чи має значення, на Ваш погляд, для сучасного вчителя музичного 

мистецтва знання наукових основ вокального виконавства й вокальної педагогіки 

щоб навчатися самому й навчати учнів?   

а) так         б) ні. 

5. Чи подобається Вам вивчати науково-теоретичний досвід вокально-

виконавського мистецтва та навчання співу?  

а) так         б) ні. 
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6. Чи хотіли б Ви, у процесі вокального навчання опанувати знання й 

уміння досліджувати проблеми чи питання сфери вокального мистецтва чи 

вокальної педагогіки, значимі для Вашої професійної діяльності?  

а) так         б) ні. 

7. Чи вважаєте Ви, що вчитель музичного мистецтва повинен мати 

сформовану методологічну компетентність?   

а) так         б) ні.   

8. Чи необхідно, на Ваш погляд, майбутньому вчителю музичного 

мистецтва опановувати основи методології педагогічного дослідження у сфері 

вокального мистецтва чи вокальної педагогіки в процесі вокальної підготовки?     

а) так         б) ні. 

9. Чи хочете Ви дізнатися, про сутність і зміст методологічної 

компетентності вчителя музичного мистецтва»?     

а) так         б) ні.   

10. Чи бажаєте Ви опанувати методологію педагогічного дослідження 

вокального мистецтва та вокальної педагогіки для підвищення ефективності 

професійної діяльності?  

а) так        б) ні.  

11. Чи маєте Ви бажання, щоб викладач вокалу включав більше завдань 

пошукового характеру для Вашого професійного зростання?  

а) так            б) ні.  

12. Чи вважаєте Ви, що опанування наукових методів дослідження 

розвиває не тільки професійні, але й особистісні риси вчителя?  

а) так            б) ні. 

 

Дякуємо за Ваші відповіді! 

 

Ключ для підрахунків: 

10 – 12 відповідей «так» – високий рівень, останні «ні» або «не зовсім»; 

5 – 9 відповідей «так» – середній рівень, останні «ні» або «не зовсім»; 

1 – 4 відповідей «так» – низький рівень, останні «ні» або «не зовсім».  
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Додаток А2 

Методики для діагностики рівня сформованості інформологічно-

дослідницького компоненту методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки 

 

Опитувальник № 3 

«Інформаційна культура майбутнього вчителя музичного мистецтва» 

 для виявлення ступеня усвідомленості цінності інформаційної культури 

майбутнього вчителя музичного мистецтва, його знань і вмінь здійснювати пошук 

наукової інформації, здатності особистості до розвитку інформаційно-пошукових 

здібностей у процесі дослідження наукових основ співу 

 

1. Чи важливо майбутньому вчителю музичного мистецтва мати 

сформовану інформаційну культуру? а) так, б) ні, в) частково. 

2. Як часто Ви здійснюєте пошук літератури з вокального виконавства чи 

вокальної педагогіки, виконуючи завдання викладача? а) постійно, б) за потреби, 

в) не завжди, г) ніколи. 

3. Як часто Ви здійснюєте пошук літератури з вокального виконавства чи 

вокальної педагогіки з метою саморозвитку? а) постійно, б) за потреби, в) не 

завжди, г) ніколи. 

4. Чи знаєте та вмієте Ви створювати стратегію пошуку наукової інформації 

матеріалу для вирішення проблеми вокального навчання? а) так, б) ні, в) частково. 

5. Як часто Ви відвідуєте бібліотеку з метою пошуку наукової інформації зі 

сфери мистецтва співу? а) постійно, завжди можна знайти необхідну літературу; 

б) інколи; в) дуже рідко; г) не відвідую. 

6. Чи сформовані у Вас знання й уміння бібліографічного пошуку наукової 

інформації з вокально-виконавського мистецтва й вокальної педагогіки? а) так, 

б) ні, в) частково. 

7. Чи знаєте та вмієте Ви використовувати бібліотечні каталоги для пошуку 

наукової інформації зі сфери мистецтва співу? а) так, постійно користуюсь; 

б) рідко звертаюся до каталогів; в) умію, але обходжуся без каталогів; г) не вмію 

та не звертаюся до каталогів. 

8. Чи знаєте та вмієте Ви обробляти бібліографічну інформацію та 

фіксувати їх у картотеці чи робочому списку літературних джерел? а) так, б) ні, 

в) частково. 

9. Чи володієте Ви знаннями й уміннями пошуку наукової інформації з 

вокально-виконавського мистецтва й вокальної педагогіки в мережі Інтернет? 

а) так, б) ні, в) частково. 

10. Якими пошуковими системами Ви користуєтеся під час роботи в 

Інтернеті для знаходження необхідної наукової інформації з теорії та методики 

вокалу? Ваш варіант відповіді __________________________________________ 
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11. Які електронні засоби комунікації Ви використовуєте для обміну 

науковою інформацією? а) електронна пошта, б) соціальні мережі, в) мобільні 

програми, г) обмін вкладеними файлами,  

Ваш варіант відповіді __________________________________________ 

12.  Чи вмієте Ви аналізувати, синтезувати, узагальнювати наукову 

інформацію, зібрану в різних інформаційних джерелах? а) так, б) ні, в) частково. 

13. Чи знаєте та вмієте Ви збирати інформаційні дані в процесі 

експериментального дослідження у сфері вокального виконавства й вокальної 

педагогіки? а) так, б) ні, в) частково. 

14. Чи вважаєте Ви, що в процесі інформаційно-пошукової діяльності 

розвиваються розумові здібності людини? а) так, б) ні, в) частково. 

