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Зміст анотації 

У дисертації висвітлюється процес формування мотивації до виконавської 

самопідготовки у майбутніхб учителів музики. Цей процес являє собою систему 

спонук, що спрямовують самостійну навчальну діяльність студентів на 

створення власної художньої інтерпретації музичних творів для реалізації 

мистецько-освітніх завдань на основі комплексу мотивів досягнення успіху в 

музично-педагогіxній діяльності, пізнавальних мотивів, мотивів художньої 

самодетермінації та мотивів  виконавського самовдосконалення.  

Автор доводить, що самостійність як провідна риса вчителя музики 

виявляється в умінні використовувати сформовані складові фахової 

компетентності та характеризується як здатність спиратися на життєвий і 

музичний досвід, на систему освітніх цінностей та власну позицію, на уміння 

ставити перед собою завдання й реалізовувати їх власними силами.  

Музично-виконавська підготовка майбутніх учителів музики розглядається 

як невід’ємна й багатоаспектна складова фахового навчання, провідний вид 

мистецько-педагогічної діяльності в аудиторних та позааудиторних умовах. В 

свою чергу, автор розуміє виконавську самопідготовку майбутніх учителів 

музики як педагогічно скеровану самостійну навчальну діяльність з оволодіння 

засобами виконавського втілення  художньо-смислового змісту музичних творів, 
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що забезпечує реалізацію поставлених мистецько-освітніх завдань на основі 

власної педагогічної позиції.  

В роботі поняття «мотивація» визначається сукупністю чинників 

психологічного характеру, що детермінують активність суб’єкта та 

спрямованість його діяльності на досягнення особистісно значущих цілей. 

Автором доводиться: мотивацією до виконавської самопідготовки майбутніх 

учителів музики є система спонук, що спрямовують самостійну навчальну 

діяльність студентів на самовдосконалення у створенні виразної художньої 

інтерпретації музичних зразків з метою досягненя певної мистецько-педагогівної 

мети.  

Основними мотивами самопідготовки у виконавській діяльності є: мотиви 

досягнення успіху, пізнавальні мотиви, мотиви самодетермінації та мотиви 

самовдосконалення. 

У роботі представлено структуру формування мотивації до виконавської 

самопідготовки у майбутніх учителів музики в єдності чотирьох компонентів - 

потребового, операціонального, емоційного та рефлексивного.  

Потребовий компонент визначає домінуючі мотиви досягнення успіху 

студентів у фаховому навчанні через гармонічне поєднання чинників 

внутрішньої та зовнішньої мотивації. Це зумовлює фахову орієнтованість, 

зацікавлене ставлення майбутніх учителів до музично-виконавської діяльності, 

потребу у спілкуванні з музичним мистецтвом, усвідомлювати мету 

самопідготовки та диференціювати власні уподобання в музично-освітній сфері. 

Операціональний компонент реалізує пізнавальні мотиви та пізнавальний 

інтерес до виконавської самопідготовки, а саме: інтерес для розширення знань 

про музичне виконавство, для збагачення виконавського досвіду та формування 

потреби в удосконаленні виконавських умінь. Емоційний компонент регулює 

мотиви художньої самодетермінації. Він спрямований на мотивацію досягнення 

виразної художньої інтерпретації музичного твору. Цей компонент характеризує 

здатність до емпатійно-художнього перевтілення, опікується системою стимулів 

вольової сфери власного-Я. Рефлексивний компонент, забезпечуючи реалізацію 
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мотивів самовдосконалення, характеризує рівень розвиненості рефлексивних та 

коригувальних механізмів виконавських дій майбутнього вчителя музики, 

виявляє здатність до оцінки власних дій у перспективі особистісного зростання.  

У дисертації обґрунтовуються методологічні підходи формування 

мотивації до виконавської самопідготовки у студентів, доводиться їх значення з 

позицій компетентнісного, герменевтичного, мистецько-персоналізованого, 

акмеологічного, аксіологічний та синергетичного контекстів.  

Автором визначаються принципи формування мотивації до виконавської 

самопідготовки у майбутніх учителів музики. Принцип фахової адаптованості 

скеровує підготовку майбутніх учителів на потреби майбутньої музично-

педагогічної діяльності; принцип художньо-герменевтичного контексту 

уможливлює формування здатності до смислового розуміння музичного твору, 

до тлумачення музичної інтерпретації як фундаментальної операції художнього 

мислення; принцип особистісної причинності передбачає формування в 

педагога-музиканта здатності діяти у виконавській сфері, виходячи з глибинного 

відчуття автономного мистецького бачення, власного художнього Я; принцип 

позитивного самопідкріплення спрямовує поведінку студентів на досягнення 

успіху через самосхвалення та  позитивну самооцінку.  

Ефективність формування мотивації до виконавської самопідготовки у 

майбутніх учителів музики забезпечується впровадженням таких педагогічних 

умов, як: створення комфортного для самостійної роботи мистецько-освітнього 

середовища на основі гармонізації міжсуб’єктних взаємин «студент-викладач», 

забезпечення перспективи фахового самовдосконалення студентів у процесі 

проектування, постановки і вирішення мистецько-освітніх завдань; спонукання 

до вироблення у студентів позитивної установки на виконавську самопідготовку 

через залучення до занять з мотиваційного тренінгу.  

Авторська методика формування мотивації до виконавської 

самопідготовки у майбутніх учителів музики містить три послідовних етапи її 

реалізації: спонукально-цільовий, стимульно-процесуальний та результативно-

оцінний. 
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Перший етап – спонукально-цільовий. Метою його є гармонізація 

зовнішньої та внутрішньої мотивації самосгійних виконавських дій студентів, 

усвідомлення сутності та необхідності цілеспрямованої виконавської 

самопідготовки,  формування позитивного ставлення до фундаментальних 

мистецьких-освітніх цінностей, зразків високої музично-виконавської 

майстерності.  Другий етап – стимульно-процесуальний. Метою цього етапу є 

стимулювання внутрішніх мотивів виконавської самопідготовки. Основними на 

цьому етапі стали пізнавальні мотиви та мотиви художньої самодетермінації 

(набуття нових знань з теорії і практики музичного виконавства, комплексу 

виконавських умінь, прагнення досягати більшої виразності художньої 

інтерпретації музичного твору на основі власної Я-концепції. Третій етап – 

результативно-оцінний, що будується на основі мотивів самовдосконалення. 

Метою цього етапу є розвиток у студентів здатності до рефлексивного аналізу та 

самооцінки власної виконавсько-педагогічної діяльності, а також оволодіння 

прийомами саморегуляції внутрішнього самопочуття.  

Результати формувального експерименту за діагностичними зрізами дали 

можливість констатувати суттєві позитивні зміни у кількісних та якісних 

характеристиках рівнів сформованості у студентів експериментальних груп 

(порівняно з контрольними) мотивації до виконавської самопідготовки. Це 

засвідчило продуктивність розробленої методики. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження:  

- вперше здійснено цілісне дослідження формування мотивації до 

виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики в закладах вищої освіти; 

розкрито мотиваційні чинники музично-виконавської діяльності майбутніх учителів 

музики; розроблено й теоретично обґрунтовано модель формування мотивації до 

виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики, яка містить мету, 

принципи, педагогічні умови (створення комфортного для самостійної роботи 

мистецько-освітнього середовища на основі гармонізації міжсуб’єктних взаємин 

«студент-викладач»; забезпечення перспективи фахового самовдосконалення 

студентів у процесі постановки й вирішення музично-творчих та мистецько-
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освітніх завдань; спонукання до вироблення у студентів позитивної установки на 

виконавську самопідготовку через залучення до занять з мотиваційного тренінгу), 

етапи, форми й методи роботи, компоненти формування мотивації, та результат; 

визначено критерії та показники сформованості мотивації до виконавської 

самопідготовки у майбутніх учителів музики (потребово-ціннісний, 

операціонально-пізнавальний, емоційно-смисловий, рефлексивно-кроигувальний), 

встановлено рівні сформованості мотивації до виконавської самопідготовки у 

майбутніх учителів музики  (високий (продуктивний), середній (конструктивний), 

низький (індиферентний)); розроблено й експериментально перевірено методику 

формування мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів 

музики; уведено до наукового обігу поняття «виконавська самопідготовка 

майбутнього вчителя музики». 

-уточнено сутність понять «виконавська самопідготовка», «мотивація до 

виконавської самопідготовки», «формування мотивації до виконавської 

самопідготовки»; 

- подальшого розвитку набули концептуальні підходи до реалізації методики 

формування виконавської самопідготовки майбутніх учителів музики 

(компетентнісний, герменевтичний, мистецько-персоналізований, акмеологічний, 

аксіологічний, синергетичний); науково-методичне забезпечення розвитку 

мотиваційних факторів у навчальній мистецько-педагогічній діяльності. 

Практичне значення дослідження полягає в розробці та впровадженні в 

практику підготовки майбутніх учителів музики науково-методичного 

супроводу процесу формування мотивації до виконавської самопідготовки у 

майбутніх учителів музики; у розробці для студентів музично-педагогічних 

спеціальностей «Мотиваційного тренінгу з виконавської самопідготовки». 

Матеріали дисертації можуть використовуватися у розробці навчальних і 

методичних посібників, навчальних програм, методичних рекомендацій з питань 

організації виконавської самопідготовки, а також для оновлення змісту 

виконавських навчальних дисциплін.  
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ABSTRACT 

Zhu Peng. The technique of the development of motivation for performance self-

training of future music teachers – as manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of pedagogical sciences, specialty 13.00.02 - 

Theory and methodology of music education. - National Pedagogical Dragomanov 

University, Kyiv, 2021. - Sumy Makarenko State Pedagogical University. Sumy, 2021. 

Abstract Content 

The thesis paper describes the technique of the development of motivation for 

performance self-training of future music teachers. This process is a system of 
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incentives that guide students' independent learning activities to create their own 

artistic interpretation of musical works for the implementation of artistic and 

educational objectives based on a set of motives for success in musical and educational 

activity, cognitive motives, motives for artistic self-determination and motives for 

performing self-improvement.  

The author proves that autonomy is a leading characteristic of a teacher, which 

manifests itself in the ability to use the established components of professional 

competence and is characterised as the ability to rely on life and musical experience, 

on the system of educational values and own position, on the ability to set tasks for 

themselves and implement them by own efforts.  

Musical and performing training of future music teachers is considered as an 

integral and multidimensional component of professional training, a leading type of 

artistic and pedagogical activity in classroom and extra-curricular conditions. In turn, 

the author understands the performing self-training of future music teachers as 

pedagogically directed independent training activities on mastering the means of 

performing the artistic and semantic content of musical works which provides the 

implementation of the assigned artistic and educational tasks on the basis of their own 

teaching position.  

In this paper, the notion of "motivation" is defined by a set of psychological 

factors that determine the subject's activity and the orientation of his or her activity 

towards achieving personally significant goals. The author proves: the motivation for 

performance self-training of future music teachers is a system of incentives that guide 

students' independent learning activities on self-improvement in creating an expressive 

artistic interpretation of musical samples in order to achieve a specific artistic and 

pedagogical goal.  

The paper presents the structure of the formation of motivation for performance 

self-training of future music teachers in the unity of four components - need, 

operational, emotional and reflexive.  

The need component defines dominant motives for student success in vocational 

training through a harmonious combination of intrinsic and extrinsic motivation 
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factors. This determines the professional orientation, the interest of future teachers in 

musical activity and performance, the need for communication with musical art, 

awareness of the purpose of self-training and differentiation of their own preferences 

in the musical-educational field. The operational component implements cognitive 

motives and cognitive interest in performance self-training, namely the interest in 

expanding knowledge about musical performance, the enrichment of performance 

experience and the formation of the need to improve performance skills. Emotional 

component regulates the motives of artistic self-determination. It is aimed at 

motivation for achieving an expressive artistic interpretation of a musical comosition. 

This component characterizes the ability to empathic and artistic reincarnation, 

controls the system of stimuli of the volitional sphere of one's own self. The reflexive 

component, ensuring the realization of self-improvement motives, characterizes the 

level of development of reflexive and corrective mechanisms of performance activities 

of the future music teacher, reveals the ability to assess their own actions in the 

perspective of personal growth.  

The thesis substantiates the methodological approaches to the development of 

motivation for performance self-training of future music teachers, proves their 

importance from the standpoint of competence, hermeneutic, art-personalized, 

acmeological, axiological and synergetic contexts.  

The author defines the principles of the development of motivation for 

performance self-training of future music teachers. The principle of professional 

adaptability directs the training of future teachers to the needs of future musical and 

pedagogical activities; the principle of artistic-hermeneutical context makes possible 

to form the ability to understand a musical work, to interpret musical interpretation as 

a fundamental operation of artistic thinking; the principle of personal causality 

involves the formation of the teacher-musician ability to act in the performing sphere, 

based on a deep sense of an autonomous artistic vision, and own artistic self; the 

principle of positive self-reinforcement directs students ' behavior to achieve success 

through self-praise and positive self-esteem.  
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The effectiveness of formation of motivation for the development of motivation 

for performance self-training of future music teachers is ensured by implementation of 

the following pedagogical conditions: creation of comfortable for independent work 

artistic and educational environment based on harmonization of intersubjective 

relations "student-teacher", providing prospects of professional self-improvement of 

students in the design, statement and solution of art and educational tasks; encouraging 

development of positive attitude to performing in students.  

The author's methodology of the formation of motivation for performance self-

training of future music teachers contains three consecutive stages of implementation: 

incentive-target, incentive-procedural and effective-evaluative. 

First stage - incentive-target. Its purpose is to harmonize the external and 

internal motivation of independent performance activities of students, the awareness of 

the essence and necessity of purposeful performance self-training, the formation of a 

positive attitude to fundamental artistic and educational values, examples of high 

musical and performing skills.  Second stage – incentive-procedural approach. The 

purpose of this stage is to stimulate the internal motives of performance self-training. 

The main at this stage were cognitive motives and motives of artistic self-

determination (acquisition of new knowledge on the theory and practice of musical 

performance, set of performance skills, desire to achieve greater expressiveness of 

artistic interpretation of a musical composition based on own self-concept). Third 

stage – effective-evaluative approach, which is built on the basis of motives for self-

improvement. The purpose of this stage is to develop students ' ability to reflexive 

analysis and self-assessment of their own performance and pedagogical activities, as 

well as to master the techniques of self-regulation of internal well-being.  

The results of the forming experiment on diagnostic profiles allowed to state 

significant positive changes in the quantitative and qualitative characteristics of the 

levels of formation of motivation for performance self-training of future music 

teachers in the students of the experimental groups (compared with the control group). 

This showed the efficiency of the developed technique. 

Scientific novelty of the obtained research results lies in the fact that: 
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for the first time a holistic study of the formation of motivation for performsnce 

self-training of future music teachers in higher education institutions was carried out; 

the motivational factors of musical and performing activities of future music teachers 

have been revealed; a model of forming motivation for performance self-training of 

future music teachers has been developed and theoretically justified, it contains the 

goals, principles, pedagogical conditions (creating a comfortable for independent work 

artistic and educational environment based on harmonization of intersubjective 

relations "student-teacher"; providing prospects for professional self-improvement of 

students in the process of setting and solving musical and creative and artistic and 

educational tasks; encouraging students to develop a positive attitude towards 

performance self-training by engaging in motivational training sessions), stages, forms 

and methods of work, components of motivation formation, the result; criteria and 

indicators of motivation formation for performance self-training of future music 

teachers have been defined (need-value, operational-cognitive, emotional-semantic, 

reflexive-corrective), the levels of motivation formation for performance self-training 

in future music teachers have been established (high (productive), medium 

(constructive), low (indifferent); the method of motivation formation for performance 

self-training of future music teachers has been developed and experimentally tested; 

the concept of "performance self-training of future music teacher" has been introduced 

into scientific circulation. 

- the essence of the concepts of "performance self-training", "motivation for 

performance self-training", "motivation formation for performance self-training" have 

been updated; 

- The conceptual approaches to the implementation of the methodology of 

formation of performance self-training of future music teachers (competence-based, 

hermeneutic, art-personalized, acmeological, axiological, synergetic), and scientific-

methodological support for the development of motivational factors in educational art-

pedagogical activity have gained further development. 

The practical significance of the study lies in the development and 

implementation of scientific and methodological support of the process of formation of 
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motivation for performance self-training of future music teachers into the training of 

future music teachers; development of "Motivational training for performance self-

training" for students of music and pedagogical specialties.. The materials of the thesis 

can be used in the development of educational and methodological manuals, training 

programs, methodological recommendations on the organization of performance self-

training, as well as for updating the content of performance academic disciplines.  

Key words: professional training of future music teachers, musical and 

performance training, independence, self-training, motivation, artistic and pedagogical 

interpretation, step-by-step method. 
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ВСТУП 

Актуальність і доцільність теми дослідження. Основні положення 

національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття») (1993), Закону України 

«Про вищу освіту» (2014), стратегії «Нова українська школа» (2016), де визначено 

провідні якості педагога як соціально адаптованої особистості, здатної до 

самореалізації та самовдосконалення, засвідчують посилення вимог до 

персональних якостей майбутнього вчителя, зокрема до вміння самостійно 

засвоювати та творчо застосовувати знання на практиці, досягати успіхів у 

професійній діяльності, робити вмотивовані кроки в кар’єрному зростанні 

(А. Алексюк, В. Андрущенко, Ю. Бабанський, В. Бондар, І. Зязюн, В. Луценко, 

В. Паламарчук, П. Підкасистий, О. Савченко та ін.).  

Сучасні підходи до самоосвітньої діяльності майбутніх педагогів-музикантів 

вимагають розробки нового змісту, принципів, методів, форм реалізації процесу 

організації фахової самопідготовки в закладах вищої освіти, впровадження методів 

і засобів організації самостійної діяльності студентів для здобуття й осмислення 

набутого досвіду, формування вмінь самостійно визначати, досліджувати й 

вирішувати мистецько-освітні проблеми.  

Проте, нові соціокультурні умови життя, потреби сучасної мистецької освіти 

спонукають майбутніх педагогів до самостійного набуття необхідних 

компетентностей у фаховому навчанні, визначення способів самоосвіти, 

самореалізації, саморозвитку й самоствердження в підготовці до практичної 

діяльності.  

Самопідготовка є однією з основних складових освітнього процесу в 

закладах вищої педагогічної освіти. Важливим є визнання самопідготовки як 

провідного чинника підготовки висококваліфікованих кадрів для школи із 

застосуванням он-лайн технологій, значення яких особливо зростає в умовах 

скорочення обсягів аудиторного навчання та підвищення вимог до якості 

позааудиторної самостійної роботи студентів, її інтенсифікації та індивідуалізації. 

Практика засвідчує, що у студентів під час самостійної роботи виникає 

низка перешкод, пов’язаних із недостатньою сформованістю вміння самостійної 
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роботи, нездатністю пов’язувати теоретичні знання з практикою, а також із 

відсутністю можливості отримати необхідний педагогічний супровід та належне 

методичне забезпечення для стимулювання само-процесів у фаховій підготовці.  

Проблема управління самостійною роботою студентів знайшла достатнє 

висвітлення в педагогічній літературі (В. Буряк, Е. Голант, В. Козаков, І. Лернер, 

В. Луценко, М. Махмутов, В. Мороз, О. Мороз, В. Паламарчук, П. Підкасистий, 

Л. Савенкова, Н. Сидорчук, А. Усова, І. Шайдур, І. Щимко, П. Харченко, 

І. Хом’юк, В. Хрипун, Н. Яременко, С. Яшанов та ін.). Поняття «самостійність» 

науковці тлумачать як інтегральну якість особистості, що визначає її можливості 

здійснювати роботу власними силами під опосередкованим керівництвом 

викладача.  

Самостійність у музично-виконавській діяльності майбутніх педагогів – 

особлива сфера, на яку звертається увага українських дослідників у галузі 

мистецької освіти (О. Горбенко, Л. Гусейнова, Т. Дорошенко, В. Дряпіка, 

О. Дем’янчук, А. Козир, О. Олексюк, Г. Падалка, Л. Паньків, О. Рудницька, 

О. Ростовський, В. Федоришин, О. Щолокова, Н. Юдзіонок, Юань Янь та ін.).  