15.  Чи розвиваєте Ви свої інформаційно-пошукові здібності в процесі 

дослідження наукових основ співу? а) так, б) ні, в) частково. 

16. Чи впливають розвинені інтелектуально-комунікативні здібності на 

інтенсифікацію процесу пошуку наукової інформації з вокально-виконавського 

мистецтва й вокальної педагогіки? а) так, б) ні, в) частково. 

 

Ключ для перевірки результатів опитувальника: 

а) 1–3 питання спрямовані на перевірку рівня сформованості 1-го 

показника: 

низький рівень: 2–3 відповіді «ні», «ніколи»;  

середній рівень – різні поєднання «так», «за потреби», «не завжди», 

«інколи»,  «ніколи» (однак не більше 1 «ніколи»);  

високий рівень: 2–3 відповіді «так» чи «постійно» (одна відповідь «за 

потреби», «не завжди», «інколи»); 

б) 4–13 питання спрямовані на перевірку рівня сформованості 2-го 

показника: 

низький рівень: 6 і більше відповідей – «ні», «ніколи» (більшість останніх –  

«за потреби», «не завжди», «інколи»);  

середній рівень – різні поєднання «так», «за потреби», «не завжди», 

«інколи»,  «ніколи» (однак не більше 1–3 «ніколи»);  

високий рівень:  6 і більше відповідей – «так» чи «постійно» (більшість 

останніх –  «за потреби», «не завжди», «інколи»); 

в) 14–16 питання спрямовані на перевірку рівня сформованості 3-го 

показника: 

низький рівень: 2–3 відповіді «ні», «ніколи»;  

середній рівень – різні поєднання «так», «за потреби», «не завжди», 

«інколи»,  «ніколи» (однак не більше 1 «ніколи»);  

високий рівень: 2–3 відповіді «так» чи «постійно» (одна відповідь «за 

потреби», «не завжди», «інколи»). 
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Додаток А3 

Методики для діагностики рівня сформованості світоглядно-

загальнонаукового компоненту методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки 

 

Опитувальник № 4 

для виявлення ступеня усвідомлення цінності знань щодо методів пізнання 

наукових основ вокального виконавства й вокальної педагогіки 

 

Методика дозволяє виявити ступінь усвідомлення цінності знань щодо 

методів пізнання наукових основ вокального виконавства та вокальної педагогіки 

Інструкція. Методика включає 12 запитань. У запропонованому нижче 

бланку Вам необхідно за 5-бальною шкалою провести самооцінку ступеня 

усвідомлення цінності знань щодо методів пізнання наукових основ вокального 

виконавства й вокальної педагогіки. 

Питання опитувальника: 

1. Чи вважаєте Ви, що вчитель музичного мистецтва повинен знати 

методи пізнання наукових основ вокального виконавства й вокальної педагогіки? 

1 2 3 4 5 

2. Чи вважаєте Ви необхідним майбутньому вчителеві музичного 

мистецтва в процесі вокального навчання оволодіти знаннями основ дослідження 

актуальних проблем із мистецтва співу?  

1 2 3 4 5 

3. Чи є, на Ваш погляд, обов’язковим оволодіння всезагальними 

методами для дослідження вокального мистецтва?  

1 2 3 4 5 

4. Чи є, на Ваш погляд, необхідним оволодіння загальнонауковими 

методами для дослідження теорії та методики вокального виконавства?  

1 2 3 4 5 

5. Чи є, на Ваш погляд, необхідним оволодіння конкретнонауковими 

методами дослідження основ вокально-виконавського мистецтва та вокальної 

педагогіки? 1 2 3 4 5 

6. Чи знаєте Ви всезагальні й загальнонаукові методи пізнання?  

1 2 3 4 5 

7. Чи вважаєте Ви, що Вам у подальшій професійній діяльності 

знадобляться знання й уміння застосовувати всезагальні й загальнонаукові методи 

пізнання?  

1 2 3 4 5 

8. Чи допомагають Вам науково-теоретичні знання з мистецтва співу у 

власному вокальному виконавстві?  

1 2 3 4 5 

9. Як Ви вважаєте, чи допоможуть Вам науково-теоретичні знання з 

мистецтва співу в роботі з учнями?  
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1 2 3 4 5 

10. Чи є для Вас цінним знання наукового досвіду з вокального 

виконавства та вокальної педагогіки?  

1 2 3 4 5 

11. Чи бажаєте Ви опанувати такі знання?  

1 2 3 4 5 

12. Чи формують у Вас в процесі вокального навчання ціннісне ставлення 

до опанування знань наукової діяльності у сфері вокального виконавства чи 

вокальної педагогіки?  

1 2 3 4 5 

Обробка результатів. 

Підрахунок балів відбувається за схемою: від 1 до 2 (12–35 балів) – низький 

рівень; від 3 до 4 (36–48 балів) – середній; 5 (49–60) – високий рівень. 

 

Завдання № 2 

для визначення рівня сформованості вмінь аналізу власної методологічної 

діяльності; саморегуляції щодо поповнення методологічних знань і вмінь; 

засвоєння інновацій теорії та методології вокального виконавства, вокальної 

педагогіки й застосування їх у професійній діяльності; самооцінки й підвищення 

рівня майстерності у використанні наукових методів пізнання в дослідженнях, 

спрямованих на пізнання вокально-виконавського мистецтва й вокальної 

педагогіки. 

 

Опитувальник № 5 

для виявлення рівня сформованості знань і вмінь із філософії мистецтва, 

музичної герменевтики, музичної семіотики, мистецтвознавства, анатомії, 

психофізіології для наукового пізнання мистецтва співу 

 

Методика дозволяє виявити самооцінку сформованості знань з методології 

педагогічних досліджень у сфері вокального виконавства й вокальної педагогіки. 

Інструкція. Методика включає 18 запитань. У запропонованому нижче 

бланку вам необхідно за 5-бальною шкалою провести самооцінку знань із 

методології педагогічних досліджень у сфері вокального виконавства й вокальної 

педагогіки або частоту їх прояву в процесі вокальної підготовки. 

Питання опитувальника: 

1. Чи знаєте Ви всезагальні закони, закони діалектики та філософів, які 

досліджували музичне (вокальне) мистецтво?  

1 2 3 4 5 

2. Чи вмієте Ви застосовувати філософське знання для дослідження 

наукових основ вокального виконавства й вокальної педагогіки? 

1 2 3 4 5  

3. Чи знаєте Ви, на що спрямована музична герменевтика? 

1 2 3 4 5  
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4. Чи вмієте Ви застосовувати знання з музичної герменевтики для 

інтерпретації вокальних творів? 

1 2 3 4 5 

5. Чи розумієте Ви різницю між музичною семіотикою та музичною 

герменевтикою? 

1 2 3 4 5 

6. Чи знаєте Ви складові музичної семіотики? 

1 2 3 4 5 

7. Чи вмієте Ви розглядати музичний твір з позиції музичної семіотики? 

1 2 3 4 5 

8. Чи знає Ви мистецтвознавців, які здійснюють дослідження у сфері 

вокального мистецтва? 

1 2 3 4 5  

9. Чи знаєте Ви коло проблемних питань, які актуальні сьогодні у сфері 

вокального мистецтва? 

1 2 3 4 5  

10. Чи використовуєте Ви дослідження мистецтвознавців у процесі 

навчання співу? 

1 2 3 4 5  

11. Чи знаєте Ви будову й функції голосового апарату? 

12. Чи знайомі Вам основні теорії співацького звукоутворення? 

1 2 3 4 5  

13. Чи знаєте Ви психофізіологічні основи співацького процесу? 

1 2 3 4 5 

14. Чи використовуєте Ви свої знання з психофізіології в практичному 

навчанні співу? 

1 2 3 4 5 

15. Чи маєте Ви знання з методології досліджень у сфері вокального 

виконавства чи вокальної методики? 

1 2 3 4 5  

16. Чи знаєте Ви всезагальні методи для пізнання наукових основ 

вокального виконавства чи вокальної педагогіки? 

1 2 3 4 5 

17. Чи знаєте Ви загальнонаукові методи для пізнання наукових основ 

вокального виконавства чи вокальної педагогіки? 

1 2 3 4 5  

18. Чи знаєте Ви конкретнонаукові методи для здійснення дослідження у 

сфері вокального виконавства чи вокальної методики? 

1 2 3 4 5  

 

Обробка результатів. 

Підрахунок балів відбувається за схемою: від 1 до 2 (18–53 балів) – низький 

рівень; від 3 до 4 (54–72 балів) – середній; 5 (73–90) – високий рівень. 
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Опитувальник № 6  

адаптований нами для оцінки рівня науково-творчого мислення особистості (за 

Е. Роговим) 

 

Методика дозволяє виявити самооцінку професійних і особистісних якостей 

або частоту їх прояву, які й характеризують рівень розвитку науково-творчого 

потенціалу особистості. 

Інструкція. Методика включає 18 запитань. У запропонованому нижче 

бланку Вам необхідно за 5-бальною шкалою провести самооцінку професійно-

особистісних якостей або частоту їх прояву в процесі вокальної підготовки. 

Питання опитувальника: 

1. Як часто вирішення навчальної проблеми з вокального виконавства чи 

вокальної методики Вам самостійно вдається довести до логічного завершення? 

1 2 3 4 5  

2. Якщо всіх людей подумки розділити на логіків та евристиків, тобто 

генераторів ідей, то якою мірою Ви є генератором ідей? 

1 2 3 4 5  

2. Якою мірою Ви відносите себе до людей рішучих для вирішення 

важливої проблеми вокального виконавства чи вокальної методики? 

1 2 3 4 5  

4. Якою мірою Ваш кінцевий дослідницький «продукт» найчастіше 

відрізняється від вихідного проєкту, задуму, який Вам запропонував викладач? 

1 2 3 4 5  

5. Наскільки Ви здатні проявити самостійність, вимогливість і 

наполегливість, щоб вирішити питання науково-творчого спрямування, яке 

виникло в процесі вокальної підготовки? 

1 2 3 4 5  

6. Як часто Вам доводиться виступати з критичними судженнями з проблем 

вокального виконавства чи вокальної методики? 

1 2 3 4 5  

7. Як часто рішення науково-дослідницьких проблем мистецтва співу, що 

постають перед Вами, залежить від Вашої енергії та наполегливості? 

1 2 3 4 5 

8. Який відсоток викладачів, студентів у процесі вокального навчання 

найчастіше підтримують Вас, Ваші ініціативи та пропозиції? 

1 2 3 4 5  

9. Як часто Ви перебуваєте в стані оптимістичного й веселого настрою, 

якщо вирішили проблему, що потребує науково-дослідницьких знань і вмінь з 

теорії та методики вокалу? 

1 2 3 4 5  

10. Якщо всі проблеми, які доводилося Вам вирішувати протягом 

останнього року, умовно поділити на науково-теоретичні та практичні в процесі 

вокального навчання, то якою є серед них питома вага перших? 
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1 2 3 4 5 

11. Як часто Вам доводилося відстоювати свої принципи, переконання у 

сфері вокального виконавства й вокальної методики? 