Науковцями доведено, що внутрішнім джерелом активності особистості для 

самостійного набуття знань, умінь і навичок у процесі виконавської самопідготовки є 

мотивація. Теоретичні питання мотиваційної сфери особистості досліджували такі, 

зарубіжні й вітчизняні психологи та педагоги – Б. Ананьєв, Л. Божович, Д. Брунер, 

Б. Вайнер, В. Дряпіка, С. Занюк, І. Зязюн, Є. Ільїн, Н. Клименко, Г. Костюк, 

О. Леонтьєв, Д. Леонтьєв, А. Маркова, А. Маслоу, С. Рубінштейн, В. Сластьонін, 

Е. Фром, Х. Хеккаузен, Г. Щукіна, П. Якобсон та ін.  

На важливості формування мотиваційної сфери особистості майбутнього 

педагога-музиканта у фаховому навчанні, зокрема, у виконавській підготовці, 

вказують О. Єременко, А. Козир, О. Михайличенко, О. Морозова, Г. Ніколаї, 

О. Олексюк, Г. Падалка, Л. Паньків, О. Реброва, В. Ревенчук, Ю. Ростовська, 

О. Ростовський, О. Рудницька, А. Скопич, О. Устименко-Косоріч, Г. Ципін, 

В. Черкасов, В. Шульгіна, О. Щербініна, О. Щолокова та ін. 
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Однак, аналіз наукових досліджень засвідчує, що теоретичні й методичні 

основи формування мотивації у сфері виконавської самопідготовки майбутніх 

учителів музики ще не стали предметом цілісного наукового пошуку. Крім того, 

доцільність дослідження обраної проблеми посилюється необхідністю розв’язання 

суперечностей між: 

– потребою освітньої системи в педагогах-музикантах, здатних до 

самостійного мистецько-педагогічного пошуку, та недостатньою увагою до 

активізації мотиваційних факторів їх підготовки; 

– потужним навчально-виховним потенціалом виконавської самопідготовки 

та необхідністю його реалізації в системі фахового навчання; 

– вагомістю особистісно-розвивального значення мотивації навчальної 

мистецької діяльності та недостатньою розробленістю методичних засад  її 

формування в роботі зі студентами в закладах вищої освіти.  

Необхідність розв’язання виявлених суперечностей, актуальність, 

недостатній рівень теоретичної та практичної розробленості проблеми формування 

мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики зумовили 

вибір теми дослідження: «Методика формування мотивації до виконавської 

самопідготовки у майбутніх учителів музики». 

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

дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування факультету 

мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова за темою «Зміст, форми, методи і засоби фахової 

підготовки вчителів музики». Тему дисертації затверджено Вченою радою 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 6 

від 26 січня 2017 року). 

Мета дослідження – розробити, науково обґрунтувати та експериментально 

перевірити методику формування мотивації до виконавської самопідготовки у 

майбутніх учителів музики. 
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Об’єкт дослідження: процес фахової підготовки майбутніх учителів музики 

в закладах вищої освіти.  

Предмет дослідження: педагогічні умови та методика формування мотивації 

до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики в закладах вищої 

освіти.  

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання дослідження: 

1. З’ясувати сутність та зміст виконавської самопідготовки майбутніх 

учителів музики.  

2. Розкрити мотиваційні чинники музично-виконавської діяльності майбутніх 

учителів музики та визначити компонентну структуру мотивації дій студентів у 

виконавській самопідготовці. 

3. Окреслити методологічні підходи та розробити, теоретично обґрунтувати 

модель формування мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх 

учителів музики в закладах вищої освіти. 

4. Визначити критерії, показники та встановити рівні сформованості 

мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики. 

5. Експериментально перевірити ефективність поетапної методики 

формування мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів 

музики в закладах вищої освіти. 

Методологічну та теоретичну основу дослідження становлять: філософські 

напрями, принципові позиції теорії пізнання, а саме: науковість, історизм, 

діалектичність, об’єктивність; положення психології та педагогіки щодо 

гуманістичної орієнтованості освіти, активної ролі суб’єкта в перетворювальній 

діяльності (О. Балл, І. Бех, М. Боришевський, Л. Виготський, О. Вишневський, 

С. Горбенко, Г. Костюк, О. Леонтьєв, А. Маслоу, К. Роджерс, С. Рубінштейн, 

П. Симонов, Г. Костюк, С.Максименко та ін.); філософсько-педагогічні положення 

щодо особистості як суб’єкта перетворювальної та естетичної діяльності в освіті 

(Ю. Борєв, І. Зязюн, М. Каган, В. Кудін, Л. Левчук, Г. Мєднікова, С. Столович та 

ін.). Важливого значення надається: провідним ідеям психології щодо рушійних 

сил педагогічної діяльності та її мотивації (Є. Ільїн, Є. Климов, Н. Кузьміна, 
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С. Максименко, А. Маркова, Г. Щукіна та ін.); ідеям мистецько-педагогічного 

підходу до аналізу освітніх явищ і процесів (Е. Абдуллін, М. Давидов, 

Т. Дорошенко, О. Єременко, А. Козир, В. Орлов, О. Отич, Г. Падалка, 

І. Парфентьєва, С. Соломаха, О. Устименко-Косоріч, О. Хижна, Г. Ципін, 

О. Щолокова та ін.). 

Для розв’язання визначених завдань використано такі методи дослідження: 

теоретичні: аналіз філософських, психолого-педагогічних, науково-методичних 

джерел, інтернет-ресурсів, синтез, абстрагування, узагальнення, моделювання для 

визначення поняттєвого апарату, принципових засад вирішення основної проблеми 

дослідження, проєктування методичної моделі, аналітичного осмислення 

результатів констатувального, формувального експериментів та впорядкування 

висновків дослідження; емпіричні: діагностичні (бесіди, інтерв’ю, тестування, 

педагогічне спостереження, експертне оцінювання) для вивчення досвіду 

підготовки студентів у закладах вищої освіти, для виявлення реального стану 

сформованості у студентів мотивації до виконавської самопідготовки й отримання 

результатів формувального експерименту; математичні: методи обробки 

експериментальних даних для кількісного та якісного аналізу результатів 

діагностичних обстежень і перевірки ефективності отриманих результатів 

формувального експерименту. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що: 

вперше здійснено цілісне дослідження формування мотивації до виконавської 

самопідготовки у майбутніх учителів музики в закладах вищої освіти; розкрито 

мотиваційні чинники музично-виконавської діяльності майбутніх учителів музики 

(співвідношення зовнішніх і внутрішніх мотивів, їх усвідомленість або 

неусвідомленість, направленість (позитивна чи негативна), стійкість); визначено 

компонентну структуру мотивації, розроблено й теоретично обґрунтовано модель 

формування мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики, 

яка містить мету, принципи, педагогічні умови (створення комфортного для 

самостійної роботи мистецько-освітнього середовища на основі гармонізації 

міжсуб’єктних взаємин «студент-викладач»; забезпечення перспективи фахового 
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самовдосконалення студентів у процесі постановки й вирішення музично-творчих та 

мистецько-освітніх завдань; спонукання до вироблення у студентів позитивної 

установки на виконавську самопідготовку через залучення до занять з мотиваційного 

тренінгу), етапи, форми й методи роботи, компоненти формування мотивації та 

результат; визначено критерії та показники сформованості мотивації до виконавської 

самопідготовки у майбутніх учителів музики (потребово-ціннісний, операціонально-

пізнавальний, емоційно-смисловий, рефлексивно-коригувальний), встановлено рівні 

сформованості мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів 

музики (високий (продуктивний), середній (конструктивний), низький 

(індиферентний)); розроблено й експериментально перевірено методику 

формування мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів 

музики; уведено до наукового обігу поняття «виконавська самопідготовка 

майбутнього вчителя музики». 

Уточнено сутність понять «виконавська самопідготовка», «мотивація до 

виконавської самопідготовки», «формування мотивації до виконавської 

самопідготовки». 

Подальшого розвитку набули концептуальні підходи до реалізації методики 

формування виконавської самопідготовки майбутніх учителів музики 

(компетентнісний, герменевтичний, мистецько-персоналізований, акмеологічний, 

аксіологічний, синергетичний); науково-методичне забезпечення розвитку 

мотиваційних факторів у навчальній мистецько-педагогічній діяльності.  

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

розробленні та впровадженні в практику підготовки майбутніх учителів музики 

діагностичних засобів та науково-методичного супроводу процесу формування 

мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики; у розробці 

для студентів музично-педагогічних спеціальностей «Мотиваційного тренінгу з 

виконавської підготовки». Матеріали дисертації можуть бути використано в 

розробці навчальних і методичних посібників, навчальних програм, методичних 

рекомендацій із питань організації виконавської самопідготовки, а також для 

оновлення змісту навчальних дисциплін «Основний музичний інструмент», 
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«Постановка голосу», «Хоровий клас», «Хорове диригування», 

«Концертмейстерський клас» та забезпечення успішності проведення виробничих 

практик студентів. 

Апробація і впровадження результатів дослідження. Основні положення та 

результати дисертаційного дослідження представлено на засіданнях кафедри теорії 

та методики музичної освіти, хорового співу і диригування та щорічних звітних 

науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу, аспірантів і 

докторантів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

(Київ, 2015–2021). Оприлюднено на науково-практичних конференціях різного 

рівня: міжнародних: «Science and practice: an innovative approach» (Paris, 2017), 

«Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства» 

(Одеса, 2016), «Естетичні орієнтири дошкільної та початкової освіти: теорія та 

практика» (Суми, 2017), «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти» (Київ, 2017), 

«Музичне мистецтво і освіта: досвід та інноваційні шляхи розвитку» (Вінниця, 

2017), «Естетичні орієнтири дошкільної та початкової освіти: теорія і практика» 

(Суми, 2017); XV Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора 

О. П. Рудницької (Київ, 2017); «Україна між Заходом і Сходом: реалії та 

перспективи» (Київ, 2017), «Гуманітарні студії НАКККІМ – 2017» (Київ, 2017), 

І Міжнародні науково-практичні читання пам’яті академіка Анатолія Авдієвського 

(Київ, 2017, 2019 – 2021), «Мистецька освіта XXI століття: виклики сьогодення» 

(Кропивницький, 2018), «Мистецька освіта в європейському соціокультурному 

просторі XXI століття» (Мукачево, 2018), XVI Міжнародні педагогічно-мистецькі 

читання пам’яті професора О. П. Рудницької (Київ, 2018), «Гуманістичні орієнтири 

мистецької освіти» (Київ, 2019), «Актуальні проблеми в системі вищої освіти: 

теоретико-методологічні і прикладні аспекти» (Бар, 2019); «Модернізація наскрізної 

виконавської підготовки учнівської молоді в сучасній мистецькій освіті» (Київ, 

2021), всеукраїнських: «Освітньо-мистецькі горизонти України: теорія і практика» 

(Ніжин, 2016), «Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті 

європейської інтеграції» (Житомир, 2016), I Мистецько-педагогічні читання пам’яті 

професора О. Я. Ростовського «Актуальні проблеми мистецької освіти» (Ніжин, 
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2017 – 2019), «Проблеми мистецько-педагогічної освіти: здобутки, реалії, 

перспективи» (Київ, 2018), «Мистецька освіта: новації та перспективи» (Чернігів, 

2018); ІІI Мистецько-педагогічні читання пам’яті О. Я. Ростовського «Мистецька 

освіта України: проблеми теорії і практики» (Ніжин, 2019), «Мистецтво та освіта: 

новації та перспективи» (Чернігів, 2019); «Теорія і практика естетичного виховання 

у закладах освіти» (Кропивницький, 2021).  

Упровадження результатів дисертаційного дослідження здійснено в освітній 

процес Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка 

№ 07-10/224 від 16.02.2018 р.), Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя (довідка № 05/287 від 12.06.2018 р.), Житомирського державного університету 

імені Івана Франка (довідка № 1/440 від 18.05.2018 р.), Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (довідка № 17/17-482 від 15.02.2018 р.), 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (довідка 

№ 27 від 05.06.2018 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та результати дисертаційного 

дослідження висвітлено в 11 одноосібних науково-методичних публікаціях автора, 

з яких 5 – у фахових виданнях України, 1 – у зарубіжному виданні, 5 праць 

апробаційного характеру.  

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій українською 

та англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, 

загальних висновків, списку використаних джерел (разом 200 найменувань, з них 7 

іноземними мовами) та додатків. Основний текст дисертації складає 172 сторінки, 

загальний обсяг роботи – 233 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 

МОТИВАЦІЇ ДО ВИКОНАВСЬКОЇ САМОПІДГОТОВКИ У МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ 

 

1.1. Сутність та зміст виконавської самопідготовки майбутніх учителів 

музики 

 

Швидка змінність освітніх технологій, видів і способів педагогічної 

діяльності, розширення творчого змісту вчительської праці та швидке старіння 

набутих знань висувають нові вимоги до рівня компетентності фахівця, його 

здатності приймати виклики сучасної цивілізації.  

Сучасний етап розвитку вищої мистецької освіти, зокрема музично-

педагогічної, вимагає підготовки висококваліфікованих фахівців, які 

усвідомлюють свою відповідальність за освітній процес, уміють визначати 

педагогічні цілі й успішно їх досягати на основі самоактуалізації, саморозвитку, 

самовдосконалення, здатні оцінювати результати власної діяльності та навчатися 

впродовж життя (В. Андрущенко, Г. Балл, І. Бех, В. Бондар, О. Вишневський, 

І. Зязюн, А. Козир, О. Отич, О. Пєхота, С. Сисоєва, Г. Падалка. О. Щолокова ті ін.). 

З огляду на зазначену соціокультурну ситуацію цілком природним є необхідність в 

організації самоосвіти майбутніх учителів та самопідготовки до навчальних занять.  

Уміння самостійно засвоювати та творчо застосовувати знання на практиці є 

важливим показником загальної та фахової підготовки випускників вищої школи 

(Закон України «Про вищу освіту», стратегія «Нова українська школа»). Сучасна 

тенденція до зменшення кількості аудиторних годин на вивчення предметів за 

збереження об’єму навчального матеріалу не повинна спричиняти негативний 

вплив на професійний рівень майбутніх учителів, тому метою вищої педагогічної 

школи сьогодні є навчання студентів методам і прийомам самостійних дій, 

формування вміння самостійно працювати, ставити й вирішувати освітні проблеми. 
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Реалізація фундаментальних засад сучасної освіти щодо «самотворення» 

особистості багато в чому забезпечується домінантною вимогою до вчителя 

формувати здатність самостійно оволодівати знаннями, мобільно їх актуалізовувати 

та продуктивно втілювати у практику педагогічної взаємодії (Бондар, 2011, с. 478–

487).  

Особливо гостро проблема самопідготовки стоїть у студентів мистецько-

педагогічних спеціальностей, адже зміст їх самостійної роботи має свою 

специфіку. Так, підготовка майбутніх педагогів-музикантів пов’язана зі значними 

витратами часу, фізичної та психічної енергії для вдосконалення виконавських 

можливостей і досягнення позитивних музично-виконавських результатів у грі на 

музичному інструменті, співі, диригуванні та під час виробничої практики 

(А. Козир, Л. Горбенко, Л. Гусейнова, В. Федоришин, Сунь Сінь, Юань Янь та ін.). 

Науковці стверджують, що в сучасних умовах важливо так організувати 

освітній процес, аби результати навчання стали продуктом внутрішньої мотивації 

студентів як спонуки не тільки до практичного застосування знань і вмінь у роботі 

з учнями, але й до забезпечення можливості самореалізації майбутніх учителів у 

педагогічній діяльності. Тому одним із напрямів, що дозволяє перейти від 

знаннєвої парадигми музичної освіти до компетентністної, є активізація 

самостійної навчальної діяльності студентів, яка включає самостійну роботу та 

самопідготовку.  

Аналіз наукових досліджень із проблем управління самостійною навчальною 

діяльністю (організація, планування, контроль) засвідчує, що її активізація та 

продуктивність має суттєвий вплив на якість освітнього процесу у вищій школі 

(А. Архангельський, Л. Бондар, В. Буряк, С. Голант, О. Заболотська, М. Князян, 

В. Козаков, О. Малихін, С. Мартиненко, О. Молібог, М. Нікандров, 

П. Підкасистий, В. Солдатенко І. Шайдур, І. Шимко).  

Підготовка майбутніх учителів до виробничої самостійності у практичній 

діяльності вимагає варіативного змісту освіти, відповідних методів і форм 

організації освітнього процесу, проєктування й реалізації педагогічних підходів, 

орієнтація на які сприяє перенесенню акцента з авторитарно-технократичного 
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стилю керівництва навчальної діяльністю на стиль, що відкриває студентам, 

насамперед, шлях до самотворення засобами фахової підготовки. Це пошук форм і 

засобів переведення багатьох освітніх задач із зовнішнього управління на 

самоуправління й самопідготовку, зовнішнього контролю над учінням на 

внутрішній самоконтроль тощо (Юань Янь, 2016, с. 20). 

У контексті особистісно-гуманістичної спрямованості освіти важливого 

значення в цьому процесі набувають індивідуалізація та диференціація навчання, 

технологічність і варіативність продуктивних дій, що дають студенту певну свободу у 

виборі шляхів і методик вирішення педагогічних задач (Зеер, Романцев, 2002, с. 18). 

Так, М. Князян зазначає, що однією з домінуючих ознак освітнього процесу у 

вищій школі є збільшення «питомої ваги» самостійної роботи студентів із великим 

обсягом інформації для вирішення актуальних і нестандартних професійних 

проблем у мінливих умовах сьогодення (Князян, 2007). 

Метою самостійної навчальної діяльності майбутніх педагогів-музикантів є 

самостійне набуття нових фахових знань і вмінь, а також закріплення й 

поглиблення раніше здобутих. Така діяльність є найважливішим і 

найнеобхіднішим компонентом сучасного процесу фахової підготовки, що 

передбачає інтегративне поєднання різних видів індивідуальних і колективних дій 

під час аудиторних і позааудиторних занять (Бодрова, 2015, с. 141–149). 

Нам імпонує розуміння поняття «самостійна робота», надане в словнику-

довіднику з української лінгводидактики, що представлене специфічним 

педагогічним засобом організації та управління самостійною діяльністю в 

навчальному процесі» (Словник-довідник з української лінгводидактики, 2014, с. 

223). 

У науково-педагогічних джерелах термін «самостійна робота» має кілька 

варіантів тлумачення: як організаційна форма навчання, як метод або засіб 

залучення до певної діяльності на основі поставленого завдання з розумінням 

перспектив його вирішення (М. Буланова-Топоркова, В. Буряк, Є. Голубєва, 

В. Жук, А. Зубко, Б. Єсипов, В. Козаков, Н. Мойсеюк, О. Рогова, П. Підкасистий, 

С. Самигін, М. Солдатенков, А. Сороковий, В. Сотниченко, Б. Федоришин). 
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Більшістю вчених самостійна робота визначається як «виконання різних завдань 

навчального, дослідницького й самоосвітнього характеру, що виступають засобом 

засвоєння системи професійних знань, способів формування навичок і вмінь 

творчих дій (Гарунов, Пидкасистый, 1978, с. 188). 

Найбільш ґрунтовно поняття «самостійна робота» дослідив О. Малихін, який 

тлумачить означений феномен як «дидактичну форму навчання, що є системою 

організації педагогічних умов, які забезпечують управління навчальною діяльністю 

тих, хто навчається, й організовуються викладачем; підсистему системи навчання, 

у якій через власні засоби та у специфічних умовах можуть розв’язуватися подібні 

завдання як і в усій системі пізнавальної загалом чи в підсистемі несамостійної 

роботи» (Малихін, 2009, с. 38). 

Таким чином, самостійна робота спрямована на виконання навчального 

завдання, поставленого педагогом як організатором цього виду навчальної 

діяльності за умови самостійного опанування матеріалу (Нагрибельна, 2016, с. 62).  

Самостійна робота має виняткову значущість, оскільки забезпечує 

включення студентів у процес її виконання. До того ж, методично доцільна 

організація самостійної роботи дає змогу кожному студентові визначити 

індивідуальну траєкторію навчання, створює умови для спілкування, 

самовдосконалення, саморозвитку, самоактуалізації, формування професійної 

компетентності з урахуванням її складників.  