1 2 3 4 5  

12. Якою мірою Ваша товариськість, комунікабельність сприяють 

вирішенню проблем вокального навчання? 

1 2 3 4 5  

13. Як часто у Вас виникають ситуації, коли головну відповідальність за 

вирішення найбільш складних проблем у процесі вокальної підготовки Вам 

доводиться брати на себе? 

1 2 3 4 5  

14. Як часто та наскільки Ваші ідеї, проєкти з вокального виконавства чи 

вокальної педагогіки вдавалося втілювати в життя? 

1 2 3 4 5  

15. Як часто Вам вдається, виявивши спритність і навіть заповзятість, хоч у 

чомусь випередити своїх суперників по науково-дослідницькій діяльності в 

процесі вокального навчання? 

1 2 3 4 5  

16. Як багато людей серед Ваших друзів і близьких, які вважають Вас 

людиною допитливою, освіченою та інтелігентною? 

1 2 3 4 5  

17. Як часто Вам у процесі вокального навчання доводилося робити щось 

таке, що було сприйняте навіть Вашими друзями як несподіванка, як щось 

принципово нове? 

1 2 3 4 5  

18. Як часто Вам доводилося докорінно змінювати своє бачення якихось 

питань вокального виконавства чи вокальної методики або знаходити принципово 

нові підходи у вирішенні старих проблем? 

1 2 3 4 5  

 

Обробка результатів. 

Підрахунок балів відбувається за схемою: від 1 до 2 (18–53 балів) – низький 

рівень; від 3 до 4 (54–72 балів) – середній; 5 (73–90) – високий рівень. 
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Додаток А4 

Методики для діагностики рівня сформованості конкретнонауково-

технологічного компоненту методологічної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки 

 

Опитувальник № 7 

для виявлення ступеня усвідомлення цінності сформованих науково-

технологічних умінь вчителя музичного мистецтва  

 

Методика дозволяє виявити ступінь усвідомлення цінності цінності 

сформованих науково-технологічних умінь учителя музичного мистецтва в 

праксеологічно спрямованих дослідженнях проблем вокального навчання.  

Інструкція. Методика включає 16 запитань. У запропонованому нижче 

бланку вам необхідно за 5-бальною шкалою провести самооцінку ступеня 

усвідомлення цінності сформованих науково-технологічних умінь учителя 

музичного мистецтва в праксеологічно спрямованих дослідженнях проблем 

вокального навчання. 

Питання опитувальника: 

1. Чи вважаєте Ви, що вчитель музичного мистецтва повинен уміти 

застосовувати методи пізнання наукових основ вокального виконавства та 

вокальної педагогіки? 

1 2 3 4 5 

2. Чи вважаєте Ви необхідним майбутньому вчителеві музичного 

мистецтва в процесі вокального навчання оволодіти вміннями здійснювати 

дослідження актуальних проблем із мистецтва співу? 

1 2 3 4 5 

3. Чи є, на Ваш погляд, обов’язковим оволодіння вмінням здійснювати 

методологічний аналіз досліджень у сфері вокального мистецтва й педагогіки? 

1 2 3 4 5 

4. Чи є, на Ваш погляд, необхідним оволодіння вмінням розробляти 

програму наукового дослідження? 

1 2 3 4 5 

5. Чи важливо, на Ваш погляд, уміння проводити педагогічний 

експеримент для вирішення питань вокального виконавства чи вокальної 

педагогіки? 

1 2 3 4 5 

6. Чи важливо, на Ваш погляд, уміння використовувати метод 

комп’ютерного редагування для оформлення наукової роботи? 

1 2 3 4 5 

7. Чи є, на Ваш погляд, необхідним оволодіння вмінням відображати 

результати власного дослідження в різних видах наукових чи науково-

методичних робіт: есе, стаття, тези, рецензія, методичні матеріали, кваліфікаційна 

робота? 
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1 2 3 4 5 

8. Чи маєте Ви інтерес до такого виду діяльності? 

1 2 3 4 5 

9. Чи вважаєте Ви, що Вам у подальшій професійній діяльності 

знадобляться вміння аналізувати, обґрунтовувати та впроваджувати ефективні 

методи, методики, технології вокального навчання, виховання, розвитку тощо? 

1 2 3 4 5 

10. Чи допомагають Вам науково-технологічні вміння з мистецтва співу у 

власному вокальному виконавстві? 

1 2 3 4 5 

13. Як Ви вважаєте, чи допоможуть Вам науково-технологічні вміння з 

мистецтва співу в роботі з учнями? 

1 2 3 4 5 

14. Чи є для Вас цінним знання наукового досвіду з вокального 

виконавства та вокальної педагогіки? 

1 2 3 4 5 

15. Чи вважаєте Ви, що у Вас сформовано ціннісне ставлення до таких 

умінь? 

1 2 3 4 5 

16. Чи формують у Вас викладачі в процесі вокального навчання ціннісне 

ставлення до опанування науково-технологічними вміннями у сфері вокального 

виконавства чи вокальної педагогіки?  

1 2 3 4 5 

 

Обробка результатів. 

Підрахунок балів відбувається за схемою: від 1 до 2 (16–47 балів) – низький 

рівень; від 3 до 4 (48–64 балів) – середній; 5 (65–80) – високий рівень. 

 

 

Опитувальник № 8 

для  виявлення рівня сформованості вмінь з методології  вокального виконавства 

та вокальної педагогіки 

 

Методика дозволяє виявити самооцінку сформованості вмінь з методології 

вокального виконавства та вокальної педагогіки. 