Цікавим є науковий підхід В. Кременя, на основі якого самостійна робота – 

це, передусім, самостійна думка. Тому завдання викладача – зумовити виникнення 

думок, стимулювати активність і самостійність своїх вихованців. Підкреслюючи 

визначну роль самостійної роботи в інтелектуальних здібностях особистості, 

В. Кремень наголошує на формуванні здатності до самовдосконалення та творчого 

пошуку: «Треба переходити до моделі випереджувальної освіти, в якій цінностями 

є самостійність, професіоналізм, мобільність, комунікативність» (Основні засади 

розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і 

матеріали, 2004, с. 9). 
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У роботах науковців (Л. Бондар, В. Буряк, М. Вашуленко, О. Заболотська, 

І. Дроздова, К. Климова, В. Козаков, О. Малихін, М. Пентилюк, П. Підкасистий) 

самостійність розглядається особистісною якістю, що суттєво впливає як на 

ефективність виконання поставлених завдань, так і на здатність особистості 

регулювати власне мислення. Так, у наукових працях М. Солдатенка вичерпно 

представлено теоретичні засади організації самостійної роботи. Вчений уважає, що 

в умовах оновленої освітньої парадигми «проблема організації самостійної 

навчальної роботи є винятково важливим аспектом у діяльності сучасних вишів, 

оскільки має вирішальний вплив на розвиток пізнавальної активності студентів, 

механізмів самоуправління, особистісного розвитку, виховання відповідальності, а 

також уможливлює безпосереднє поєднання теорії з власне практичними 

завданнями». Науковець визначає організацію самостійної роботи студентів як 

пріоритетну з огляду на її потужний розвивальний потенціал, спрямований на 

навчання самоорганізації (Солдатенко, 2007, с. 122).  

Нам імпонує думка В. Козакова, що «теоретичне обґрунтування системи 

самостійної роботи студентів вишу є суттєвим чинником формування змісту 

сучасної освіти з урахуванням прогностичного аспекту розвитку й передбачає 

акцентування значущості не лише змісту навчального матеріалу, але й логічних 

зв’язків між складниками цього змісту» (Козаков, 1991, с. 171). 

Осмислення й аналіз наукової літератури дозволили нам розглядати 

самостійну роботу майбутнього вчителя різновидом фахової підготовки, на основі 

якого здійснюється формування домінантних компетентностей педагога-

музиканта. Самостійність є провідною якістю вчителя музики, що виявляється в 

умінні використовувати сформовані складові професійної компетентності 

(музично-виконавську, імпровізаційну, комунікативну, дослідницьку, мовленнєву, 

самоосвітню та ін.), застосовувати в діяльності життєвий і музичний досвід, а 

також систему цінностей, уміти захищати власну мистецьку позицію та впевнено 

йти до мети, застосовуючи набутий творчий потенціал (Юань Янь, 2016).   
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Серед провідних компетентностей як здатностей учителя ефективно 

виконувати професійні обов’язки виокремлюється специфічна, властива тільки 

педагогу-музиканту, спроможність до музично-виконавської діяльності.  

Музичне виконавство – це мистецька сфера, що має свої закономірності, 

принципи естетичного узагальнення, специфічні методи естетичного мислення й 

виражальні засоби художньої діяльності. Це особливий різновид музичної 

діяльності, що визначається як творчий процес відтворення композиторського 

задуму засобами виконавської майстерності. 

Виконання музики – є унікальним процесом художньої творчості. Його 

унікальність, передусім, полягає в багатогранності й неповторності численних дій і 

операцій пізнавального, техніко-виконавського й художньо-творчого характеру, в 

об’єктивно-суб’єктивній зумовленості як самого процесу, так і продукту 

виконавської діяльності. Зазначені чинники сукупно формують «образ» і 

специфіку музичного виконавства. 

У науково-методичній літературі ми спостерігаємо помітне прагнення вчених 

до розробки інтегрованої системи виконавської підготовки майбутніх учителів 

музики, що надає можливість розв’язати цілу низку мистецько-освітніх завдань, 

сприяє налагодженню гармонійного співвідношення між особистим, художнім і 

технічним розвитком учня (Б. Асафьєв, Н. Жайворонок, О. Костюк, Л. Мазель, 

В. Медушевський, В. Москаленко, С. Раппопорт, В. Цуккерман та ін.).  

Увага дослідників зосереджується на досягненні дієвого взаємозв’язку між 

вихованням художнього мислення й формуванням практичних навичок, 

раціональною організацією виконавського апарату й розвитком потреб 

самовираження в активній творчій діяльності.  

Фахова підготовка майбутніх учителів музики передбачає проведення активної 

навчальної роботи з оволодіння вміннями музично-виконавської діяльності. Для 

успішної музично-педагогічної діяльності вчитель повинен володіти виконавськими 

вміннями й навичками, а саме: вміти виконувати твори різного ступеня складності, 

знайомити дітей з історією їх створення, вчити розрізняти стилістичні особливості та 

засоби музичної виразності, акомпанувати, читати з листа, транспонувати, володіти 
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вміннями й навичками творчого музикування, виразно виконувати вокальні твори під 

власний супровід. Реалізація всіх видів музично-виконавської діяльності вчителя 

(сольне виконавство, самостійна робота над музичними творами, читання з листа, 

акомпанування, гра в ансамблі, творче музикування та імпровізація) повинні 

базуватися на синтезі виконавських і педагогічних якостей, розвиненому естетичному 

смаку та свідомому ставленні до музичного мистецтва (Л. Гусейнова, М. Давидов, 

Г. Коган, М. Крицький, Ю. Цагареллі, Я. Мільштейн).   

У дослідженнях сучасних українських учених О. Горбенко, Л. Гусейнової, 

Л. Кожевнікової, О. Щолокової, Л. Паньків, які розкривають різнопланові аспекти 

виконавської підготовки студентів, закцентовано увагу на засобах продуктивної 

роботи студентів над музичним твором. Науковці доводять необхідність і вагоме 

значення для студентів-музикантів саме самостійної роботи в підготовці твору для 

сценічного виконання. 

Л. Гусейнова в дослідженні проблеми формування готовності майбутніх 

учителів музики до інструментально-виконавської діяльності довела залежність 

ефективності формування цього феномену від низки чинників, серед яких для нас 

важливими є наявність спонукальних мотивів, ціннісних орієнтацій особистості, 

підвищення рівня технічної майстерності через активізацію виконавської практики, 

що, безумовно, вимагає активізації самостійної роботи студентів (Гусейнова, 2005). 

У дисертації Л. Кожевнікової в ході дослідно-експериментальної роботи було 

розроблено й апробовано методику підготовки майбутніх фахівців до музично-

просвітницької діяльності. Автором доведено, що результативність досліджуваної 

підготовки зумовлюється, насамперед, тим, наскільки внутрішні сили й потенції 

особистості сприяють реалізації здатності індивіда до самостійних зовнішніх дій (з 

об’єктом) і внутрішніх дій (із самим собою) (Кожевнікова, 2003). 

Особливості музичного виконавства криються не тільки у сприйнятті й 

духовному розумінні твору, але й передачі його естетичного змісту слухачам через 

живе звучання. Таким чином, музично-виконавський процес включає два компоненти 

– осягнення художньої сутності твору й безпосереднє відтворення авторського 

задуму. 
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У науково-методичній літературі простежується неоднозначне тлумачення 

музичного виконавства, але в різних визначеннях помітні елементи спільності, за 

якими вони зводяться до загального знаменника. Виконання музичного твору – 

складний мисленнєво-руховий процес, що починається з прочитання нотного 

тексту, осягнення його змісту у взаємозв’язку сприйняття й відтворення, 

результатом якого є художня інтерпретація.  

У теорії виконавська діяльність постає як динамічна система, дієвими 

особами якої виступають у співтворчості композитор, виконавець і слухач. 

Музично-виконавська діяльність характеризується внутрішньою творчою 

алгоритмічною послідовністю, яка проявляється в поетапній роботі музиканта-

виконавця над музичним твором, поетапному формуванні ідеального музичного 

образу й компонентів професійної майстерності (Кавун, Гусейнова. 2011, с. 103–

105).  

Ю. Цагареллі, досліджуючи психологічні механізми саморегуляції музично-

виконавської сфери, стверджує, що музично-виконавська діяльність характеризується 

внутрішньою варіативно-творчою алгоритмічною послідовністю, що знаходить прояв 

через послідовну й поетапну роботу музиканта над твором (Цагарелли, 1989, с. 28).  

У мистецько-педагогічних закладах вищої освіти музично-виконавська 

підготовка є провідним видом навчальної роботи студентів у всій складності й 

багатоаспектності цього процесу. Його організація передбачає як аудиторні 

заняття, так і обов’язкову самостійну роботу й самопідготовку з виконавських 

дисциплін: постановки голосу, основного й додаткового музичного інструменту, 

хорового диригування, хорового й оркестрового класів для набуття виконавцем 

досконалої художньо-технічної майстерності. 

На думку Л. Гончаренко, поняття «самопідготовка» та «самостійна робота» 

не є тотожними. Термін «самостійна робота» характеризує діяльнісний аспект. У 

застосуванні терміну «самопідготовка» більше апелюємо до особистості студента, 

його самостійних творчих ініціатив. За такого підходу акцент із діяльності 

студента (самостійна робота) переміщується в бік його особистості 

(самопідготовка), яка творчо, ініціативно підходить до власного навчання та 
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«виліплює» себе (К. Роджерс). Із цих позицій дослідниця розглядає процес 

самопідготовки як «фрагмент» самонавчання (Гончаренко, 2021, с. 96). 

Так, С. Шевченко розглядає самопідготовку як форму й засіб організації 

самостійної навчальної діяльності в єдності трьох типів: репродуктивної, 

проблемно-пошукової та комбінованої. Вибір найоптимальнішого в конкретній 

навчально-педагогічній ситуації, зауважує С. Шевченко, залежить від характеру та 

змісту запланованих дій, а також наявних засобів навчання (Шевченко, 1984, с. 

264). 

На думку Юань Янь, самопідготовка в музично-освітньому процесі є 

превентивною самостійною роботою студентів із забезпечення організації та 

успішності музично-художньої взаємодії з учнями, що передбачає виконання 

завдань за умови керівництва викладача або без його безпосередньої допомоги 

(Юань Янь, 2016, с. 178). 

Підсумовуючи погляди науковців, можна говорити, що самопідготовкою 

називають педагогічно скеровану самостійна освітня діяльність, що органічно 

поєднана з плановими навчальними заняттями через спільну мету. До того ж, це 

діяльність особистості, яку вона здійснює з метою досягнення поставлених перед 

нею цілей у спеціально відведений час без прямої участі викладача-керівника. 

Таким чином, самостійна робота та процес самопідготовки студентів є 

складовими самостійної навчальної діяльності, мають різні дидактичні цілі та 

способи вирішення. На основі здійсненого аналізу наукових праць дозволимо собі 

дати визначення виконавської самопідготовки майбутнього вчителя музики як 

педагогічно скерованої самостійної навчальної діяльності з оволодіння засобами 

виконавського втілення художньо-смислового змісту музичних творів, що 

забезпечує реалізацію поставлених мистецько-освітніх завдань.  

Процес виконавської самопідготовки майбутнього вчителя залежить, з одного 

боку, від організації освітнього процесу в закладах вищої освіти, та, з іншого – від 

активізації діяльності студента, актуалізації його внутрішніх потенційних 

можливостей, розвитку музично-виконавських умінь. Важливим, на наш погляд, є 

відповідне спрямування виконавської діяльності студентів, в основі якого міститься 
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активізація процесів емоційно-чуттєвого переживання, актуалізація пізнавального 

інтересу, мотивації через заглиблення у світ музичного твору. Потреби, інтереси, 

ціннісні орієнтації, ідеали тощо, виступаючи спонукальними стимулами навчальної 

активності студентів, утворюють мотивацію учіння. Тому недооцінка важливості 

формування мотивації до виконавської самопідготовки в майбутніх учителів музики 

суттєво ускладнює їх здатність до адаптаційних дій у майбутній музично-освітній 

діяльності.  

 

1.2. Мотиваційні чинники навчально-виконавської діяльності майбутніх 

педагогів-музикантів 

 

Науково доведено, що проблема мотивації та мотивів поведінки людини є 

однією зі стрижневих у психології та педагогіці (Л. Божович, Є. Ільїн, Л. Желєзняк, 

О. Леонтьєв, С. Максименко, О. Малихін, К. Платонов, В. Шадриков та ін.). Велика 

кількість наукових досліджень із проблеми мотивації супроводжується 

багатогранністю позицій про її природу . 

Ще з давніх часів проблема мотиву набула розробки у працях філософів. Так, 

наукове вивчення причин активності людини та тваринного світу, їх детермінації, 

почали ще великі мислитеті давнини – Аристотель, Геракліт, Демокрит, Лукрецій, 

Платон, Сократ, які говорили про «нужденність» («потребу») як учителя життя. 

Демокріт, наприклад, розглядав потребу як основну рухаючу силу, яка не тільки 

привела в дію емоційну сферу, але й зробила розум людини гнучким, дозволила 

отримати мову й мовлення, звичку до праці (Ільїн, 2013).  

У подальшому проблема потреби й мотиву стала об’єктом значного загалу 

досліджень видатних учених Дж. Аткінсона, В. Асєєва, І. Васильєва, В. Вілюнаса, 

В. Ковальова, Д. Леонтьєва, А. Маслоу, П. Симонова, Д. Узнадзе, А. Файзуллаєва, 

П. Якобсона, X. Хекхаузена та ін.  

Дослідження здійснювались у напрямі розкриття різних проблем мотиваційної 

сфери, зокрема: закономірностей формування мотиваційної сфери особистості 

досліджували Л. Божович, В. Вілюнас, Г. Костюк, О. Леонтьєв, А. Маркова, 
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М. Матюхіна, С. Рубінштейн та ін.; методів і прийомів формування мотивів у 

суб’єктів навчальної діяльності різних вікових груп – С. Григорян, Л. Єфімова, 

В. Кругликов, Т. Левченко, В. Леонтьєв, В. Мільман, Л. Непомняща, Г. Щукіна та ін.; 

оптимальних умов формування пізнавальних мотивів на різних етапах навчання – 

М. Алексєєва, І. Бех, П. Гончарук, Н. Морозова, О. Скрипченко, Л. Славіна, Г. Щукіна 

та ін. 

Питання мотивації самостійної роботи студентів висвітлено у працях 

вітчизняних і зарубіжних науковців-дослідників (Н. Бібік, Л. Божович, Т. Ільїна, 

Т. Крилова, А. Маркова, М. Матюхін, Ф. Савіна, П. Якобсон та ін.). Науковці 

довели, що в підготовці майбутніх педагогів проблемам мотивування їх навчальної 

діяльності, що забезпечує її продуктивність, необхідно надавати пріоритетні 

позиції (Чебакова, 2011).  

Результати дисертаційних досліджень останніх років у сфері педагогіки, 

присвячених формуванню мотивації навчальної діяльності учнів і студентів, доводять, 

що під впливом мотивації формується світоглядна позиція особистості, ціннісні 

орієнтації, виникають поведінкові реакції, розвивається активність внутрішніх 

емоційних станів (уявлення людини про себе, своє внутрішнє «Я»), виникає 

адекватна оцінка інших за адекватності сприйняття ситуацій (Н. Арістова, 

Н. Бондаренко, Р.Борківська, О. Гузенко, С. Забредовський, І. Зайцевої, В. Клачко, 

І. Красноголова О. Музики, А. Скопич, В. Тимошенко, Ю. Чебакова). У свою чергу, 

дослідниками у сфері мистецької освіти доведено, що сформованість мотиваційної 

сфери майбутнього вчителя має суттєвий вплив на процеси самоорганізації та 

самовдосконалення в навчальній діяльності (Г. Падалка, О. Рудницька, 

О. Ростовська, С. Соломаха та ін.). 

Складність проблеми мотивації до навчання обумовлює множинність 

розуміння її сутності, структури та функцій. Це поняття охоплює цілу систему 

різних спонукань, які об’єднують мотиви, потреби, інтереси, прагнення, 

спрямованість особистості, цілі, потяги, мотиваційні установки, ідеали тощо.  

Поняття «мотивація» є складним психологічним феноменом, сутність якого є 

важливою для педагогіки, оскільки дає можливість зрозуміти особливості 
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детермінації поведінки людини. Як визначає С. Гончаренко, «мотивація» в педагогіці 

має набагато ширше значення, ніж термін «мотив» та інтерпретується як система 

мотивів або стимулів, чинників, що детермінують конкретну діяльність, поведінку 

особистості (Український педагогічний словник, 1997, с. 48). Це поняття охоплює 

мотиви, потреби, цілі, наміри, переживання тощо. Всебічне розкриття причин, якими 

пояснюється та чи інша поведінка людини, її дії, передбачає аналіз сукупності 

мотивів.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження засвідчує, 

що серед психологів поки що немає єдності в розумінні змісту та структури 

мотиваційної сфери особистості, чіткого розмежування понять, зокрема, понять 

«мотивація» та «мотив».   

Відомі науковці-психологи В. Асєєв, Л. Божович, Є. Ільїн, В. Ковальов 

О. Леонтьєв, С. Максименко, С. Рубінштейн розуміють мотив як усвідомлювану чи 

неусвідомлювану спонуку до дії. У той самий час, вони аргументують різницю в 

поняттях «мотив» і «мотивація» Так, на думку В. Асєєва, до змісту поняття 

«мотивація» (детермінація поведінки) входять спонукання багатьох видів: потреби, 

інтереси, мотиви, устремління, прагнення, мотиваційні установки, цілі, ідеали тощо 

(Асеев, 1976, с. 7–8).  

Робимо висновок, що «мотивація» – це сукупність мотивів, доказів для 

обґрунтування чогось (наприклад заохочення до учіння), а «мотивувати» – означає 

наводити мотиви, що пояснюють, виправдовують певні дії, вчинки тощо, 

обґрунтовувати їх. Великий тлумачний словник сучасної української мови дає 

визначення мотивам як усвідомлюваним або неусвідомлюваним психічним 

факторам, що спонукають індивіда до вчинення певних дій і визначають їх 

спрямованість та цілі» (Великий тлумачний словник сучасної української мови, 

2005, с. 692).  

У свою чергу, мотив (від лат. moveo – рухаю) у психології визначається як 

спонукальна причина дій і вчинків людини, як сукупність зовнішніх і внутрішніх 

умов, які викликають активність суб’єкта (Психологічний тлумачний словник 

найсучасніших термінів, 2009, с. 256). 
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Як опредмечену потребу, прагнення чи бажання володіти чимось конкретним 

визначає мотив О. Леонтьєв. Він вважає, що неопредмечена потреба ще не є 

мотивом, оскільки не визначає характеру діяльності, на який спрямована ця дія. 

Отже, спонукання до оволодіння конкретним предметом потреби є мотивом 

діяльності, мотив – предметне вираження потреби (Леонтьев, 1983).  

Найбільш повним, на нашу думку, є трактування, запропоноване Є. Ільїним: 

мотив – складне психологічне утворення, що спонукає до свідомих дій і вчинків, а 

також є основою для цих дій» (Ільїн, 2013). Поняттям мотиву, на думку науковця, 

часто позначаються такі психологічні явища як намір, бажання, прагнення, 

побоювання тощо, у яких відображається наявність у людській психіці готовності, 

що спонукає досягнення певної мети. 

Отже, існує велика кількість підходів у трактуванні цих двох взаємопов’язаних 

понять. З одного боку, мотивація – це сукупність спонукань, які викликають 

активність людини, тобто система факторів, що детермінують поведінку, до яких 

входять: потреби, мотиви, цілі, наміри, прагнення тощо. З іншого боку, мотивація – 

процес формування мотивів, характеристика цього процесу, що стимулює та 

підтримує поведінкову активність на відповідному рівні. Окрім потреб, у мотивації 

важливу роль відіграє мета, потяг, прагнення й воля, які виявляються як своєрідна 

спрямованість людини (Загальна психологія, 2004, с. 163).  

Мотиви й мотивацію об’єднує психологічне явище «установка». Установка 

займає особливе місце в характеристиці спрямованості особистості. Установка 

людини означає позицію, ставлення до мети або завдань, що виявляється у 

відбірковому спрямуванні й готовності до діяльності (Загальна психологія, 2004. 

с. 166). Установка як позиція людини включає в себе багато різнопланових 

компонентів – від елементарних потреб і потягів до поглядів і переконань.  

Так, С. Максименко зазначає, що діяльність, спрямована на задоволення 

наявних потреб, створюючи нові предмети для їх задоволення, породжує нові 

потреби. Науковець вказує на особливе місце інтересу в мотиваційній сфері 

особистості. Він розуміється як спрямування особистості, що лише в остаточному 
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підсумку зумовлене усвідомленням її соціальних потреб (Загальна психологія, 2004, с. 

170).  