Інструкція. Методика включає 22 запитання. У запропонованому нижче 

бланку вам необхідно за 5-бальною шкалою провести самооцінку науково-

технологічних умінь з методології педагогічних досліджень у сфері вокального 

виконавства й вокальної педагогіки або частоту їх прояву в процесі вокальної 

підготовки. 

Питання опитувальника: 

1. Чи володієте Ви методологічними вміннями для дослідження проблем 

вокального виконавства чи вокальної педагогіки? 
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1 2 3 4 5  

2. Чи вмієте Ви визначати програму дослідження? 

1 2 3 4 5 

3. Чи вмієте Ви здійснювати методологічний аналіз дослідження? 

1.2.3.4 5 

4. Чи вмієте Ви застосовувати всезагальні, загальнонаукові та 

конкретнонанукові методи в дослідженні проблеми вокально-виконавського 

мистецтва або з вокальної педагогіки? 

1 2 3 4 5 

5. Чи є у Вас уміння обґрунтовувати обрані методи пізнання в 

дослідженні наукових основ вокально-виконавського мистецтва й вокальної 

методики в професійній діяльності? 

1 2 3 4 5 

6. Чи вмієте Ви використовувати міждисциплінарні знання в процесі 

пізнання наукових основ мистецтва співу? 

1 2 3 4 5 

7. Чи вмієте Ви формулювати науковий апарат дослідження (об’єкт, 

предмет, мета, завдання, гіпотеза, методи дослідження)? 

1.2.3.4 5 

8. Чи вмієте Ви передбачати та здійснювати попередню оцінку 

результатів дослідження? 

1 2 3 4  5 

9. Чи вмієте Ви здійснювати відбір методів дослідження відповідно до 

мети? 

1 2 3 4 5 

10. Чи Вмієте Ви оформляти результати проведеного дослідження? 

1 2 3 4 5  

11. Чи використовуєте Ви практично знання з теорії мистецтва співу в 

процесі вокального навчання? 

1 2 3 4 5  

12.  Чи сформовані у Вас уміння використовувати знання будови й 

функції голосового апарату у вокальному виконавстві або у вокальній роботі з 

учнями? 

1 2 3 4 5 

13. Чи використовуєте Ви практично знання основних теорій співацького 

звукоутворення? 

1 2 3 4 5  

14. Чи сформовані у Вас уміння з вокальної методики? 

1 2 3 4 5 

15. Чи володієте Ви вміннями використовувати вокально-методичний 

досвід інших дослідників, викладачів? 

1 2 3 4 5 
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16. Чи володієте Ви методами роботи над співацьким звукоутворенням, 

рівністю звуковедення, основними видами вокальної техніки? 

1 2 3 4 5 

17.  Чи володієте Ви методами роботи над співацьким диханням, 

резонуванням, стабільним положенням гортані, звільненням артикуляційного 

апарату, відчуттям високої співацької позиції? 

1 2 3 4 5 

18. Чи володієте Ви методами роботи над виконавським аналізом та 

інтерпретацією вокального твору? 

1 2 3 4 5 

19.  Чи вмієте Ви здійснювати пошук, аналіз, відбір методів, методик, 

технологій вокального навчання? 

1 2 3 4 5 

20. Чи вмієте Ви досліджувати ефективність обраних вокальних методик? 

1 2 3 4 5 

21. Чи вмієте Ви підходити до науково-дослідницької роботи з 

вокального виконавства та вокальної методики з позиції практичного 

застосування в подальшій професійній діяльності? 

1 2 3 4 5 

22. Чи вмієте Ви самі синтезувати, створювати методики, технології 

вокального навчання? 

1 2 3 4 5 

 

Обробка результатів. 

Підрахунок балів відбувається за схемою: від 1 до 2 (22–65 балів) – низький 

рівень; від 3 до 4 (66–88 балів) – середній; 5 (95–110) – високий рівень. 

 

Завдання № 1 

для  виявлення рівня сформованості сформованості науково-технологічних умінь 

з методології вокального виконавства та вокальної педагогіки 

 

Шановні студенти, виконайте письмово всі завдання, обравши тему 

дослідження з наданого Вам списку тем. 

 

– Скласти план дослідження. 

– Визначити мету й окреслити завдання дослідження. 

– Спланувати методи дослідження. 

– Визначити базові поняття дослідження. 

– Спрогнозувати результат дослідження. 

 

Оцінювання: 

Кожне виконане завдання оцінюється від 1 до 5 балів: низький рівень – 5–12 

балів; середній рівень 13–20; високий рівень – 21–25 балів. 
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Опитувальник № 9  

йдля виявлення рівня сформованості вмінь до наукового і особистісного 

зростання  

 

Методика дозволяє виявити рівень сформованості вмінь до зростання 

власних науково-діяльнісних якостей дослідника в процесі вокальної підготовки 

Інструкція. Методика включає 18 запитань. У запропонованому нижче 

бланку вам необхідно за 5-бальною шкалою провести самооцінку вмінь до 

зростання власних науково-діяльнісних якостей дослідника в процесі вокальної 

підготовки. 

Питання опитувальника: 

1. Чи вмієте Ви самостійно досліджувати навчальні практичні проблеми з 

вокального виконавства чи вокальної методики? 

1 2 3 4 5  

2. Якщо всіх людей подумки розділити на теоретиків і практиків, якою 

мірою Ви є першим чи другим? 

1 2 3 4 5 

3. Якою мірою Ви відносите себе до людей рішучих для вирішення 

важливої практичної проблеми вокального виконавства чи вокальної методики? 

1 2 3 4 5  

4. Чи вмієте Ви використовувати інноваційні та традиційні вокальні методи, 

методики, технології в процесі власного навчання співу? 

1 2 3 4 5  

4. Чи вмієте Ви проявляти наполегливість у пошуку, аналізі й 

застосуванні методів, методик, технологій вокального навчання? 

5. Чи вмієте Ви проявити самостійність, вимогливість, щоб дослідити 

технологічне питання, яке виникло в процесі вокальної підготовки? 

1 2 3 4 5  

6. Чи вмієте Ви відстоювати власне вирішення практичних проблем 

вокального виконавства чи вокальної методики? 

1 2 3 4 5  

7. Чи завжди залежить вирішення технологічної проблеми мистецтва співу 

від Вашої енергії та наполегливості? 

1 2 3 4 5 

8. Який відсоток викладачів, студентів підтримують Вашу допитливість і 

бажання практично осягнути вокальні методи, методики, технології? 

1 2 3 4 5  

9. Як часто Ви перебуваєте в стані позитивного настрою, якщо практично 

вирішили проблему з вокального виконавства чи вокальної методики, що 

потребує науково-дослідницького пошуку, аналізу? 

1 2 3 4 5  
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10. Якщо всі проблеми, які доводилося Вам вирішувати протягом 

останнього року, умовно поділити на науково-теоретичні та практичні в процесі 

вокального навчання, то якою є серед них питома вага других? 

1 2 3 4 5 

11. Як умієте Ви відстоювати свої погляди у вирішенні практичних питань у 

процесі вокальної підготовки? 

1 2 3 4 5  

12. Якою мірою Ваша товариськість, комунікабельність сприяють 

вирішенню технологічних питань вокального навчання? 

1 2 3 4 5  

13. Як часто Ви шукаєте інноваційні методи, методики, технології для 

підвищення ефективності власного вокального навчання? 

1 2 3 4 5  

14. Чи вмієте Ви втілювати в процес навчання учнів інноваційні методи, 

методики, технології вокального навчання? 

1 2 3 4 5  

15. Як часто Ви виявляєте ініціативність і заповзятість у дослідженні 

практичного питання з вокального виконавства чи вокальної методики? 

1 2 3 4 5 

16. Чи вмієте Ви змінювати своє бачення якихось практичних питань 

вокального виконавства чи вокальної методики та шукати принципово нові 

наукові методи в їх вирішенні? 

1 2 3 4 5  

17. Чи відчуваєте власне науково-технологічне зростання під час пошуку, 

аналізу та застосування вокальних методик, технологій? 

1 2 3 4 5  

18.  Чи вмієте Ви розвивати власні науково-діяльнісні якості в процесі 

вокальної підготовки? 

1 2 3 4 5  

 

Обробка результатів. 

Підрахунок балів відбувається за схемою: від 1 до 2 (18–53 балів) – низький 

рівень; від 3 до 4 (54–72 балів) – середній; 5 (73–90) – високий рівень. 
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Додаток А5 

Методики для діагностики рівня сформованості рефлексивно-

самовдосконалювального компоненту методологічної компетентності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки 

 

Опитувальник № 10 

для виявлення міри усвідомлення значимої цінності знань і вмінь саморозвитку й 

самовдосконалення  

 

Методика дозволяє виявити ступінь усвідомлення цінності сформованих 

знань і вмінь саморозвитку й самовдосконалення в процесі опанування 

методологією педагогічного дослідження вокального виконавства й вокальної 

педагогіки.  

Інструкція. Методика включає 12 запитань. У запропонованому нижче 

бланку вам необхідно за 5-бальною шкалою провести самооцінку ступеня 

усвідомлення цінності знань і вмінь саморозвитку й самовдосконалення в процесі 

опанування методології педагогічного дослідження вокального виконавства й 

вокальної педагогіки. 

Питання опитувальника: 

1 Чи вважаєте Ви, що для вчителя музичного мистецтва важливо мати 

досвід застосування методів пізнання наукових основ вокального виконавства й 

вокальної педагогіки? 

1 2 3 4 5 

2. Чи вважаєте Ви необхідним вчителеві музичного мистецтва постійно 

поповнювати свої знання й уміння у сфері мистецтва співу? 

1 2 3 4 5 

3. Чи важливо, на Вашу думку, вчителеві музичного мистецтва 

удосконалювати вміння застосовувати всезагальні й загальнонаукові методи для 

пізнання вокального мистецтва? 

1 2 3 4 5 

4. Чи важливо, на Вашу думку, вчителеві музичного мистецтва 

удосконалювати вміння опановувати й застосовувати інноваційні 

конкретнонаукові методи для дослідження актуальних питань основ співу? 

1 2 3 4 5 

5. Як Ви вважаєте, чи здійснюється саморозвиток і самовдосконалення 

вчителя музичного мистецтва в процесі дослідження актуальних питань 

вокального виконавства й вокальної методики? 

1 2 3 4 5 

6. Чи вважаєте Ви, що вміння здійснювати методологічний аналіз 

досліджень у сфері вокального мистецтва й педагогіки впливає на розвиток 

самостійного мислення? 
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7. Чи вважаєте Ви, що методологічна діяльність учителя музичного 

мистецтва впливає на розвиток інтелекту, ініціативності, наукової творчості та 

інших рис особистості? 

1 2 3 4 5 

8. Чи вважаєте Ви, що вміння аналізувати, обґрунтовувати та 

впроваджувати ефективні методи, методики, технології вокального навчання 

будуть впливати на підвищення ефективності професійної діяльності? 

1 2 3 4 5 

9. Чи допомагає використання наукових методів дослідження сфери 

вокального мистецтва власному розвитку вокально-виконавської майстерності? 