Нам імпонує думка Є. Ільїна, що мотивація – це циклічний процес 

безперервного взаємного впливу та перетворень, у якому суб’єкт дії та ситуація 

впливають одне на одного. Науковцем вивлено певну закономірність: чим більше 

особистісні цінності пов’язані з результатом майбутньої діяльності, тим більше 

внутрішні мотиви активно впливають на мотивацію особистості (Ільїн, 2013). Задля 

узгодження понять «мотивація» та «мотив» звернемося до визначення, 

запропонованого в короткому психологічному словнику за редакцією В. Войтка: 

«Мотивація – це система мотивів, що визначає конкретні форми діяльності або 

поведінки людини. Мотивація – система взаємопов’язаних і підпорядкованих мотивів 

діяльності особистості, що свідомо визначають лінію її поведінки» (Психологічний 

словник, 1982).. Отже, мотивація більш широке поняття, аніж мотив. 

Розглянуті погляди на поняття «мотив» вказують на багатозначність у 

трактуванні цього терміна. Мотивом називають потреби, спонукання й нахили 

(Х. Хекхаузен); різні психічні процеси, стани та властивості особистості 

(К. Платонов); предмети зовнішнього світу (О. Леонтьєв); установки (А. Маслоу); 

різні психологічні процеси, ідеї, почуття й переживання (Л. Божович); бажання, 

звички, думки й почуття обов’язку (П. Рудик); морально-політичні установки 

(О. Ковальов); умови існування (В. Вілюнас); спонукальну причину дій і вчинків 

(тобто те, що примушує людину до дій (С. Гончаренко) (Занюк, 2002; Психология, 

1990; Gary, 1999; Український педагогічний словник, 1997).  

Отже, потреби рухають людину, задоволення нижчих потреб змінюється 

прагненням до задоволення вищих. Тобто, потреби перетворюються на мотиви 

діяльності та спрямовують і стимулюють поведінку людини, а в ролі мотивів 

можуть виступати різні потреби – фізичні, психічні, соціальні, духовні тощо. 

Є. Ільїн, характеризуючи етапність формування мотивації людини, 

виокремив три фази, а саме: 

- формування абстрактного мотиву як потреби або потягу до пошуку;  
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- визначення суб’єктивної ймовірності досягнення успіху в реалізації цілі як 

прогнозування наслідків вибору шляхів досягення мети; 

- вібір конкретної мети в намірі досягнути її (Ільїн, 2013. с. 75–80).  

Важливим для нас є висновок науковця про те, що саме в мотиві відбувається 

свідоме відображення майбутнього на основі використання досвіду минулого 

(Ільїн, 2013. с. 83).  

Актуальною у психолого-педагогічній літературі є проблема мотивації 

навчання. Найбільш відомою є поділ навчальної мотивації, так як і мотивації 

взагалі, на внутрішню, що безпосередньо пов’язана зі змістом навчальної 

діяльності та включає пізнавальні мотиви й мотиви самовдосконалення, та 

зовнішню мотивацію, яка включає соціальні навчальні мотиви (М. Алексєєва, 

Л. Божович, Є. Ільїн, О. Киричук, О. Леонтьєв, А. Маркова, В. Моргун, 

З. Становських, Н Тализіна, Г. Щукіна, П. Якобсон та ін.).  

Мотивація навчальної діяльності є складною багаторівневою неоднорідною 

системою спонукань, що включає мотиви, в ролі яких можуть виступати різні 

чинники. Тому дослідники наголошують на полімотивованості навчальної 

діяльності й водночас про наявність домінантних мотивів у її структурі. Аналіз 

теоретично-дослідних джерел засвідчив, що незважаючи на підвищений інтерес до 

дослідження мотиваційної сфери, проблема мотивації, мотивів і смислів, є однією 

із найбільш складних і недостатньо розроблених (Становських, 2014, с. 82). 

Важливо розуміти, що у практиці навчання мотиви поєднують за 

спрямованістю та змістом: соціальні (соціально-ціннісні), пізнавальні, професійно-

ціннісні, естетичні, комунікаційні, статусно-позиційні, традиційно-історичні, 

утилітарно-практичні (меркантильні). 

Сучасна позиція науковців щодо мотивації полягає у твердженні, що будь-

яка діяльність, у тому числі й навчальна, зумовлена одночасно багатьма мотивами, 

тобто полімотивована (В. Вілюнас, І. Імедадзе, Є. Ільїн, В. Ковальов, В. Ляудіс, 

В. Петренко, М. Філіппов, Г. Хесс та ін.) (Семиченко, 2004).  

У свою чергу, досліджуючи проблему мотивів навчання, Є. Ільїн, 

О. Леонтьєв та С. Рубінштейн на основі особистісних і ситуативних факторів 
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поділяють їх на внутрішні та зовнішні. Так, Є. Ільїн вносить уточнення в 

термінологію та пропонує розрізняти внутрішньо обумовлені та зовнішньо 

обумовлені мотиви (Ільїн, 2013). 

..Внутрішньо обумовленими вчені вважають мотиви, які опосередковані 

мисленням і внутрішньою спрямованістю людини, безпосередньо пов’язані з 

процесом і результатом учіння (бажання пізнати нові факти, нові способи дії, 

відчути захопленість і задоволення від процесу учіння тощо). До внутрішніх 

мотивів належать спонукання, в основі яких лежить задоволення від процесу й 

безпосередніх результатів навчальної діяльності. Найбільш значущим, дієвим і 

ефективним внутрішнім стимулом є прагнення до пізнання нового, що ґрунтується 

винятково на інтересі до предмета пізнання.  

Зовнішні мотиви походять із зовнішніх особистих утворень (престиж, 

самоствердження в кар’єрі тощо) та виявляються завдяки зовнішнім факторам по 

відношенню до поведінки особистості. Такі мотиви стосуються змісту, процесу та 

результату навчальної діяльності: бажання стати високопрофесійним фахівцем, 

прагнення самостверження, уникнути неприємностей, продемонструвати свої 

можливості, почуття власної гідності, розуміння значення навчання для 

майбутнього життя тощо. Зовнішні мотиви якісно неоднорідні: широкі та 

вузькосоціальні мотиви; мотиви соціального співробітництва, спілкування з 

іншими людьми у процесі навчання .  

Проте, як вважають науковці, розподіляти мотиви тільки на внутрішні та 

зовнішні недостатньо, оскільки вони можуть бути як позитивними (мотиви успіху, 

досягнення), так і негативними (мотиви уникнення, захисту). Зовнішні позитивні 

мотиви є більш дієвими та ефективними, ніж негативні, навіть якщо за силою вони 

рівні. Зовнішні мотиви навчання безпосередньо не стосуються змісту, процесу й 

результатів навчальної діяльності; це мотиви, які породжуються всією системою 

відносин, що існують між індивідом і навколишнім середовищем. Окрім цього, 

науковці визначають, що важливості набуває характеристика стійкості мотивів, 

тобто їхня усталеність. Якщо мотиви стійкі, то вони мають постійний вплив на 

діяльність та активність особистості, визначають її спрямованість (Ільїн, 2013). 
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Серед навчальних мотивів вирізняють мотиваційні орієнтації та успіх, на 

процес і результат, оцінку викладача, запобігання невдач, почуття самоцінності, 

престиж, можливість самостійного мислення й діяльності, можливість 

самовираження, ефективний пізнавальний стан тощо. Проте, найпотужнішими 

мотивами вважаються мотиви досягнення та пізнавальні мотиви (Вергасов, 1985).   

О. Гилюн пропонує таку класифікацію мотивів навчальної діяльності: 

- соціальні (прагнення особистості через навчання створити свій соціальний 

статус у суспільстві); 

- спонукальні, які пов’язані із впливом на свідомість тих, хто навчається, 

певних чинників – вимог батьків, порад, прикладів викладачів, різних членів 

колективу; 

- пізнавальні, що виявляються в пробудженні пізнавальних інтересів і 

реалізуються через отримання задоволення від самого процесу пізнання та його 

результатів; 

- професійно-ціннісні, які відображають прагнення студентів отримати 

ґрунтовну професійну підготовку для ефективної діяльності в різних сферах життя 

(Гилюн, 2011, с. 102–104).  

Є. Ільїн також зазначає, що під мотивом навчальної діяльності розуміють усі 

фактори, які обумовлюють вияв активності в учінні: потреби, цілі, установки, 

почуття обов’язку, інтереси тощо. Наприклад, науковець виділив такі контент-

категорії (фактори) мотивації учіння: заради учіння, без задоволення від діяльності 

чи без інтересу до предмету, що викладається; без особистих інтересів та вигід; для 

соціальної ідентифікації; заради успіху чи через боязкість невдач; за примусом чи 

під тиском; через моральні зобов’язання чи загальноприйняті норми; для 

досягнення цілі в повсякденному житті; учіння, що ґрунтується на соціальних 

цілях, вимогах та цінностях (Ільїн, 2013).  

І. Підласий, аналізуючи мотивацію навчальної діяльності, поділяє дані 

мотиви за видами на соціальні й пізнавальні, а за рівнями на: широкі соціальні 

мотиви, що відображають відповідальність, розуміння соціального значення учіння 

(бажання особистості утвердитися в суспільстві завдяки учінню та підтвердити 
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свій соціальний статус); вузькосоціальні мотиви (бажання зайняти визначену 

посаду в майбутньому, отримати гідне винагородження за свою працю); мотиви 

соціального співробітництва (орієнтація на різні засоби взаємодії з оточуючими, 

затвердження своєї ролі); широко-пізнавальні мотиви, що проявляються як 

орієнтація на ерудицію та реалізуються завдяки задоволенню від самого процесу 

навчання та його результатів; навчально-пізнавальні мотиви (орієнтація на засоби 

отримання знань, засвоєння визначених навчальних предметів); мотиви самоосвіти 

(орієнтація на отримання додаткових знань) (Підласий, 2004).  

Навчально-пізнавальні мотиви спрямовані на результат учіння та засоби 

досягнення результату найбільш ефективними шляхами. Успіх у розв’язанні задачі 

забезпечує пізнавальна мотивація, що становить внутрішні мотиви. Пізнавальна 

мотивація формується й виявляється як конкретна спрямованість на передбачення 

(прогнозування) певних властивостей об’єкта та способів його пізнавальної 

діяльності. Отже, ефективність мисленнєвої діяльності зумовлюється 

пізнавальними інтересами й поребами (Загальна психологія, 2011, с. 172).  

Особливий інтерес викликають дослідження проблеми формування мотивації 

студентів вищої школи. Як вважає А. Дусавицький, навчальна діяльність студентів 

вищої школи ефективна, якщо в її основі лежать навчально-професійні інтереси. 

Учений підкреслює, що саме вони є основоположними в навчанні. Якщо ж такі 

інтереси відсутні, або вони недостатньо розвинені, навчальною діяльністю 

студента керують інші мотиви (наприклад, прагнення отримати вищу освіту 

взагалі, але при цьому буде відсутня психологічна основа розгортання повноцінної 

навчально-професійної діяльності). Тому, активність студента, яка спрямована на 

оволодіння способами теоретичного аналізу професійних знань, є головною на 

даному етапі розвитку його особистості. Саме навчальна діяльність обумовлює 

основні психічні новоутворення цього віку (здібність до рефлексії, формування «Я-

концепції» та життєвої програми) та сприяє зародженню елементів певної 

професійної діяльності. Також для цього віку провідними видами діяльності є 

спілкування, пізнання й майбутня професійна діяльність (Дусавицкий, 1987). 
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За дослідженнями А. Маркової, мотивація навчання виконує такі функції: 

спонукає поведінку; спрямовує й організує її; надає особистісного значення та 

значущості. Регулюючу роль мотивації в навчальній діяльності забезпечує єдність 

цих трьох функцій. Від того, який сенс має навчальна діяльність для конкретного 

студента, залежать прояви інших функцій, зокрема спонукальної та спрямовуючої. 

Це свідчить про те, що спонукальна сила мотивів навчання та їхня роль в 

організації навчальної діяльності залежать, насамперед, від сформованості 

знаннєвої функції мотивації навчання (Маркова, 1996, с. 7). 

Я. Крушельницька як дослідник процесів мотивування праці розуміє 

мотивацію енергетичним зарядом, що визначає активність діяльності людини на 

досягнення мети. Згідно з позицією вченого основними структурними елементами 

мотивації є пізнавальна мотивація й мотивація досягнення успіху як засоби 

підвищення ефективності навчальної діяльності (Крушельницька, 2000). 

Наукова теза, що «сильні» та «слабкі» студенти відрізняються не за рівнем 

інтелекту, а за силою та типом мотивації навчальної діяльності була підтверджена 

дослідженнями В. Якуніна (Якунин, 2000). Позиція науковців тверда: жодний 

високий рівень здібностей не може компенсувати відсутність пізнавального 

мотиву, не може сприяти успіхам у навчанні.  

Ю. Машбиць, досліджуючи мотивацію навчальної діяльності, визначила дві 

основні лінії розвитку мотиваційної сфери студентів: «Перша – поява нових 

спонук, передусім, до самої навчальної діяльності, пізнавальних мотивів, інтересу 

до оволодіння новими знаннями. Друга лінія – перехід від нестійких мотивів до 

стійких інтегрованих спонук, від рядоположних мотивів до ієрархізованих, від 

вузькоситуаційної мотивації до широкої мотивації з великою часовою 

перспективою, підкорення імпульсивних потягів мотивам вищого рівня» 

(Машбиць, 2009, с. 166–177). 

Аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми дає можливість 

стверджувати, що мотивація забезпечує спрямованість і активність навчальної та 

самостійної діяльності студента. Мотив як усвідомлена потреба в досягненні 

бажаних результатів діяльності набуває форми внутрішніх спонукань і визначає 
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внутрішню мотивацію діяльності. Зовнішні спонукання студента до тієї чи іншої 

форми поведінки через використання різних стимулів характеризуються як 

зовнішня мотивація. Проте, ефективність зовнішніх впливів може бути забезпечена 

лише за умови, коли вони стають мотивами, суб’єктивно значущими для майбутніх 

фахівців, відповідають його потребам та інтересам.  

У межах нашої наукової розвідки важливими аспектами мотивації навчальної 

діяльності є мотивація самостійної роботи студентів. Таку мотивацію слід 

розглядати як реалізацію триєдиного завдання: формування мотиваційного клімату, 

підтримування його на організаційному рівні в закладі освіти та «внутрішньому» 

особистому рівні тих, хто навчається. Самостійну роботу за ознакою обов’язковості 

можна розділити на три характерні групи: 1) обов’язкова (домашні, графічні, 

контрольні, розрахункові, курсові роботи); 2) добровільна (участь у конкурсах, 

олімпіадах, конференціях, гуртках технічної творчості тощо); 3) бажана (підготовка 

наукових повідомлень, оформлення патентних матеріалів і документів на 

раціоналізаторські пропозиції, підготовка наукових публікацій) (Герман, Тягунова, 

2001).  

Якщо за переліком першої групи стоїть конкретна офіційна мотивація – 

необхідність отримання атестації (залік, факт складання, допуск до іспитів), то 

друга та третя групи, не зважаючи на різні назви, мають одну характерну рису – 

відсутність офіційного примусу та якою керує особистий пізнавальний інтерес. 

Підготовка майбутніх фахівців завжди орієнтується на майбутню професію, її 

особливості, умови праці. З цього боку можна стверджувати, що навчальна діяльність 

студента у прагненні професійної самореалізації завжди має бути вмотивованою 

відповідно до розробленої до кожної спеціальності професійної мотивації.  

З точки зору Є. Ільїна, в навчально-професійній мотивації існує два типи 

мотивів: пізнавальні й соціальні. Серед пізнавальних мотивів виділяють мотиви, 

що визначаються орієнтацією людини на засвоєння нових знань. До соціальних 

мотивів відносять: прагнення бути корисним суспільству; бажання зайняти певну 

позицію в соціумі, заслужити на авторитет; прагнення до усвідомлення, аналізу 

способів і форм своєї співпраці з тими, що оточують, до постійного вдосконалення 
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цих форм. На етапі оволодіння професією, наголошує дослідник, мотивація 

пов’язана із зацікавленням до даної професії, виступає як ресурс і передумови, які 

необхідні для розвитку професіоналізму. Іншими словами, студентові необхідні 

стійкі професійні мотиви навчальної діяльності й цілком адекватні уявлення про 

свою майбутню роботу. За наявності цих складових мотивації у студентів, останні 

прагнуть до постійного розвитку креативності, націленої на отримання нових знань 

і формування професійно важливих якостей (Їльїн, 2013, с. 34). Мотивація 

навчально-професійної діяльності визначається низкою специфічних факторів: 

характером системи освіти; організацією педагогічного процесу у ЗВО; 

особливостями студента (рід, вік, рівень інтелектуального розвитку та здібностей, 

рівень домагань, самооцінка, характер взаємодії з іншими студентами тощо); 

особистісними характеристиками викладача та, передусім, характером його 

стосунків зі студентами та ставленням до педагогічної діяльності; специфікою 

навчального предмету (Якунин, 2000).  

На процес формування мотивації професійної діяльності впливає спрямованість 

особистості, професійне самовизначення, мотиви вибору професії та соціумі. На 

думку А. Маркової, у структурі професійної мотивації можна виділити такі групи 

мотивів: 1) мотиви розуміння призначення професії; 2) мотиви професійної 

діяльності, що поділяються на діяльнісно-процесуальні та діяльнісно-результативні; 

3) мотиви професійного спілкування (мотиви престижу професії в суспільстві, 

соціального співробітництва й мотиви міжособистісного спілкування у професії); 

4) мотиви прояву особистості у професії (мотиви розвитку й самореалізації 

особистості у професії, мотиви розвитку індивідуальності у професії) (Маркова, 

1996).  

Формування у студентів саме позитивного ставлення до майбутньої професії, 

розуміння її соціальної значущості, престижності є важливим завданням вищої 

педагогічної освіти. Як зазначає В. Бондарь, професійна підготовка майбутнього 

вчителя повинна спрямовуватися на формування професійних знань, умінь, 

якостей, які забезпечують комплексну характеристику особистості, що здатна 

змінювати на краще суспільне життя й себе, аналізувати й оцінювати наслідки цих 
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змін, доводити цінність власних думок, інновацій іншим людям (Бондар, 2012, с. 

2–3).   

У той самий час, О. Пінська зазначає, що професійна мотивація як 

властивість особистості є системою цілей, потреб, що спонукають студентів до 

активного засвоєння знань, оволодіння вміннями й навичками, свідомого ставлення 

до професії (Пінська, 2009, с. 111–115). Науковець виокремлює такі види 

професійної мотивації: пряма мотивація, що спирається на змістові аспекти 

професії, усвідомлення можливих досягнень та їх визнання суспільством, почуття 

відповідальності й самореалізації особистості; непряма мотивація, як матеріальна 

зацікавленість і обумовлюється оплатою праці та рівнем її напруженості; 

обумовлена обов’язком, або страхом перед завтрашнім днем.  

С. Єрохін, Ю. Нікітін та І. Нікітіна визначають структурні компоненти 

професійної мотивації: мотивація ініціації (спонукає до діяльності); мотивація 

селекції (сприяє вибору мети); мотивація реалізації (забезпечує регулювання, 

контроль реалізації виконання відповідної дії); мотивація постреалізації 

(уможливлює завершення виконання дії та спонукання до іншої). Дослідники 

пропонують визначати професійну мотивацію за трьома основними чинниками: «я 

хочу» (інтерес), «я повинен» (зобов’язання) та «я можу» (здібності, самооцінка) 

(Єрохін, Нікітін, Нікітіна, 2011, с. 20–28).  

Є. Ільїн, аналізуючи мотиви вступу до педагогічного закладу вищої освіти, 

говорить про їхню різноманітність і можливість поєднання у три групи: мотиви 

обов’язку; мотиви зацікавленості й захоплення предметом викладання; мотиви 

захопленості спілкуванням із дітьми («любов до дітей») (Ільїн, 2013).  

Науково доведено, що спрямованість діяльності є результатом домінування 

найбільш актуальних мотивів, які в силу їх значимості й повторюваності утворюють 

стійку мотиваційну структуру (Семиченко, 2004; Зязюн, Крамушенко, Кривонос, 

1997).  