10. Чи сприяє використання наукових методів дослідження мистецтва 

співу вокально-педагогічному самовдосконаленню? 

1 2 3 4 5 

11. Чи вважаєте Ви, що у Вас сформовано ціннісне ставлення до таких 

умінь? 

1 2 3 4 5 

12. Чи вважаєте Ви цінним для майбутнього вчителя музичного 

мистецтва розвиватись і самовдосконалюватись у процесі опанування 

методологією педагогічного дослідження вокального виконавства й вокальної 

педагогіки. 

1 2 3 4 5 

 

Обробка результатів. 

Підрахунок балів відбувається за схемою: від 1 до 2 (12–47 балів) – низький 

рівень; від 3 до 4 (48–64 балів) – середній; 5 (65–80) – високий рівень. 

 

Опитувальник № 11  

для визначення рівня сформованості вмінь саморозвитку й самовдосконалення 

методологічної компетентності в процесі вокальної підготовки 

 

Методика дозволяє виявити рівень сформованості вмінь саморозвитку й 

самовдосконалення методологічної компетентності в процесі вокальної 

підготовки.  

Інструкція. Методика включає 12 запитань. У запропонованому нижче 

бланку Вам необхідно за 5-бальною шкалою провести самооцінку рівня 

сформованості вмінь саморозвитку й самовдосконалення методологічної 

компетентності в процесі вокальної підготовки. 

 

Питання опитувальника: 

1. Чи аналізуєте Ви власний рівень володіння методологічними 

знаннями й уміннями в процесі дослідження питань вокального виконавства чи 

вокальної методики? 
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1 2 3 4 5 

2. Чи регулюєте Ви  поповнення власних  методологічних знань і вмінь у 

процесі опанування наукових основ співацького мистецтва? 

1 2 3 4 5 

3. Чи працюєте Ви над опануванням інновацій у теорії та методології 

вокального виконавства й застосуванн їх у професійній діяльності? 

1 2 3 4 5 

4. Чи вмієте Ви застосовувати теоретичні й емпіричні методи для 

підвищення вокально-педагогічної майстерності? 

1 2 3 4 5 

5. Чи вмієте Ви підвищувати власний рівень вокально-виконавської 

майстерності завдяки застосуванню методів пізнання вокального мистецтва? 

1 2 3 4 5 

6.  Чи застосовуєте Ви аналіз інтерпретацій видатних співаків для 

здійснення виконавського аналізу й розкриття художнього образу? 

1 2 3 4 5 

7. Чи знайомитеся Ви систематично з новими науковими працями з 

теорії та методики постановки голосу? 

1 2 3 4 5 

8. Чи вмієте Ви використовувати необхідний матеріал для 

самовдосконалення у сфері вокального виконавства й вокальної педагогіки з 

музикознавства, музичної герменевтики, музичної семіотики та інших сфер і 

галузей? 

1 2 3 4 5 

9. Чи вважаєте Ви, що у Вас сформовані вміння саморозвитку  під час 

дослідження актуальних питань вокального навчання? 

1 2 3 4 5 

10. Чи вмієте Ви використовувати процес дослідження проблеми 

мистецтва співу для власного саморозвитку? 

1 2 3 4 5 

11. Чи відчуваєте самовдосконалення методологічної компетентності  в 

процесі вокальної підготовки? 

1 2 3 4 5 

12. Чи вмієте Ви здійснювати самооцінку власного рівня майстерності у 

використанні наукових методів пізнання в  дослідженнях, спрямованих на 

пізнання вокально-виконавського мистецтва й вокальної педагогіки? 

1 2 3 4 5 
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Тест № 2 

«Індивідуальна міра вияву рефлективності» (за А. В. Карповим, 

В. В. Пономарьовою) адаптований нами для виявлення рівня сформованості 

особистісної рефлексії, спрямованої на  саморозвиток у процесі методологічної 

діяльності у вокальному навчанні 

 

Методика дозволяє виявити рівень сформованості особистісної рефлексії, 

спрямованої на саморозвиток у процесі методологічної діяльності у вокальному 

навчанні за часовим параметром: ретроспективна рефлексія – минуле; актуальна 

рефлексія – теперішнє; перспективна рефлексія – майбутнє. 

Інструкція. Вам потрібно дати відповіді на кілька тверджень 

опитувальника. У бланку відповідей навпроти номеру запитання проставте, будь 

ласка, цифру, відповідну варіанту Вашої відповіді: 

1 – абсолютно неправильно; 2 – неправильно; 3 – скоріше неправильно; 4 – 

не знаю; 5 – скоріше правильно; 6 – правильно; 7 – абсолютно правильно. Не 

замислюйтеся довго над відповідями. 

Пам’ятайте, що правильних або неправильних відповідей у цьому випадку 

бути не може. 

 

Текст опитувальника 

1. Ознайомившись з якоюсь працею з теорії вокального мистецтва, 

вокальної методики або з опублікованим досвідом видатного співака, я завжди 

потім довго думаю про неї; хочеться її з ким-небудь обговорити. 

2. Коли мене раптом несподівано запитає викладач вокального класу, я 

можу відповісти перше, що спало на думку. 

3. Перш ніж відповісти викладачу вокалу, я зазвичай подумки планую 

майбутню розмову. 

4. Припустившись якогось промаху в процесі вокального навчання, я довго 

потім не можу відволіктися від думок про нього. 

5. Коли я розмірковую над питанням із вокального виконавства чи 

вокальної методики, мені буває цікаво раптом згадати, що послужило початком 

ланцюжка думок. 