Якщо навчальна мотивація – це процес спонукання до дії, то навчальний мотив 

– чинник, що спричиняє це спонукання. Погоджуємося із С. Кисіль та А. Василенко, 

які виділяють чотири провідні групи навчальних мотивів: загально-соціальні, зміст 
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яких визначається усвідомленням суспільних інтересів, високої суспільної значимості 

вищої освіти; навчально-пізнавальні, що визначаються змістом інформації, яку 

отримує студент під час навчання; професійні мотиви, які розглядаються як основа 

отримання професії; утилітарні мотиви, основою яких є отримання особистих вигод 

після закінчення ЗВО (Кисиль, Василенко, 2004, с. 235–241).  

Таким чином, мотиви вибору професії значною мірою визначають мотиви 

учіння, впливають на ставлення до результатів навчання та організацію самостійної 

роботи студентів, забезпечують спрямованість діяльності й самопідготовки. Найбільш 

значимими чинниками, що впливають на активність і спрямованість навчальної 

діяльності студентів є: співвідношення зовнішніх і внутрішніх мотивів, їх 

усвідомленість або неусвідомленість, направленість (позитивна чи негативна), 

стійкість.  

На основі систематизації ключових понять дослідження мотиваційних 

процесів мотивацію визначаємо як сукупність чинників психологічного характеру, 

що детермінують активність суб’єкта і визначають спрямованість його 

діяльності на досягнення особистісно значущих цілей. 

Аналіз наукових праць із проблеми мотивації та мотивів підтвердив 

вагомість формування зазначених феноменів у навчальній діяльності студентів. 

Зроблені висновки стали основою для дослідження проблеми формування 

мотивації майбутніх учителів музики у процесі виконавської підготовки.   

Проблеми виконавської підготовки майбутніх педагогів-музикантів належать 

до сфери специфічних, адже торкаються здатності виконувати музичні твори на 

належному художньому рівні, створювати музичний образ на основі адекватної 

вербальної та виконавської інтерпретації (О. Андрейко, О. Горбенко, Н. Жукова, 

Н. Згурська, В. Крицький, М. Михаськова, Н. Мозгальова, Г. Саїк, Н. Цюлюпа, 

О. Щербініна та ін.). У той самий час, науковці констатують, що в підготовці 

фахівців музично-освітньої сфери якість навчання в мистецькому ЗВО залежить, 

насамперед, від умотивованості дій і вчинків студентів. 

А. Скопич як дослідник мотиваційних процесів вивчення студентами 

сучасної фортепіанної музики доводить, що специфічною особливістю мотивів 



48 

 
музичної діяльності є їх функціональність (потреба в естетичній насолоді, 

переживанні, розрядці, створення певного настрою тощо), тобто спрямованість як 

на результат виконавської діяльності, так і на сам процес (Скопич, 2015).  

О. Морозова у процесі аналізу проблеми мотивації педагогічної діяльності 

вчителя музики, визначає її як сукупність стійких мотивів, зумовлених внутрішньою 

потребою, орієнтованою на цілеспрямоване музично-педагогічне самовдосконалення. 

Такими мотивами є: музично-педагогічний інтерес, схильність до навчання дітей 

музики, відповідні ідеали й переконання в необхідності займатися музично-освітньою 

працею, гуманістичний педагогічний світогляд (Морозова, 2011). 

І. Ростовська, аналізуючи навчальну музично-виконавську діяльність вважає, 

що мотивація музичної діяльності є найбільш істотним чинником, що характеризує 

виконавця. Науковець переконує, що мотиви, з одного боку, є об’єктивними, більш 

широкими, що визначають ставлення до музики та є відображенням позитивного 

досвіду спілкування з мистецтвом, а з іншого – мотиви більш вузькі, виконавські, 

пов’язані із самореалізацією у процесі роботи та публічного виконання 

конкретного твору (Ростовська, 2009).  

Отож, становлення вірних мотиваційних домінант у підготовці майбутніх 

учителів музики передбачає активізацію внутрішніх стимулів їх фахового 

саморозвитку, сприяє організації саморуху особистості кожного до кінцевого 

результату (В. Дряпіка, О. Олексюк, О. Рудницька, Н. Свещинська). 

На основі здійсненого аналізу загального мотиваційного поля діяльності 

людини та навчальної діяльності учнівської молоді та, зокрема, фахового навчання 

студентів, дозволимо собі визначити домінуючі мотиви виконавської 

самопідготовки майбутніх педагогів-музикантів, до яких відносимо: 

- мотиви досягнення успіху (особистого престижу та побудови кар’єри у 

сфері мистецької освіти); 

- мотиви пізнання (пізнавальний інтерес до теорії та практики виконавства, 

мотиви навчально-практичної дії у сфері музики); 
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- мотиви художньої самодетермінації (особистісної автономії художнього 

мислення, в побудові Я-концепції виконавця, самостійного смислотворення в 

розробці інтерпретації музичного твору); 

- мотиви виконавського самовдосконалення (самооцінки, самосхвалення, 

самоспонукання, самостимулювання, самопримусу, самоосуду, самонаказу, 

самоконтролю). 

Мотиви досягнення успіху у сфері мистецької освіти належать до соціальних 

прагматичних мотивів і залежать від низки факторів: усвідомлення найближчих і 

кінцевих цілей фахового навчання, знання «перспективних» ліній у розвитку 

музично-педагогічної науки та практики, професійна спрямованість навчальних дій 

тощо.  

Так, А. Маслоу зазначав мотивацію досягнення як складну функціональну 

систему, яка складається з чотирьох структурних компонентів, які виконують 

конкретні мотиваційні функції в діяльності: спонукальну, цільову, регуляторну, 

контрольну. Така будова мотивації досягнення дозволяє людині розпочати й 

завершити дію, створюючи цілісність її усвідомлення й реалізації (Маслоу, 2009). 

Вагомим чинником досягнення успіху в майбутній музично-освітній 

діяльності є любов до педагогічної професії та любов до дітей. Цим пояснюється 

бажання студентів оволодіти музично-педагогічним репертуаром для школи 

(слухання музики, пісні для дітей, виконавський матеріал для дитячої творчості). У 

той самий час, на мотивацію досягення можуть активно впливати зовнішні мотиви 

(бажання отримати вищу освіту за будь-яких умов, мрія стати керівником закладу 

освіти тощо). Зазначені мотиви (якщо вони є домінантними й не підкріплюються 

внутрішніми спонуками саморозвитку) не є цілком позитивними, адже не сприяють 

вивільненню потенціалу особистості.  

Майбутні педагоги мають володіти фаховими компетентностями, в тому 

числі виконавськими, для того, аби впевнено себе відчувати в мистецько-

педагогічному середовищі й будувати власну кар’єру.  

Мотиви пізнання орієнтують студента як у соціумі, так і в мистецькому 

середовищі до отримання міцних знань через пізнавальний інтерес. Доведено, що 
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спонукають майбутнього фахівця навчатися потреба у знаннях, допитливість, потяг 

до нового. Студент отримує задоволення від засвоння нових знань, набутті нових 

умінь і навичок.  

Пізнавальний інтерес – це достатньо загадковий психічний феномен, здатний 

зробити працю приємним заняттям протягом певного проміжку часу (О. Леонтьєв, 

М. Махмутов, А. Маркова, Н. Морозова, В. Оконь, Ж. Піаже, Т. Рібо, 

С. Рубінштейн, М. Скаткін, Т. Сущенко). У такому інтересі дослідники 

виокремлюють емоційну й вольову складові (інтелектуальна емоція й зусилля), що 

пов’язані з подоланням інтелектуальних труднощів і задоволенням від результату 

пізнання. Важливим є те, що задоволення інтересу не веде до його згасання, а 

викликає нові інтереси, які відповідають більш високому рівню пізнавальної 

діяльності (Маркова, Матис, Орлов, 1990).  

Таким чином, можемо стверджувати, що окрім зазначених вище мотивів, на 

активність самопідготовки впливають пізнавальні мотиви, які спонукають студента 

до засвоєння знань, професійних умінь і навичок, допомагають у вирішенні 

виконавських завдань. 

У формуванні пізнавального інтересу значна роль належить мистецькій 

освіті. Саме вона дозволяє учневі цілісно пізнавати світ у повній єдності почуттів, 

художнього мислення, емоцій, образів (Л. Масол, О. Олексюк, Г. Падалка, 

В. Рагозіна, О. Ростовський, О. Рудницька, Л. Хлєбнікова, Г. Ципін). Маючи 

завжди вибірковий характер, інтерес зумовлює загальну тенденцію: звертати увагу 

на певні об’єкти та явища навколишнього світу з метою їх пізнання або на 

виконання певного виду діяльності. Він впливає на всі без винятку психічні 

процеси, спрямовує їх (Ухтомский, 2002).  

Як відмічає П. Якобсон, специфіка мотивації навчальної діяльності залежить 

від особистісних якостей того, хто навчається, від його потреби в досягненні успіху 

або, навпаки, від лінощів, небажання удосконалюватись (Якобсон, 1969).  

Успіхи в навчанні, зокрема у вивченні виконавських дисциплін, залежать ще 

від низки факторів: вагомості предмета в загальній системі фахової підготовки, 

особистого інтересу до певної сфери науки та практики, якості викладання 
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дисципліни, характеру взаємин між викладачем і студентами, а також можливостей 

оволодіння пердметом залежно від здібностей (Ільїн, 2013, с. 267).  

Мотиви художньої самодетермінації в музично-виконавській діяльності 

обумовлені створенням художньої інтерпретації твору, насамперед, на основі 

потреби в особистісній автономії, що виникає в процесі розвитку й усвідомлення 

студентом особистої Я-концепції через потребу відчувати себе ініціатором власних 

дій. Слід зазначити, що самодетермінація властива здебільшого зрілій особистості, 

яка керується власними ціннісно-смисловими принципами (Е. Десі, 

О. Калітеєвська, О. Леонтьєв, Д. Леонтьєв, Л. Мар’яненко, Р. Райан). 

За О. Леонтьєвим, самодетермінація – це саморегуляція, в основу якої 

покладені свобода й відповідальність (Леонтьев, 1975). Л. Мар’яненко припускає: 

«Свобода – це активність. Відповідальність – форма регуляції. Феномен 

самодетермінації починає існувати, коли свобода й відповідальність зливаються. 

Самодетермінація – вільна саморегулююча активність зрілої (активної та 

відповідальної) особистості» (Мар’яненко, 2016, с. 25–35).  

Серед сучасних теорій мотивації, побудованих на принципі особистісної 

автономії, найбільшої популярності набуває теорія самодетермінації Е. Десі та 

Р. Райана. Науковці завданням теорії самодетермінації визначають «дослідження 

властивого людині прагнення до зростання психологічних потреб, що лежать в 

основі її ініціативності (Self-motivation), інтеграції та умов, які сприяють цим 

позитивним процесам» (Ryan, 2000, с. 68). Науковці визначають чотири рівні 

мотивації, що регулюється особистісною автономією: 1) екстринсивну або 

зовнішню (поведінка й діяльність регулюються нагородами й покараннями); 

2) інтроектовану (поведінка регулюється частково засвоєними правилами й 

вимогами); 3) ідентифіковану (поведінка регулюється відчуттям власного вибору 

даної діяльності, раніше регульованою ззовні); 4) інтринсивну або внутрішню 

(інтерес до діяльності). 

Екстраполюючи позицію вчених щодо ролі мотивів самодетермінації у 

виконавській підготовці майбутніх педагогів-музикантів, слід акцентувати увагу 
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на свідомих вольових зусиллях студента, який несе відповідальність за власну 

діяльність і навчання своїх вихованців.   

Виконання музичного твору – процес багатосторонній і складний. У ньому 

поєднано свідоме й несвідоме, оригінальне та традиційне, логіка й емоції. 

Виконавська діяльність учителя музики має величезні можливості для розкриття 

творчих можливостей, самостійності, вольових якостей. Саме у процесі роботи над 

музичним твором, проєктування способів донесення музичної думки до учнів як 

слухачів найбільш інтенсивно формується, розвивається й реалізується художньо-

творчий потенціал учителя як музиканта й педагога (О. Горбенко, Л. Гусейнова, 

М. Крицький, Г. Падалка). 

Для створення адекватної інтерпретації музичного твору студенти мають 

керуватися позицією власного вибору, що ґрунтується на засадах сформованої 

Я-концепції за законами художнього смислотворення. В основі 

самодетермінації лежать відчуття ініціативи та свободи й, у той самий час, 

відповідальності, усвідомленості власних дій та їх спрямованості до вирішення 

певних мистецько-педагогічних задач.   

Мотиви виконавського самовдосконалення – вагомий і дуже суттєвий 

чинник фахового зростання педагога. Науковцями (І. Бех, Н. Гузій, І. Зязюн, 

Н. Сегеда, С. Сисєва та ін.) доведено, що спрямованість людини на 

самовдосконалення знаходить вираз через внутрішнє прагнення до знань, краси, 

добра через особистісні духовні виміри. Вважається, що самовдосконалення 

породжується енергією людини, її бажанням діяти, ставати краще.  

Для майбутнього педагога під поняттям «самовдосконалення» важливим є 

розуміння готовність до праці в освітньому середовищі, здатність займатися 

самоосвітою, самовихованням, саморозвитком. Так, Н. Гузій аргументовано 

доводить, що самовдосконалення майбутнього вчителя пов’язане з розвитком 

професійної самосвідомості, з опорою на позитивну Я-концепцію (Гузій, 2004). 

Ознакою самовдосконалення майбутнього фахівця є його прагнення й 

певною мірою здатність вирішувати педагогічні завдання з позицій власного 
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бачення проблем мистецької освіти. У зазначених процесах дуже важливим є 

усвідомлення студетом своїх особистісних якостей, знання «плюсів» і «мінусів» 

виконавської поведінки, знаходження індивідуальних оптимізуючих способів 

розвитку. Здатний до самовдосконалення студент вбачає особистісний смисл 

виконавсько-педагогічних дій у власними силами організованій самопідготовці до 

заняття, у продуктивній репетиційній роботі перед публічним виступом тощо.  

Процеси самовдосконалення та їх мотивація є достатньо складним явищем 

не тільки в осягненні, але й у виконанні. Адже вони пов’язані, з одного боку, із 

самостимулюванням (самовинагородою, самосхваленням, 

самопідбадьорюванням), а з іншого – із самопримусом (самоконтролем, 

самонаказом і навіть із самоосудом). В організації виконавської самопідготовки 

важливо, аби студент відчував особисту доцільність виконуваних дій, володів 

уміннями їх смислової регуляції.  

Результати здійсненого наукового аналізу категорій «мотивація», 

«музично-виконавська діяльність», «самопідготовка» дозволили нам дати 

визначення поняттю «мотивація до виконавської самопідготовки майбутніх 

учителів музики» як системи спонук, що спрямовують самостійну навчальну 

діяльність студентів на виконавське самовдосконалення у створенні виразної 

художньої інтерпретації музичних творів для досягнення певної мистецько-

педагогічної мети. 

 

1.2. Компонентна структура мотивації до виконавської самопідготовки 

у майбутніх учителів музики 

 

Умотивована виконавська самопідготовка як складова фахового навчання є 

важливим чинником досягнень майбутніх учителів музики, результатом володіння 

вміннями ефективно організувати власну діяльність у просторі й часі за умови 

здатності до саморозвитку, самоосвіти й самопізнання. У попередньому розділі 

було доведено, що мотивація спрямовує активність особистості, визначає 
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співвідношення динамічної та змістової сторін діяльності й поведінки. 

Продуктивність виконавської самопідготовки значною мірою буде визначатися 

спрямованістю мотивів, ступенем їхнього прояву за стійкістю та позитивними 

потенціями.  

Психологи відзначають, що мотиваційна сфера характеризується великою 

динамічністю, а її спрямованість (позитивна чи негативна) визначає прогрес чи 

регрес у розвитку особистості в цілому. Тому у студентському віці набуває 

важливості формування позитивно спрямованої мотивації до майбутньої 

професійної діяльності та установки на постійний саморозвиток (Ільїн, 2013). 

Зазначені процеси є предметом цілеспрямованої та систематичної педагогічної 

роботи в закладах вищої освіти (В. Андрущенко, І. Бех, Н. Гузій, О. Дубасенюк, 

І. Зязюн, С. Сисоєва, В. Сластьонін та ін.). Мотивація навчання студентів 

проявляється як стійке утворення особистості, розвиток і формування якої 

відбувається через відповідну організацію та змістове наповнення їх теоретичної та 

практичної діяльності.  

Наукові дослідження у сфері вищої мистецько-педагогічної освіти засвідчили, 

що музично-виконавська діяльність учителя музики є провідним видом фахової 

підготовки та у зв’язку зі своєю складністю та багатогранністю потребує докладання 

серйозних зусиль для досягнення цілей і поставлених задач. Так, В. Орлов на основі 

аналізу праць Е. Абдулліна, Л. Арчажнікової, О. Олексюк, Г. Падалки, О. Рудницької, 

О. Щолокової та інших учених із проблем структури та змісту фахової підготовки 

майбутніх учителів музики, вказує, що автори, підкреслюючи важливість розширення 

можливостей пізнавальної, креативної, рефлексивної діяльності студентів, звертають 

суттєву увагу на мотиваційну сферу як основу фахового становлення педагога (Орлов, 

2003).  

У розробці проблем музично-виконавської підготовки майбутніх учителів 

музики науковці підкреслюють вагомість таких чинників як, з одного боку, загальну 

фахову спрямованість та обов’язкову вмотивованість навчальних дій студентів, а з 

іншого – здатність до самостійного систематичного оволодіння знаннями й уміннями 

виконавської діяльності (О. Горбенко, Л. Гусейнова, Г. Ніколаї, І. Ростовська, 
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О. Морозова). Як вважає Л. Гусейнова, активізацію виконавської підготовки слід 

розглядати в контексті реалізації таких завдань, як: формування мотиваційної 

спрямованості студентів, забезпечення організаційних умов навчання й підтримка 

особистісного інтересу через механізми фахового орієнтування (Гусейнова, 2005). 

Оскільки самопідготовка є добровільною, але необхідною формою самостійної 

роботи студента, тривалість та інтенсивність якої суворо не регламентується з боку 

викладача, то на її результативність впливають як зовнішні спонуки (бажання стати 

вчителем, диплом, престиж і визнання, бажання отримати високу оцінку на іспиті), 

так і внутрішні мотиви навчання (наприклад, бажання фахового вдосконалення, 

любов до мистецтва, інтерес до конкретного музичного твору, стилю, культурної 

епохи тощо).  

Зосередимо увагу на внутрішних мотивах виконавської діяльності, адже саме 

вони здебільшого є предметом багатьох наукових досліджень із проблем виховання 

й самовиховання молоді, з питань самовдосконалення й саморозвитку. Тому під 

внутрішніми мотивами виконавської самопідготовки розуміємо спонукання, в 

основі яких лежить задоволення від процесу й безпосередніх результатів 

виконавської діяльності. До таких мотивів відносять: пізнавальні мотиви, мотиви 

самодетермінації та самовдосконалення.  

Більшість дослідників (І. Бех, Е. Десі, О. Леонтьєв, Є. Ільїн, С. Максименко 

та ін.) дотримуються думки, що саме внутрішньо мотивована поведінка, що 

здійснюється заради самої себе, спрямовує діяльність для вирішеня особистісно 

важливих задач, спрямованих на задоволення внутрішніх психологічних потреб, 

самоствердження, самореалізацію та підтримання значимих соціальних стосунків. 

Наслідками такої вмотивованості є підвищення ефективності успішності виконання 

діяльності та зростання компетентності, саморозвиток особистості. 

Психологічні механізми мотивації виконавської самопідготовки базуються на 

розумінні нами самопідготовки як особистісної активності студентів у діях із 

самостійного розучування й виконання музичних творів. Тому в дослідженні 

необхідно зосередити увагу на потребовій, операціональній, експресивній та 
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рефлексивній сферах виконавської підготовки як таких, що можуть забезпечити 

продуктивність навчальної діяльності майбутніх педагогів-музикантів. 

На основі аналізу психолого-педагогічної та науково-методичної літератури з 

досліджуваної проблеми, а також ураховуючи схарактеризовані в підрозділі 1.2. 

домінуючі мотиваційні чинники, які впливають на виконавську самопідготовку 

майбутніх учителів музики, ми визначили структуру мотивації до виконавської 

самопідготовки за компонентами, які логічно та природно співвідносяться зі 

структурою самої педагогічної діяльності. Такими компонентами стали: 

потребовий, операціональний, емоційний та  рефлексивний.  

Здійснимо більш детальний аналіз структурних компонентів. 

Потребовий компонент утілює формування в цій структурній складовій 

домінуючого мотиву досягнення успіху в мистецько-освітній діяльності. Цей 

компонент поєднує внутрішні й зовнішні мотиви у сформовану систему, що 

зумовлює зацікавлене ставлення майбутнього вчителя до музичної діяльності, 

потребу у спілкуванні з музичним мистецтвом, бажання систематично підвищувати 

власний рівень мистецьких знань задля особистого престижу, усвідомлену мету 

самопідготовки, уподобання й інтереси в царині музики, бажання досягати успіху у 

виконавсько-педагогічній діяльності для побудови власної кар’єри. 

Наявність у студентів мотиву успіху як соціального мотиву обов’язку й 

відповідальності перед батьками, суспільством, перспектив діяльності надають 

більшої фахової спрямованості їх навчальній діяльності, робить майбутню професію 

більш привабливою. До того ж, доведено, що сила мотиву дії залежить від того, 

наскільки чітко, ясно й конкретно усвідомлюється людиною мета, соціальне 

значення діяльності. Так, відсутність чітких орієнтирів отримання освіти (проблеми 

із працевлаштуванням, зниження престижу професії педагога) суттєво знижують 

престижність фаху й бажання його отримати.  

Тому реальність досягення мети – працювати в музично-освітінй сфері – 

створює для студентів життєву перспективу, слугує орієнтиром на складній дорозі 

фахового зростання.   
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Суттєвим чинником формування мотивації до виконавської самопідготовки 

студентів відіграють цінності й ціннісні орієнтації особистості майбутнього 

педагога-музиканта (любов до професії, любов до дітей, ціннісне ставлення до 

музично-педагогічного репертуару як засобу мистецької роботи з учнями).  

Цінностями науковці визначають сукупність особистісних та соціально 

значущих якостей, що відображають цілі, характер дій і поведінки людини. І, в той 

самий час, до цінностей можна віднести знання, судження, установки та вчинки 

людини, які мають особливе значення в її житті (В. Андрущенко, 

М. Боришевський, І. Зязюн, Л. Коган, О. Леонтьєв).  

Науково доведено, що зміст поняття «цінність» виявляється через такі ознаки, 

як значущість, корисність, необхідність, доцільність, нормативність. Для майбутніх 

педагогів цінностями є мистецтво, музичне мистецтво, музичний твір, музична-

освіта, педагог, учень, педагогічні взаємини тощо. 

Визначені поняття характеризують ціннісні орієнтації, які для студентів 

виявляються як соціальна установка, як система художніх і мистецько-

педагогічних знань, як філософія поведінки (Б. Гершунський, А. Капська, 

О. Киричук, І. Кон, В. Ядов). Науковцями виявлено, що ставлення до цінностей 

визначається розвитком індивідуальності майбутнього фавівця та є, по суті, 

індивідуалізованим варіантом цінностей суспільства. Саме ціннісні орієнтації 

відображають ціннісне ставлення студента до освітніх і мистецьких явищ, що 

свідчить про усвідомлення й переживання нею об’єктивних і художніх цінностей 

як потреб-мотиваторів сьогоднішньої та майбутньої поведінки. 

У вивченні ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів Н. Шемигон розуміє 

названу категорію як систему гуманістичних цінностей, усвідомлених особистістю, 

що визначають життєву позицію студента й виступають орієнтирами його 

соціальної та професійної активності Шемигон (2008). Ціннісні орієнтації 

утворюють структуру «смислового майбутнього» суб’єкта, спрямовують його до 

реалізації певних відносин, конкретної діяльності, визначають вибір відповідних 

засобів для досягнення поставленої мети, тобто становлять найважливіший 
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компонент суб’єктної утворювальної активності й самого суб’єкта в ній (Киричук, 

2008, с. 1–7).  

Аналізуючи діяльність учителя, В. Сластьонін виокремлює пріоритетне 

значення професійно-ціннісних орієнтацій, визначаючи їх як системний компонент 

професійної культури, що детермінує готовність до самореалізації в освітній 

діяльності відповідно до високих духовних цінностей. Серед найбільш значимих 

духовних потреб учителя він виділяє такі: цінності, які сприяють утвердженню 

вчителя в суспільстві; цінності, що впливають на розвиток комунікативної 

культури; цінності, що сприяють самовдосконаленню й самореалізації (Сластенин, 

2003).  

Опанування виконавськими засобами потребує від студента цілеспрямованої 

та систематичної роботи, яка має чітко визначену мету. Тому, виконавська 

самопідготовка на кожному етапі своєї діяльності має конкретно визначені цілі, які 

повинні бути ясно усвідомлені студентом. Студент повинен мати чітко поставлену 

мету дій у процесі самопідготовки, мету й чіткі задачі в роботі над музичним 

твором. Отже, визначення конкретної мети виконавської самопідготовки буде 

визначати її тривалість, ступінь напруженості та засоби, якими вона досягається. 

Адже тільки за умови позитивного особистісного ставлення до музичного 

твору, який студент виконує, усвідомлюються стильові особливості та засоби 

музичної мови, набуває важливості ступінь адекватності їх відтворення, а за 

необхідності й актуалізація потреби в розширенні відповідних знань і вмінь 

(Падалка, 2008).  

На формування позитивної установки на досягення успіху в мистецько-

освітній діяльності суттєво впливає якість добору виконавського репертуару для 

кожного студента (Падалка, 2008, с. 123–146). Керуючись науково-методичними 

розробками науковців щодо вимог до музичного матеріалу для опанування у 

виконавському класі, найвагомішими визначено такі: 

- повнота представлення в індивідуальній навчальній програмі музичних 

творів різноманих жанрів, стилів і художніх напрямів, а також зразків музичного 

мистецтва минулих часів і творів сучасних композиторів; 
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- урахування можливостей (технічних, емоційно-вольових) і художніх потреб 

кожного студента у виконанні тих чи інших творів; бажань виконувати ту чи іншу 

музику під час добору творів для вивчення; 

- добір для кожного самостійного заняття творів різного ступеня виконавської 

готовності (якщо один твір – на стадії ознайомлення, то інший – на стадії 

детального розучування, тоді як третій відшліфовується для публічного 

виконання);   

- введення до індивідуальної програми музичних творів для публічного показу 

(повне опрацювання, представлення плану виконавської інтерпретації та його 

реалізація) та для ескізного виконання (часткове ознайомлення, надання усної 

характеристики засобів музичної виразності, ілюстрування фрагментів тощо); 

- введення до навчального виконавського репертуару студента творів для 

опрацювання з викладачем і виключно для самостійної роботи (останні мають бути 

більш легкими для розучування, доступними для художньо-смислового аналізу й 

побудови інтерпретаційного плану); 

- урахування у змісті самопідготовки музичних творів, що ввійшли до чинних 

або авторських навчальних програм із музичного мистецтва для школи (підготовка 

творів до публічної демонстрації учням на уроці або позакласному заході, розробка 

плану педагогічних дій – створення проблемної ситуації, розробка питань, творчих 

завдань, добір аудіо- та відео матеріалів для розкриття теми шкільного заняття на 

педагогічній практиці тощо).  

Важливо, що для більшої об’єктивності дослідження й отримання найбільш 

вирогідних результатів студентам пропонується застосовувати музичний матеріал 

чинної шкільної програми «Музичне мистецтво» (початкова та основна школа). 

У питаннях змісту виконавської самопідготовки та добору відповідного 

музичного репертуару ми орієнтуємо студентів на потреби музично-освітньої 

роботи в закладах загальної середньої освіти. Для нас суттєвою є позиція, за якою 

основою виконавського репертуару мають стати музичні твори, зафіксовані у 

чинних програмах навчальної дисципліни «Музичне мистецтво».  
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Отже, інтерес до фаху та до музичного мистецтва, потреба в реалізації 

власного музично-педагогічного потенціалу, виступаючи в ролі мотивів діяльності, 

є джерелом музично-освітньої активності студента, спрямовують виконавську 

самопідготовку, а також допомагають долати виконавські труднощі, знімають 

фізичну й моральну напругу, оскільки виконавство, побудоване на особистісному 

інтересі, виконує гедоністичну функцію, викликає позитивні емоції. 

Таким чином, потребовий компонент мотивації майбутнього вчителя до 

виконавської підготовки, детермінований ціннісними установками, складає система 

домінуючих мотивів досягнення успіху, які зумовлюють професійну орієнтованість, 

уподобання й інтереси в царині музики, потребу у спілкуванні з музичним 

мистецтвом та з учнями засобами мистецтва.  

Операціональний компонент мотивації визначається пізнавальними 

мотивами, проявом інтересу до нової музичної інформації, бажання засвоїти нові 

способи виконавської діяльності (удосконалення виконавських умінь), потребу в 

самостійності. Студенту необхідно орієнтуватись у теорії та практиці виконавства, 

знати технічні, стилістичні й художні засоби втілення художнього образу.  

Важливу роль у цьому компоненті відіграє пізнавальний інтерес. Інтерес до 

конкретного музичного твору, як зазначає Г. Ципін, впливає на ставлення студентів 

до його вивчення, нейтралізує негативне ставлення до музичної стилістики, 

спрямовує зусилля на формування позитивної мотивації в навчанні (Цыпин, 1994).  

Операціональний компонент характеризує мотивацію виконавської 

самопідготовки через активізацію когнітивних процесів у вирішенні виконавських 

завдань, віднайдення адекватних методів опрацювання музичного твору, розробку 

плану виконавських дій (від технічних виконавських навичок – до художньо-

виконавських), аналіз стильових особливостей музичного твору, визначення 

комплексу художньо-інтерпретаційних виконавських засобів для розкриття 

авторського задуму.  

Основою операціонального компоненту є система музично-теоретичних 

знань та розвинені пізнавальні процеси (відчуття, сприймання, увага, пам’ять, 

мислення, уява, мовлення), які кожний окремо й усі разом забезпечують 
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оволодіння інформацією про музично-виконавську діяльність. Так, суттєвим є 

фундаментальне знання студентами історії музичного мистецтва, елементарної 

теорії музики, аналізу музичних форм тощо.  

Самостійна робота студентів у процесі виконавської самопідготовки 

припускає пізнавальну роботу з метою набуття знань про композитора, його 

життєвий і творчий шлях, епоху, в якій він жив, стильові особливості твору; 

ознайомлення з методичною літературою для здійснення аналізу форми твору, 

виявлення засобів виразності, зручної аплікатури; залучення інших видів 

мистецтва з метою втілення виконавського образу, пошук, аналіз і порівняння 

аудіо- та відеозаписів виконання творів видатними музикантами, роботу над 

музичними творами (Демір, 2016, с. 87). 

У процесі самопідготовки збагачується музичне сприймання, розширюються 

знання про художні напрями, стилі, ладово-інтонаційну основу творів, 

композиторські техніки тощо. Тобто, виконавська самопідготовка розширює та 

вдосконалює зміст пізнавальної потреби студентів і озброює їх новими методами 

роботи над змістом музичного твору, удосконалює виконавську інтерпретацію. 

Проте, повноцінне художнє осмислення й естетична оцінка музичного твору 

можлива тільки за умови його інтонаційно-стильового та жанрового аналізу. Тому 

виконавець, на думку Л. Мазеля, який приділяє увагу аналізові, не просто 

розширює свій культурний світогляд, але й більш яскраво уявляє собі задум 

композитора (Мазель, 1991). 

Студентам важливо володіти «цілісною картиною художнього світу». Так, 

для здійснення музичного аналізу, для розуміння художньо-смислового 

наповнення музичного твору допоможуть знання жанрових типів музичного 

тематизму (за С. Скребковим – жанрових начал), а саме: танцювальність 

(моторність, що включає всі види танцю), декламаційність (речитація) та 

розспівність (кантилена, аріозність) (Москаленко, 2012, с. 202).  

Знання про стиль у музиці збагачують обізнаність студентів про музичне 

мислення в певним чином організованій системі координат. Стиль визначає 

музичну мову композитора, являє собою єдність системно організованих елементів 
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такої мови як елементу певного типу музичного мислення (Москаленко, 2012, с. 

230).   

Студентам необхідно усвідомити розуміння стилю музичної творчості 

(стилю композитора) як специфіки світосприйняття й музичного мислення 

особистості творця, що реалізується через систему музичного вираження та 

інтерпретування музичного твору. До музично-мовних засобів, що лежать в основі 

стилю, відносять основні елементи музичної виразності – фактуру, форму, 

темпоритм, агогіку, динаміку, тембр тощо. 

Необхідно орієнтуватись у кращих зразках виконавської творчості 

(наприклад, знати особливості виконання певного твору відомими музикантами 

світу), вміти аналізувати музичний матеріал і доцільно його застосовувати у 

власній самостійній роботі.  

Якщо знання забезпечують змістову складову названого компонента, то 

виконавські вміння складають його операційно-діяльнісну основу. Виконавські 

вміння майбутнього вчителя музики, на думку Т. Скорик, визначають виконавську 

майстерність, що поєднує технічні навички й уміння, артистизм, творчу активність 

особистості, базуються на музично-теоретичних знаннях і визначають змістовність 

вербалізації музичних творів. Виконання музичного твору через особистісне 

осмислення змісту музики, розуміння його естетичної цінності та бажання донести 

цю цінність дітям, породжує особливий стан учителя, коли мисленнєва й почуттєва 

сфери досягають найвищого ступеня активізації (Скорик, 1998).  

Даний компонент характеризується знаннєвою та практичною готовністю до 

здійснення виконавської діяльності майбутнім учителем музики на основі 

інтеграції педагогічних і спеціальних здібностей. У контексті нашого дослідження 

така інтеграційна складова включає комплексний підхід як до організації 

виконавської самопідготовки, так і до опанування знань, які необхідні для її 

забезпечення. Специфічні особливості цього компонента полягають не тільки в 

уміннях студентів опановувати окремі елементи виконавської техніки, але й у 

формуванні цілісної системи музично-теоретичних знань і виконавських умінь, які 

будуть забезпечувати художньо-смислове осягненя творів та розробку виразної 
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виконавської інтерпретації, створювати можливості для саморозвитку майбутнього 

вчителя в царині музичної освіти. 

Отже, можна виділити два види спонукань у когнітивно-діяльнісному 

компоненті мотивації до виконавської самопідготовки. До першого віднесемо 

пізнавальні мотиви, спрямовані на розширення знань задля збагачення 

виконавського досвіду; до другого – мотиви навчально-виконавської дії, що 

проявляється як потреба в удосконаленні виконавських умінь.  

Таким чином, операціональний компонент визначається необхідністю 

накопичення системних фахових знань (музично-теоретичних, технічних, 

методичних) і виконавських умінь, які є теоретичною та методичною основою 

ефективної діяльності вчителя-виконавця.  

Емоційний компонент, що сутнісно пов’язаний із попереднім 

операціональним компонентом і логічно продовжує його, визначають мотиви 

художньої самодетермінації (особистісної причинності). Ці мотиви проявляються 

через виконавську майстерність, креативність та емпатійність як вияв здатності до 

глибоко емоційного переживання змісту музичного твору та створення художньо 

виразної інтерпретації, що будується на основі розвитку власного-Я у гармонії 

відповідальності перед слухачем і виконавської свободи. 

Студенту необхідно, насамперед, уміти адекватно «прочитати» нотний текст, 

знайти його змістово-смислову сутність. 

Текст у всіх його семантичних різновидах – письмовий, нотний, усний, 

образний – є вихідним утворенням, «першоелементом» для гуманітарного знання. 

Саме поняття «текст» (від лат. textum – тканина, побудова) тлумачиться як 

створена на письмі або друком авторська праця, висловлювання, документи тощо 

(Семотюк, 2008, с. 565). 

Із культурологічних позицій текст, за Л. Баткіним, має ознаки не тільки 

об’єкту, але й суб’єкту культури. Він має ознаки мінливості, характеризується 

здатністю оновлюватися, по-новому розумітися. З кожним новим співрозмовником 

текст по-новому розкриває свої смисли, збагачуючись або збіднюючись при цьому 

(Баткін, 1985). У свою чергу, М. Бахтiн вважає, що створення особистiстю 
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«реагуючого» тексту у процесi актуалiзацiї твору є досить непростим явищем, де 

відбувається складна взаємодiя тексту автора й контексту, що створюється 

iндивiдом у процесi освоєння джерела (Бахтин, 1979, с. 285). 

Дуже слушне визначення поняття «художній текст» дав В. Москаленко, який 

схарактеризував його як спосіб до перетворення джерела інформації, яким 

фіксується унікальність твору в системі художньої творчості (Москаленко, 2012, 

с. 96). Учений говорить про нотний запис у музиці як текст-код, що потребує 

розкодування та визчає нотний текст як створену композитором художню 

програму певного музичного зразку.  

Відомо, що в основі художньої інтерпретації твору лежить його смислова 

наповненість. Смислом називають адекватне розуміння феномена як єдиної 

системно організованої діяльності (Л. Виготський, О. Леонтьєв, Д. Леонтьєв, 

В. Франкл, З. Фрейд, Дж. Келлі).  

Якщо за предмет дослідження візьмемо музичний твір, то через визначення 

його смислу (або смислів) можна виокремити: індивідуальну неповторність твору, 

значення його смислу в більш широкому мистецькому контексті. І, в той самий час, 

можна дізнатись і про студента як інтерпретатора тексту, а саме: відносини між 

студентом (суб’єктом) і світом; обумовленість смислів унікальним досвідом і 

біографією; рівень активності суб’єкта у відкритті та формулюванні смислів; 

рівень його навченості й вихованості у сфері мистецької освіти тощо 

(Л. Виготський).  

Процес творчої інтерпретації музичних творів потребує певної 

зосередженості на виконавських деталях, відпрацювання виконавської техніки до 

стану досконалості. При цьому сформована мотивація, що визначається стійкістю, 

дозволяє долати виконавські труднощі й удосконалювати інтерпретаційно-

виконавські вміння. Цей компонент спрямовує до осмислення інтерпретатором-

виконавцем сутності музичного твору та осягнення його художньо-інтонаційного 

смислу, стимулює художньо-образне мислення (Падалка, 2008).  

Мисленнєвий процес у музиці заснований на уявленнях музичного звучання 

та можливих способах його виконання. В. Москаленко як дослідник 
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інтерпретаційних процесів у музиці визначає музичне мислення як «оперування 

еталонними музично-інтонаційними уявленнями з метою вирішення конкретного 

творчого завдання» (Москаленко, 2012, с. 69). 

.Л. Мар’яненко вказує, що самодетермінація є опосередкуванням свободи 

певними цінностями, якостями, духовністю, смислами, які набувають функції 

регуляторів поведінки, контролюють свободу, спрямовують її на добро; до 

структури самодетермінації відносять духовні цінності, переконання, світогляд, 

духовність, картина й образ світу, моральні якості, релігійні доброчинності. Чим 

вище самодетермінація, тим вище саморозкриття особистісного потенціалу, тим 

вищий досягається рівень самореалізації. Самодетермінація може нейтралізовувати 

негативні впливи на основі особистісного потенціалу (можливість протистояти 

негативу) (Мар’яненко, 2016, с. 25–35).  

Самодетермінація в музичному виконавстві виявляється у здатності 

музиканта представити художню інтерпретацію крізь призму власного Я у 

гармонічній єдності її функцій – виражальній (інтонаційній) та комунікативній 

(встановлення діалогу зі слухацькою аудиторією) (Москаленко, 2012).  

Емоційність переживання виявляється в експресивній поведінці. До складу 

експресивної поведінки входять: міміка (рух лицьових м’язів), жести й пози (рухи 

рук і корпуса, що позначаються в психології як пантоміміка), інтонація, манера 

мовлення, ходи, а також експресія обличчя й фігури людини. Низку положень про 

природу експресивної поведінки було сформульовано видатним психологом 

С. Рубінштейном. Він уважав, що виразні рухи розкривають внутрішнє в людині, 

створюють її образ, та включаючись до переживань людини, вони не тільки їх 

виражають, але й формують (Рубинштейн, 1946, с. 385). 

Для забезпечення ефективної виконавсько-педагогічної діяльності необхідна 

також здатність до емоційної стабільності. Емоційно-вольова саморегуляція в 

довідковій літературі визначена як «система прийомів послідовного самовпливу 

особистості з метою підвищення емоційно-вольової надійності в екстремальних 

ситуаціях» (Педагогика: большая современная энциклопедия, 2005, с. 685).  
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Емоційно-вольова саморегуляція дозволить адекватно налаштуватися на 

виконавсько-педагогічну діяльність, подолати зайве хвилювання, адекватно 

оцінювати впливовість власного виконавства на слухачів (учнів, студентів).  