6. Приступаючи до важкого завдання з теорії чи методики вокалу, я 

намагаюся не думати про майбутні труднощі. 

7. Головне для мене представити кінцеву мету своєї дослідницької 

діяльності, а деталі мають другорядне значення. 

8. Буває, що я не можу зрозуміти, чому викладач вокалу незадоволений 

мною. 

9. Я часто ставлю себе на місце іншого успішного студента в процесі 

вокального навчання. 

10. Для мене важливо в деталях уявляти собі хід майбутньої дослідницької 

роботи зі сфери вокального мистецтва. 
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11. Мені було б важко написати доповідь на засідання вокального гуртка, 

якби я заздалегідь не склав план. 

12. Я волію опановувати методи педагогічного дослідження вокально-

виконавського мистецтва та вокальної методики, а не розмірковувати над 

причинами своїх невдач. 

13. Я досить легко приймаю рішення щодо теми дослідження з вокального 

мистецтва. 

14. Як правило, щось задумавши, я прокручую в голові свої задуми, 

уточнюючи деталі, розглядаючи всі варіанти дослідження. 

15. Я турбуюся про своє майбутнє. 

16. Думаю, що у вирішенні актуальної проблеми вокального виконавства чи 

вокальної методики треба діяти швидко, керуючись першою, що прийшла в 

голову думкою. 

17. Часом я приймаю необдумані рішення в процесі вибору методів 

дослідження. 

18. Закінчивши аргументувати свою думку, я, буває, продовжую вести її 

подумки, висуваючи все нові й нові аргументи на захист своєї точки зору в 

дослідженні вокальної проблеми. 

19. Якщо трапляється непорозуміння з викладачем вокалу чи студентами з 

питань вокального виконавства чи вокальної методики, то, розмірковуючи над 

тим, хто у ньому винний, я насамперед починаю з себе. 

20. Перш ніж прийняти рішення у вирішенні  стратегії дослідження, я 

завжди намагаюся все ретельно обміркувати та зважити. 

21. У мене бувають конфлікти тому, що я зважаю тільки на власну думку в 

процесі пізнання теорії та методики постановки голосу. 

22. Трапляється, що, обмірковуючи  способи вирішення проблеми 

вокального виконавства чи вокальної методики з викладачем, я начебто подумки 

веду з ним діалог. 

23. Я намагаюся не замислюватися над тим, які думки й почуття викликає 

моя позиція у викладача, студентів у процесі використання методів пізнання 

наукових основ мистецтва співу. 

24. Перш ніж зробити зауваження іншому студентові, який не має знань і 

вмінь використовувати наукові методи пізнання вокального виконавства й 

вокальної методики, я обов’язково обмірковую, якими словами це краще 

висловити, щоб його не образити. 

25. Вирішуючи складне завдання, яке потребує методологічних знань і 

вмінь у процесі вирішення питання вокального навчання, я обмірковую його 

навіть тоді, коли займаюсь іншими справами. 

26. Якщо виник конфлікт на підставі плюралізму думок щодо вирішення 

проблеми вокального виконавства чи вокальної методики, то я, у більшості 

випадків, не вважаю себе винним. 

27. Рідко буває так, що я шкодую з приводу знайденого мною шляху 

вирішення проблеми вокального навчання. 
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Обробка й інтерпретація результатів. 

Методика передбачає 27 тверджень. Відповіді оцінюються в балах за такою 

шкалою: 1 бал – абсолютно неправильно; 2 – неправильно; 3 – скоріше 

неправильно; 4 – не знаю; 5 – швидше правильно; 6 – правильно; 7 – абсолютно 

правильно. 

Результати методики, рівні або більші, ніж 7 стенів (140 і вище балів), 

свідчать про високорозвинену рефлективність, результати в діапазоні від 4 до 7 

стенів (114–139 балів) – індикатори середнього рівня рефлексивності, показники, 

менші 4-х стенів (від 113 і нижче балів), свідчать про низький рівень розвитку 

рефлексивності. 

За кожну вірну відповідь досліджуваний отримує 1 бал, потім отримані бали 

сумуються. 

Ключ 

Стени 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бали від 0 81 101 108 114 123 131 140 148 157 172 

і до 80 100 107 113 122 130 139 147 156 171 вище 
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Додаток Б 

Питання для колоквіуму 

 

1. Мета педагогічного дослідження. 

2. Специфіка педагогічного дослідження у сфері вокального виконавства 

чи вокальної методики. 

3. Міждисциплінарність у педагогічному дослідженні. 

4. Методологія та метод пізнання. 

5. Всезагальні методи пізнання. 

6. Загальнонаукові методи пізнання. 

7. Конкретнонаукові методи пізнання. 

8. Теоретичні й емпіричні методи пізнання. 

9. Педагогічний експеримент та його етапи. 

10. Актуальність теми дослідження. 

11. Методологічний аналіз дослідження. 

12. Науковий апарат дослідження. 

13. Науковий тезаурус дослідження. 

14. Принципи здійснення аналізу наукових джерел. 

15. Сутність і функції педагогічної діагностики. 

16. Узагальнення результатів дослідження та їх інтерпретація. 

17. Особливості написання науково-творчого есе. 

18. Особливості підготовки доповіді, написання тез на науково-практичну 

конференцію. 

19. Особливості написання наукової статті. 

20. Вимоги до написання курсової роботи з вокального виконавства чи 

вокальної методики. 

21. Методологічні знання майбутнього вчителя музичного мистецтва. 

22. Методологічні вміння майбутнього вчителя музичного мистецтва. 

23. Методологічна діяльність учителя музичного мистецтва. 

24. Методологічна компетентність учителя музичного мистецтва 
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