Обґрунтовуючи свою думку, щодо важливості емоційного компонента 

мотивації виконавської самопідготовки, зазначимо, що в педагогічній теорії 

«експресивний» означає виразний, здатний відобразити емоційний стан 

особистості (Педагогика: большая современная энциклопедия, 2005. с. 680). 

Музичне виконавство неможливо без чуттєво-емоційного відгуку, звернення 

до почуттів виконавця й експресивного їх вияву. Так, експресивне виконання 

музичних творів впливає на успішність професійної діяльності вчителя й 

забезпечує сугестивний вплив на учнів через музичні твори. Сугестивні впливи під 

час опанування музичного мистецтва, які здійснюються шляхом передачі власного 

емоційного стану (невербально) за допомогою виконавських засобів виразності 

музичної інтонації, темпу, ритму, тембру й гучності, жестів, міміки, рухів тощо, є 

більш дієвими на почуття учнів, ніж засоби мовлення. Отже, володіння майбутнім 

учителем емоційно-експресивними компетентностями є обов’язковим 

компонентом його виконавської майстерності.  

На глибину емоційної реакції людини впливає рівень її емпатійності. 

С. Максименко визначає емпатію як «індивідуально-психологічну властивість, що 

характеризує здатність людини до співпереживання та співчуття», та як «важливий 

компонент у спілкуванні, який сприяє збалансованості міжособистісних стосунків, 

робить поведінку соціально обумовленою» (Емпатійний розвиток дитини, 2003, 

с. 60). Здатність до емпатії дозволяє більш точно й повно відчути, пережити емоції 

та почуття інших людей, більш емоційно інтенсивно реагувати на зміст мистецьких 

творів. 

Таким чином, емоційний компонент мотивації виконавської самопідготовки 

виявляє стійкість мотивів особистісної причинності за допомогою емоційно-

експресивної виразності художньо-виконавської інтерпретації. 

Рефлексивний компонент визначається домінуючим мотивом 

виконавського самовдосконалення. Цей компонент виступає важливою умовою 
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ефективної виконавської самопідготовки, оскільки визначає рівень розвитку й 

функціонування рефлексивних механізмів майбутнього вчителя музичного 

мистецтва. Це стимулювання мотивів, які пов’язані з потребою в максимальному 

досягненні особистісно-оцінювальних цілей – прагнення до самоутвердження, 

самовдосконалення, підвищення особистих стандартів діяльності, постійної роботи 

над собою.  

Рефлексивний компонент виявляє кінцеву мету виконавської самопідготовки, 

її практичну спрямованість на професійну діяльність. 

Адекватність оцінки та власних дій забезпечує здатність особистості до 

рефлексії. С. Рубінштейн у своїй суб’єктно-діяльнісній теорії психіки відводить 

рефлексії провідну роль у процесах самодетермінації, підкреслюючи, що під час 

відображення у свідомості людини зовнішнього світу, з’являється необхідність 

рефлексивного розуміння світу внутрішнього, власного (Рубинштейн, 2003, с. 233).  

Термін «рефлексія» походить від латинського «reflexio», що означає 

«звернення назад, відображення». Рефлексію розглядають як один із різновидів 

актів свідомості людини, специфіка якого полягає в тому, що він є зверненим на 

своє знання (Становських, 2014, с. 40). Головний сенс рефлексії, за розумінням 

З. Становських, полягає в тому, щоб забезпечити особистості свідому, 

контрольовану з боку суб’єкта, ефективну, гармонійну взаємодію внутрішнього та 

зовнішнього світу; зробити процес життєдіяльності гранично конгруентним, 

відповідним до її справжніх потягів і прагнень (Становських, 2014, с. 51).  

І. Парфентьєва, досліджуючи рефлексивні дії студентів музично-

педагогічних спеціальностей, акцентує увагу на мистецькій рефлексії, яка 

трактується як інтегрована психологічна якість особистості, і, в той самий час, 

здатність до індивідуально-неповторного самовираження в нестандартних 

ситуаціях музично-педагогічної діяльності. Науковець обґрунтовує такі ознаки 

мистецької рефлексії як принципову новизну, оригінальність, цінність творчого 

продукту (Парфентьєва, 2011, с. 285–291).  

Інструментом підвищення мотивації та ефективної організації виконавської 

самопідготовки є самооцінювання. Вміння самому поставити мету власної 
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виконавської діяльності, співвіднести її зі своїми потребами та прийняти рішення 

про її виконання має найвище мотивуюче значення. 

Самооцінка – це оцінка людиною своїх можливостей, якостей, місця серед 

інших людей, що впливає на рівень її домагань, ступінь досяжності цілей, які вона 

ставить перед собою, адекватність поведінки (Полонский, 2004, с. 446). Самооцінка 

є важливим регулятором поведінки, впливає на ефективність будь-якої діяльності, 

в тому числі й самопідготовки. 

Науковці (В. Михайличенко, М. Канівець) зазначають, що позитивне 

оцінювання створює додаткову внутрішню активність, втілює віру в себе та свої 

можливості, сприяє досягненню бажаних результатів; негативна ж самооцінка 

надає протилежної дії, знижуючи впевненість людини в собі, що обмежує вибір 

способів самореалізації (Михайличенко, Канівець, 2011, с. 304–310). 

Отже, рефлексивний компонент виконавської самопідготовки характеризує 

мотиви самовдосконалення: саморефлексію, самокоригування (самостимулювання, 

самопримусу). Рефлексія у виконавській діяльності дозволяє проаналізувати свої 

дії та співставити їх зі своїми внутрішніми установками, проаналізувати емоції, 

викликані музикою та віднайти адекватне їх вираження.  

Підводячи підсумок аналізу компонентної структури мотивації до 

виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики, подаємо її унаочнено 

(рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Компонентна структура мотивації до виконавської самопідготовки 

майбутніх учителів музики 
 

Таким чином, інтерес до майбутньої професії, прагнення відповідати високому 

рівню вимог, що висуває суспільство перед молодими фахівцями є дієвим чинником 

самопідготовки та вдосконалення фахових умінь. Мотивуючим джерелом 

виконавської самопідготовки є врахування інтересів і вподобань студентів у доборі 

музично-виконавського матеріалу, а також активне використання практичного, 

орієнтованого на школу музичного матеріалу (згідно з чинними програмами та за 

власним уподобанням). Мотивація учіння посилюється, якщо студент бачить зв’язок 

між засвоєнням знань і збагаченням власного виконавського досвіду та вимогами й 

функціями майбутньої професійної діяльності. В такому випадку, учіння набуває 

життєвого смислу, студент працює на вищому рівні активності, його виконавська 

самопідготовка опосередковується інтересом та отриманням задоволення від самого 

виконавського процесу. 

 

Висновки до першого розділу 

 

У розділі узагальнено результати аналізу філософської, психолого-педагогічної, 

мистецтвознавчої літератури; розглянуто наукові позиції вчених із проблеми 

самоосвітньої навчальної діяльності студентів і тлумачення таких категорій, як 

«самостійна робота», «самопідготовка», «мотиви і мотивація»; конкретизовано 

сутність і зміст виконавської самопідготовки студентів та подано визначення 

феномену мотивації до виконавської самопідготовки майбутніх учителів музики; 

висвітлено мотиваційні чинники фахового навчання майбутніх учителів музики; 

визначено компонентну структуру мотивації студентів до виконавської 

самопідготовки. 

На основі аналізу наукових досліджень із проблеми змісту та організації 

самостійної роботи студентів (Л. Бондар, В. Буряк, М. Вашуленко, О. Заболотська, 

І. Дроздова, К. Климова, В. Козаков, О. Малихін, М. Пентилюк, П. Підкасистий, 

Н. Сидорчук, І. Шайдур, Юань Янь, Н. Яременко, С. Яшанов та ін.) зроблено 
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висновки про самостійність як провідну ознаку навчальної діяльності майбутнього 

педагога-музиканта, що виявляється в умінні на основі системи цінностей 

використовувати набутий власний психолого-педагогічний і музичний досвід, у 

здатності чітко ставити перед собою мету й завдання та досягати їх реалізації 

власними силами.  

З’ясовано, що музично-виконавська підготовка майбутніх педагогів-

музикантів є невід’ємною й важливою складовою їх фахового навчання, провідним 

видом мистецько-освітньої діяльності у єдності її видів (аудиторна, 

позааудиторна). У результаті опрацювання наукових джерел із проблем 

виконавської діяльності (О. Горбенко, Л. Гусейнова, Л. Паньків, О. Щербініна, 

О. Щолокова та ін.) було запропоновано авторське розуміння поняття виконавської 

самопідготовки майбутнього вчителя музики як педагогічно скерованої 

самостійної навчальної діяльності з оволодіння засобами виконавського втілення 

художньо-смислового змісту музичних творів, що забезпечує реалізацію 

поставлених мистецько-освітніх завдань на основі власної педагогічної позиції.  

На основі досліджень Дж. Аткінсона, В. Асєєва, І. Васильєва, В. Вілюнаса, 

Є. Ільїна, Н. Клименко, В. Ковальова, О. Леонтьєва, М. Магомед-Емінова, 

С. Максименка, А. Маслоу, Д. Узнадзе, П. Якобсона, X. Хекхаузена та ін. розкрито 

сутність поняття «мотивація» як системи спонук і механізму реалізації мотивів, 

процесу регуляції діяльності та внутрішнього джерела активності особистості. 

Мотивація в єдності зовнішніх і внутрішніх мотивів визначається сукупністю 

чинників психологічного характеру, які детермінують активність суб’єкта та 

спрямованість його дій на досягнення особистісно значущих цілей.  

У роботі поняття «мотивація до виконавської самопідготовки майбутніх 

учителів музики» тлумачиться як система спонук, що спрямовують самостійну 

навчальну діяльність студентів на виконавське самовдосконалення у створенні 

виразної художньої інтерпретації музичних творів для досягнення певної 

мистецько-педагогічної мети. Схарактеризовано основні види виконавської 

самопідготовки студентів, а саме: 1) підготовка до заняття з певної виконавської 

дисципліни (основний та додатковий інструмент, диригування, постановка голосу 
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тощо); 2) підготовка до публічного виконання музичного твору (залік або іспит, 

виробнича педагогічна практика, мистецький конкурс). 

З’ясовано, що основними спонукальними мотивами виконавської 

самопідготовки є: мотиви досягнення успіху в реалізації поставлених музично-освітніх 

цілей майбутньої кар’єри педагога-музиканта; мотиви пізнання в оволодінні 

комплексом музично-виконавських знань і вмінь; мотиви художньої самодетермінації 

в осягненні смислу музичного твору та створенні художньо-педагогічної інтерпретації 

через усвідомлення власного Я; мотиви виконавського самовдосконалення в реалізації 

здатності до саморефлексії та баченні перспективи особистісного зростання. 

На основі аналізу психолого-педагогічних і методичних джерел із 

досліджуваної проблеми з урахуванням домінантних мотивів фахового навчання та 

складових педагогічної дії визначено структуру мотивації до виконавської 

самопідготовки у майбутніх учителів музики за такими компонентами як: 

потребовий, операціональний, емоційний та рефлексивний.  

Констатовано, що потребовий компонент визначає усвідомлення мети 

самопідготовки (цілепокладання) через домінуючі мотиви досягнення успіху в 

поєднанні чинників внутрішньої та зовнішньої мотивації для передбачення 

варіантів майбутньої мистецько-педагогічної діяльності, що зумовлює професійну 

орієнтованість, уподобання й інтереси в царині музики, потребу у спілкуванні з 

музичним мистецтвом, бажання досягати успіху у виконавсько-педагогічній 

діяльності для побудови власної кар’єри.  

Аргументовано, що операціональний компонент, формування якого 

здійснюється через мотиви художнього пізнання, забезпечує оволодіння музичними 

знаннями, пізнавальними й виконавськими вміннями для розширення мистецького 

світогляду та обумовлює потребу в більш широкій обізнаності студентів у 

музично-виконавському репертуарі.  

З’ясовано, що емоційний компонент регулює мотиви самодетермінації як 

внутрішнього духовного чинника створення позитивної «Я-концепції» особистості, 

характеризує здатність до емпатійно-художнього перевтілення, а також визначає 

систему стимулів вольової сфери студента для мобілізації художнього ресурсу 
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студента у вирішенні поставлених виконавсько-педагогічних задач, створює 

передумови артистичного самовияву, творчої «натхненності» у виконавстві.  

Визначено, що рефлексивний компонент забезпечує формування мотивів 

виконавського самовдосконалення як результат самопідготовки у формі 

самоаналізу власних публічних виступів, самооцінки та корекції виконавських дій 

на концертах та іспитах, здатності до саморегуляції емоційно-вольових станів у 

виконавській поведінці, в тому числі на педагогічній практиці тощо. 

Отже, у розділі з’ясовано сутність і зміст виконавської самопідготовки 

майбутніх учителів музики; розкрито мотиваційні чинники музично-виконавської 

діяльності майбутніх учителів музики та визначено компонентну структуру 

мотивації (мотивів) дій студентів у виконавській самопідготовці. 
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РОЗДІЛ II 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ 

ДО ВИКОНАВСЬКОЇ САМОПІДГОТОВКИ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

МУЗИКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

2.1. Методологічні підходи до вивчення проблеми формування мотивації 

до виконавської самопідготовки в майбутніх учителів музики 

 

Визначення методичних аспектів формування мотивації до виконавської 

самопідготовки в майбутніх учителів музики вимагає обґрунтування провідних 

наукових підходів, які мають стати методологічною основою будування 

методичної моделі формування досліджуваного феномену. 

Аналіз провідних наукових підходів має на меті визначення теоретичної 

основи для розгляду принципів, педагогічних умов формування мотивації до 

виконавської самопідготовки в майбутніх педагогів-музикантів, а також 

методологічних підстав для розробки критеріального апарату дослідження та 

створення відповідної методики.  

Сутність і зміст мотивації до виконавської самопідготовки дозволяють 

визначити домінантні методологічні підходи, на основі яких самопідготовка в 

мистецько-педагогічному закладі освіти може засвідчити свою продуктивність і 

ефективність. Методологічні постулати дозволяють не лише проаналізувати й 

описати досліджуваний елемент педагогічного процесу, виявивши певний ракурс 

розуміння його сутнісних якостей, але й передбачити можливі варіанти 

подальшого розвитку й удосконалення виконавської самопідготовки, визначити її 

світоглядні орієнтири та науково-практичні траєкторії. 

Під час здійснення наукового пошуку було обрано підходи, які покликані 

детермінувати ефективність цілей, принципів і самої методики формування 

мотивації до виконавської самопідготовки в майбутніх учителів музики. У нашому 

дослідженні такими підходами було визначено компетентнісний, герменевтичний, 

мистецько-персоналізований, акмеологічний, аксіологічний, синергетичний.  
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Оскільки йдеться про процес навчання й розвитку особистості, що 

відбувається в системі освіти, то одним із найважливіших результатів стає набуття 

людиною певного набору компетентностей, що є необхідними для ефективної 

професійної діяльності. Тому останнім часом набуває все більшого поширення 

компетентнісний підхід до навчання, необхідність упровадження якого в Україні 

зумовлена зміною освітньої парадигми. Проблема компетентнісного підходу 

представлена у працях учених різних галузей знань: філософії (В. Андрущенка, 

І. Беха, І. Зязюна, В. Кременя, В. Лугового, В. Огнев’юка); психології (Г. Балла, 

І. Беха, Л. Виготського, П. Гальперіна, В. Зінченка, А. Маркової, В. Семиченко та 

ін.); педагогіки (Є. Барбіної, Н. Бібік, В. Бондар, Н. Клокар, С. Мартиненко, 

О. Овчарук, Н. Побірченко, О. Пометун, О. Савченко та ін.). Питанням 

компетентнісного підходу в галузі мистецької освіти, його функціям у підготовці 

майбутніх педагогів-музикантів присвячені праці Н. Гуральник, О. Єременко, 

Л. Масол, О. Олексюк, Г. Падалки, Р. Савченко, М. Ткач та інші. 

У дослідженні компетентність розглядаємо як інтегративну здатність 

особистості реалізуватись у практичній діяльності, що ґрунтується на динамічній 

комбінації знань, умінь і начичок, набутому навчальному й життєвому досвіді, 

цінностях, особистісних якостях фахівця. Набуття такої здатності стосовно нашої 

проблеми формується у процесі виконавської підготовки й самопідготовки 

майбутнього вчителя музики, оскільки, будучи ключовою у структурі професійної 

компетентності майбутнього вчителя, музично-виконавська компетентність 

забезпечує здатність і спроможність майбутнього фахівця ефективно реалізовувати 

знання й уміння, професійні якості, музично-виконавський досвід, ціннісні 

орієнтації в подальшій педагогічній діяльності. 

Музично-виконавська компетентність передбачає володіння знаннями з 

теорії та практики музичного виконавства, виконавськими вміннями (технічна 

досконалість, здатність до смислового занурення в художній образ), що сприяє 

умінням створювати художню інтерпретацію музичного твору. Важливим є 

готовність майбутнього вчителя до сценічного втілення художнього образу, а це 



75 

 
передбачає здатність до діалогу з публікою, володіння артистичними вміннями й 

саморегулятивними навичками. 

Так, у дисертації О. Горбенко, присвяченій формуванню музично-

виконавської компетентності майбутнього вчителя музики у процесі фахової 

підготовки, представлено комплексно-інтеграційну технологію навчання, 

вагомими складовими якої виступають самостійність художнього мислення, 

здатність до самостійного розв’язання виконавсько-творчих завдань на підґрунті 

набутого музично-виконавського досвіду, а також самовираження в різних видах 

музично-виконавської творчості (Горбенко, 2010).  

О. Горбенко на основі аналізу внутрішніх структурних компонентів поняття 

«музично-виконавська компетентність» у філософській, психолого-педагогічній, 

музикознавчій та методичній літературі, визначила поняття «музично-виконавська 

компетентність майбутнього вчителя музики» як інтегровану професійно-значущу 

особистісну якість, що виявляється у здатності вчителя музики до художньої 

інтерпретації та творчого самовираження в різних видах музично-виконавської 

діяльності. Науковець стверджує, що музично-виконавська компетентність у 

структурі професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва є 

ключовою, оскільки забезпечує здатність і спроможність майбутнього фахівця 

активно, відповідально й ефективно реалізовувати художньо-інтерпретаційні 

знання та вміння, професійні якості, музично-виконавський досвід, ціннісні 

орієнтації в подальшій педагогічній діяльності, надавати їм особистісного сенсу та 

трансформувати в соціально-значущі компетентності (Горбенко, 2010).  

Н. Юдзіонок пов’язує професійну компетентність учителя музики з музично-

інтерпретаційною діяльністю та тлумачить її як «особистісно-професійну якість, 

що визначає його (вчителя музики) здатність до осягнення художньо-змістової 

сутності музичних творів та їх матеріально-звукового втілення, слугує підґрунтям 

створення нових сфер фахової діяльності й набуття досвіду емоційно-ціннісного 

ставлення до явищ музичного мистецтва» (Юдзіонок, 2011, с. 8).  

Таким чином, музично-виконавська компетентність і компетентнісний 

підхід, що її обґрунтовує, визначає здатність майбутнього фахівця до практичної 
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дії в закладах загальної середньої освіти, готовність до виконавських дій згідно з 

вимогами стратегії Нова українська школа. 

Набуття вмінь виконавської самопідготовки потребує спрямування занять із 

виконавських дисциплін у напрямі розуміння й вивчення музичних творів, 

пов’язаних із герменевтичним підходом (Г. Гуссерль, В. Дільтей, М. Хайдеггер та 

їх послідовники М. Бахтін, О. Лосєв, В. Козловський).  

Поняття «інтерпретація», що означає тлумачення, роз’яснення понять, явищ 

вагомого значення набуло в герменевтиці – теорії розуміння та інтерпретації 

текстів, явищ культури. Iнтерес сучасної музичної педагогiки до питань 

iнтерпретацiї пов’язаний із потребами нової культурно-iсторичної практики, 

iнтересом до смислових проблем культурних явищ та їх функцiонування в 

суспiльствi. Питання сприйняття, розумiння займають суттєве мiсце у 

фiлософських та естетико-педагогiчних дослiдженнях Ю. Афанасьєва, Ю. Борєва, 

М. Кагана, А. Шевченко, О. Ростовського. Цi проблеми є об’єктом дослiдження 

саме герменевтики як теорiї розумiння й iнтерпретiцiї текстiв, iсторичних і 

гуманiтарних пам’яток (М. Хайдеггер, П. Рiкерт, М. Бахтiн). Науковці 

стверджують, що в кожному музичному творі закладена поліваріантність 

трактування художнього образу, що передбачає індивідуальний підхід виконавця 

до музичної інтерпретації, тому майбутній учитель має бути обізнаним не тільки в 

традиційних підходах. З огляду на зазначене важливим у цьому процесі є 

розуміння музики та пов’язаного з нею художнього смислу. 

Виконавська діяльність має найбагатші можливості для розкриття творчих 

рис особистості. Весь процес засвоєння музичного твору стає для виконавця 

індивідуальною творчістю: від роботи над твором, пов’язаною із засвоєнням 

емоційно-виразного змісту композиторської інтонації, логікою її становлення й 

закономірністю розвитку – через виявлення засобів виразності, які відповідають 

конкретним музичним образам твору, відпрацюванням потрібних піаністичних 

навичок і прийомів виконання – до знаходження власного інтонаційного аспекту 

твору, контролю за відповідністю індивідуальної інтерпретації задуму 
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композитора, підготовкою до концертного виступу та самим процесом естрадного 

виконання (Кавун, Гусейнова, 2011, с. 103–105).  

Важливою ознакою герменевтики, яку В. Дільтей визначив методологією 

всіх наук, є підхід до інтерпретації як до діалогу реципієнта із твором і його 

автором, що детермінує осягнення конкретного тексту, твору мистецтва. Цей 

процес починається з розпізнавання смислу знакової системи – мови літературного, 

поетичного або музичного твору або товру живопису – та відкриває реципієнту 

можливість вийти на рівень «співпереживання» (Дильтей, 2001).  

Набуття вмінь самопідготовки потребує відповідного спрямування 

виконавської діяльності студентів, в основі якого міститься процес розуміння 

музичного твору, заглиблення в його художній образ на основі активізації процесів 

музичного мислення, емоційно-почуттєвого переживання; застосування в роботі 

активних методів навчання (проблемного, рефлексії); актуалізації пізнавального 

інтересу, мотивації через заглиблення в саму сутність «мистецтва музичних 

звуків»; формування самостійності, ініціативи (Гончаренко, 2017, с. 94–102).  

Таким чином, створення виконавської інтерпретації включає прочитання, 

розуміння, виконання музичного твору. Як відмічає Г. Падалка, герменевтичний 

підхід сприяє активізації самостійного художнього мислення студентів, 

спонуканню до художньої рефлексії, «провокує художню свідомість на 

багатовимірне творче засвоєння музичних явищ» (Падалка, 2010, с. 264).  

Мистецько-персоналізований підхід (О. Андрейко, О. Олексюк, Л. Паньків, 

О. Щолокова) в контексті нашого дослідження розкриває сутнісні ознаки 

художньо-педагогічної реальності, в якій працюють студенти. Персоналізованість 

самопідготовки майбутніх учителів музики передбачає принципово інший підхід 

до оперування музичним твором у художньо-педагогічному середовищі, тому ще 

саме в такому ракурсі забезпечується взаємоузгодження та об’єднання соціальних 

вимог до мистецько-педагогічної діяльності та внутрішнього потенціалу студента-

виконавця.  
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Для обґрунтування даного підходу поняття «особистість» є ключовим, якщо 

розглядати персону майбутнього вчителя як унікальну, цілісну, відкриту активну 

систему, що здатна до саморозвитку й самовдосконалення. 

Науковці, у дослідженнях яких розробляється ідея персоналізму (М. Бердяєв, 

Е. Кент, Б. П. Боун, П. Ландсберг, Дж. Ройс, У. Хокінг, Л. Шестов), людина, 

особистість розглядається як центральний елемент буття, абсолютна моральна 

цінність, сенс життя якої – у духовному самовдосконаленні (Андрейко, 2013).  

Вагомого значенння мистецько-персоналізований підхід має для нашого 

дослідження ще й тому, що стверджує здатність особистості впливати на іншу 

особисттість, перетворюючи інтелектуальну та афективно-потребову сферу іншого 

(Петровський, 1996). Так з’являється представленість особистості у психологічних 

структурах інших людей, що надто важливо для формування авторитету вчителя.   

Таким чином, міжсуб’єктні взаємини учасників педагогічного процесу, 

обумовлені організаційними засадами виконавської самопідготовки, можемо розуміти 

як процес міжособистісних контактів викладача та студентів, учителя й учнів, у ході 

якого створюється можливості взаємовпливу, взаємодії та взаєморозуміння.  

Мистецько-персоналізований підхід у формуванні мотивації до виконавської 

самопідготовки студентів передбачає не тільки ціннісне ставлення до особистості 

майбутнього вчителя; але й визнання унікальності суб’єктного художнього досвіду; 

забезпечення умов для особистісного розвитку з опорою на внутрішні джерела 

саморозвитку в ситуаціях усвідомлення й вибору власних особистісних і мистецько-

освітніх позицій, спрямованість суб’єкт-суб’єктної фасилітуючої взаємодії та 

підтримки. 

Необхідність упровадження зазначеного підходу зумовлена складністю та 

недостатнім досвідом виконавсько-педагогічної діяльності майбутніх учителів 

музики. Підтримка найменших проявів самостійності в інтерпретаційній діяльності 

має стати рушієм активності студентів в оволодінні вміннями виконавської 

самопідготовки. Мистецько-персоналізований підхід кваліфікуємо вагомим 

чинником оптимізації процесу формування мотивації до виконавської 

самопідготовки, своєрідним каталізатором ефективного засвоєння студентами її 
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змісту, способів досягнення результативності. Таким чином, мистецько-

персоналізований підхід у нашому дослідженні є теоретичним підґрунтям 

актуалізації особистісних якостей студента у формуванні мотивації до 

виконавської самопідготовки. Особливого звучання набуває цей підхід у контексті 

індивідуального становлення, що зорієнтоване на максимальне врахування 

інтересів, нахилів, наявних здібностей студентів. 

Акмеологічний підхід (О. Антонова, А. Деркач, О. Дубасенюк, І. Зязюн, 

А. Козир, С. Пальчевський, Т. Полозова, В. Розумний) у своїй основі пов’язаний із 

феноменом самоздійснення в певній сфері (освіті, мистецтві, науці тощо).  

Акмеологія вважається міждисциплінарною наукою про закономірності 

досягнення людиною вершин у власній діяльності (Пальчевський, 2008). У 

мистецтві такий підхід забезпечує повну реалізацію духовних художньо-

естетичних можливостей впливу на людину. Почуття, що пройшли крізь «високе», 

стають естетично «переосмисленими», творчо перевіреними, такими, що 

торкаються внутрішнього світу кожного, хто прагне самовдосконалення (Полозова, 

2007, с. 108). Науковець переконана, що з позицій акмеології саме мистецтво 

здатне універсально розвивати людину, формувати особистість, активізуючи її 

почуттєві, мисленнєві й духовні потенції.  

Індивідуально-духовний особистісно-смисловий характер сприйняття робить 

мистецький твір могутнім і незмінним засобом формування поглядів, інтересів, 

життєвої позиції людини.  

Педагогічна акмеологія (від грецької «akme» – вершина) – наука, що вивчає 

особистість як суб’єкта власного розвитку, який досягає максимального 

самовдосконалення у процесі навчальної діяльності (Антонова, 2011, с. 17–22), і 

покликана спрямовувати процес навчання на досягнення акмевершини – 

найвищого самоактуалізаційного й самореалізаційного рівня особистісного та 

фахового розвитку індивіда (Дубасенюк, 2015, с. 25–30).  

Педагогічна акмеологія у сфері мистецтва (А. Козир, В. Федоришин) 

передбачає критичний самоаналіз результатів виконавсько-педагогічної діяльності 

в усіх формах виконавської підготовки як основу побудови індивідуальної стратегії 
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досягнення майбутнім учителем особистісно-фахових акме-вершин. На основі 

акмеологічного підходу педагогічний процес буде спрямовувати студентів на 

проєктування індивідуальної стратегії фахового саморозвитку (Козир, 2011).   

Сучасна освіта покликана створювати умови для забезпечення найвищих 

професійних, творчих досягнень майбутніх фахівців. Тому, як зазначає Г. Падалка, 

застосовуючи метод ідеалізації як один з основних засобів розробки акмеологічних 

підходів у мистецькій педагогіці, слід орієнтувати студентів на досягнення 

максимально високих результатів у самостійній інструментальній підготовці, які 

відповідали би «критеріям бездоганності, довершеності, результативності» 

(Падалка, 2010, с. 265).  

Мотиваційна орієнтація на досягнення акме-вершини у фаховій діяльності 

майбутнього вчителя музики дає змогу говорити про побудову майбутнім фахівцем 

індивідуальної акме-стратегії професійно-особистісного становлення через 

рефлексивні процеси самооцінки й бажання подальшого вдосконалення. 

Музично-виконавська діяльність вимагає здатності керувати собою, своєю 

поведінкою, діями, власним психічним станом, емоціями. У процесі виконавської 

підготовки у студентів можуть виникати певні суперечності в системі ціннісних 

орієнтирів, у можливостях сценічної самореалізації. У таких випадках майбутні 

вчителі музики можуть відчувати психологічний дискомфорт, невпевненість, що 

визначає потребу особистісної саморегуляції. Отже, необхідно передбачити способи 

уникнення негативних наслідків (стан утомленості, невпевненості, конфліктності, 

емоційні зриви). 

У процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музики відбувається 

формування індивідуального стилю виконавської діяльності через способи 

саморегулятивних дій. Вони залежать від характеру й темпераменту майбутнього 

вчителя та можуть активізуватися завдяки усвідомленню мети, способів діяльності, 

а також самостійної оцінки її результатів, що позитивно впливає на подолання 

негативних проявів психоемоційного стану. 

Передбачено, що процес виконавської самопідготовки майбутніх учителів 

музики може бути продуктивним, якщо в них сформовано мету щодо її здійснення.  
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Важливим компонентом саморегуляції навчання вчені (Т. Новаченко, 

В. Олефір, Г. Савицька та ін.) виділяють здатність до адекватної оцінки студентом 

своїх можливостей. Неузгодженість оцінювання студентами власної готовності до 

музично-виконавської діяльності, некоректність уявлень про власний виконавський 

потенціал гальмують процес розвитку здатності до саморегуляції. Тому у процесі 

виконавської самопідготовки студенти мають бути зорієнтованими на аналіз власних 

дій.  

Аналіз кожною людиною власних здобутків і їх корекція полягає, як відомо, 

у наявності не лише бажання пізнавати себе (рефлексія), але й уміння критично 

мислити для визначення власних здобутків і прорахунків із подальшим 

винайденням ефективних шляхів їх подолання. Тому стимулювання рефлексивних 

дій майбутніх учителів музики є невід’ємною складовою саморегулятивних 

процесів. 

Завдяки усвідомленню власних переживань у процесі осягнення музики, 

рефлексивному аналізові виконавської інтерпретації набувається особистісний 

художньо-практичний досвід виконання музики, що сприяє формуванню 

ефективної мотивації досліджуваного процесу. 

Філософський сенс рефлексії – процес роздумів індивіда про те, що 

відбувається в його власній свідомості. Треба пам’ятати, що рефлексія (reflexio) – 

це «не просто знання та розуміння суб’єктом самого себе, але й з’ясування того, як 

інші знають і розуміють того, хто «рефлексує», його особистісні особливості, 

емоційні реакції та когнітивні (пов’язані з пізнанням) уявлення» (Педагогика: 

большая современная энциклопедия, 2005, с. 504).  

У галузі мистецької педагогіки вчені С. Науменко, Т. Колишева, В. Орлов, 

І. Парфентьєва, В. Подуровський, Н. Суслова, О. Олексюк, М. Ткач та інші 

характеризують рефлексію як: самопізнання, оцінку й аналіз власного 

професійного «Я»; нахил до самоспостереження, самопізнання, тобто до форми 

діяльності людини, яка спрямована на осмислення власних дій. Так, І. Парфентьєва 

тлумачить це поняття як здатність усвідомлювати свої особливості в контексті 

сприймання іншими та будувати власну поведінку з урахуванням можливих 
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реакцій інших; творче бачення самого себе «очима іншого» в тенденції розвитку 

«вперед і вгору» (Парфентьєва, 2011, с. 285–291).  Науковець довадить, що у 

процесі рефлексивної діяльності студента та учнів формується здатність до 

ідентифікації власного «Я» з художнім світом музичного твору, до відображення в 

собі емоційно-психологічного стану класу, уміння залучити учнів до 

«самоспостереження» за своїми реакціями й діями, тобто до активного 

індивідуально-творчого рефлексування музики, коли музика стає предметом 

рефлексії вчителя й учня.  

Г. Падалка і О. Рудницька пов’язують поняття «мистецька рефлексія» з 

усвідомленням власних психічних станів і процесів у зіставленні із 

переживаннями, відтвореними в художньому образі, чи з усвідомленням суб’єктом 

свого ставлення до художнього твору, творенням самого себе під його впливом 

(Падалка, 2008; Рудницька, 2002).  

Рефлексія відбувається завдяки інтелектуально-емоційним важелям, де 

пізнавальна діяльність відіграє важливу роль, тому у змісті педагогічно-

рефлексивного компонента доцільно задіювати критичне мислення, здатність 

людини зіставляти полярні думки, позитивні й негативні професійні дії та прояви 

поведінки. У теорії педагогіки використовується таке розуміння критичного 

мислення, як «здатність аналізувати інформацію з позицій логіки та знаходити 

суперечності в ній, уміння будувати обґрунтовані судження, рішення й 

застосовувати отримані результати як до стандартних, так і до нестандартних 

ситуацій, питань і проблем» (Педагогика: большая современная энциклопедия, 

2005. с. 338). Формування цієї якості залишається одним з найактуальніших 

завдань сучасної освіти. 

Стимулювання рефлексивної діяльності майбутніх учителів музики створює 

основу для наповнення їхніх дій у процесі виконавської самопідготовки ціннісним 

змістом, прагненням і здатністю до творчого пізнання й корекції власних дій. При 

цьому основні зусилля студентів повинні бути спрямовані на самоаналіз, 

самопізнання з наступною саморегуляцією та самоактуалізацією.  
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З огляду на вищезазначене дозволимо собі зробити висновок, що 

самопідготовка фахівця – це, фактично, акмеологічне поняття, що відображає 

комплекс взаємозалежних умов, у яких особистість свідомо змінюється, прагнучи 

до подальшого розвитку й самовдосконалення, проєктуючи власні перспективи, 

оптимальне функціонування у професійному житті.  

Говорячи про самопідготовку, ми маємо на увазі особистість майбутнього 

вчителя музики як реального носія педагогічних і мистецьких цінностей, досвіду та 

знань з проєкцією до мети оптимізації та вдосконалення власної виконавської 

діяльності. Одночасно звертаємо увагу на «мотиваційну зарядженість» студента, на 

досягнення професійного успіху й високого результату. 

Аксіологічний підхід. Безперервний рух до досконалості, на якому 

ґрунтується акмеологічний підхід, стимулюється сформованою системою 

цінностей суб’єкта. Цінності особистості розглядаються як регулююча основа 

життєдіяльності особистості та вивчаються в межах аксіологічного підходу, 

відповідно до якого професійна підготовка майбутнього вчителя музики має бути 

націлена на генерацію та актуалізацію у студентів певної системи загальних і 

професійних цінностей, які визначатимуть їхнє ставлення до світу, до людей, до 

навчально-фахової діяльності, до себе як особистості й фахівця (Садова, 2010, с. 

63–69).  

Звернення до аксіологічного підходу у процесі формування мотивації до 

виконавської самопідготовки було обумовлено тим, що спрямованість на 

гуманістичні цінності є основним орієнтиром мистецької, зокрема музично-

педагогічної освіти. Аксіологічний підхід (І. Бех, А. Бойко, І. Зязюн, Л. Мільто, 

О. Отич, О. Пєхота, О. Рудницька, С. Сисоєва) передбачає активізацію внутрішніх 

стимулів загального та фахового саморозвитку майбутнього фахівця, сприяє 

організації саморуху особистості до кінцевого результату. Науковці вказують, що 

найбільш гармонічне й цілісне формування внутрішнього світу студента, його 

художньої свідомості, позитивної «Я-концепції» відбувається на основі 

особистісно-ціннісних орієнтацій через різноманітні форми індивідуальної, 

групової та колективної роботи.  
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Однак, не менш важливою та нагальною проблемою є забезпечення 

механізмів трансляції освітніх цінностей у освітній процес педагогічних закладів 

вищої освіти. Аксіологічний підхід дозволяє спрямувати зміст, форми й методи 

виконавської самопідготовки на формування системи ціннісних орієнтацій 

засобами музичного мистецтва як особистості вчителя, так і особистості учня. 

Набуті мистецькі цінності у процесі виконавської самопідготовки стають 

результатом духовного опанування особистістю творів композиторів, усвідомлення 

їх змісту, естетичної форми, здійснення глибокого музично-педагогічного аналізу.  

У контексті самопідготовки майбутніх учителів музики її мотивація 

визначається специфікою майбутньої педагогічної діяльності, соціальною роллю та 

наявним мистецько-педагогічним ресурсом для особистісного розвитку. У процесі 

самопідготовки можна досягти такого рівня сформованості культурних, духовних і 

професійних цінностей у студента, щоб він був здатен самостійно оцінити будь-яку 

виробничу ситуацію, зробити адекватні висновки, обрати оптимальне рішення й 

виконати низку дій відповідно до власних переконань і життєвих ціннісних 

пріоритетів. Так, у дослідженнях О. Олексюк, М. Ткач, Г. Щербакової, 

О. Щолокової, які вивчали аксіологічний підхід у різних аспектах музично-

педагогічної діяльності, розкриваються особистісні цінності майбутнього вчителя 

музики як стрижня, що забезпечує орієнтацію на його акмеологічне становлення 

(Олексюк, Ткач, 2004); Щербакова, 2001); Щолокова, 1996).  

Ціннісні орієнтації особливого значення набувають у формуванні мотивації, 

адже саме в потребовій сфері знаходить прояв і актуалізується педагогічна цінність 

мистецтва. Вона виявляється через вільне емоційне переживання й катарсис, 

впливає на ціннісні орієнтації особистості та спонукає до самовдосконалення 

(Ю. Борєв, М. Каган, В. Крижко, І. Зязюн, О. Отич, К. Ушинський, О. Рудницька, 

Г. Падалка, О. Щолокова та ін.). 

Результатом продуктивного застосування аксіологічного підходу в навчанні 

стають сприятливі умови для розвитку емоційних переживань і ціннісних ставлень 

майбутнього вчителя музики, що є джерелом його духовного збагачення й 

морального вдосконалення.  
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Ключовими тенденціями розвитку сучасних наукових досліджень організації 

освітнього процесу є синергетичне світосприйняття, прагнення привнести його 

положення в управлінську діяльність, коли ЗВО та школа, особистість студента або 

учня, викладача або учителя розглядаються як складноорганізовані системи, яким 

не можна насильницьким шляхом нав’язувати напрями розвитку. У цьому разі 

освіті відводиться роль фактора, що активізує, спрямовує, забезпечує саморух, 

самозмінення, саморозвиток, самоуправління, самоорганізацію цих систем 

(А. Євтодюк, І. Зязюн, В. Кушнір, В. Лутай, А. Семенова). 

Синергетичний підхід (Т. Дорошенко, С. Курдюмов, О. Князєва, В. Кремень, 

А. Семенова, Л. Ткаченко) у дослідженні проблеми формування мотивації до 

виконавської самопідготовки має значення як для саморозвитку предмету 

дослідження, так і нового типу мислення, що орієнтується на складні нелінійні 

процеси, якими характеризується мистецько-освітня сфера.  

Педагогічна синергетика – це напрям, побудований за законами 

людиноцентризму та, в той самий час, за принципами мінливості, активності 

окремих освітніх елементів, гармонізації позитивних і негативних освітніх 

тенденцій. Самоорганізація у площині педагогіки розуміється як процес або 

сукупність процесів, що відбуваються в системі, сприяють підтримці її 

оптимального функціонування, як самокристалізації, самовідновлення й самозміни 

(Професійна педагогічна освіта: акме-синергетичний підхід, 2011).  

З точки зору синергетики розвиток особистості постає як постійний рух від 

одного стану до іншого в безперервному ланцюгу перетворень, де хаос, випадковість, 

створення та руйнування, є природними станами (Ткаченко, 2013, с. 18–21).  

Синергетична система характеризується здатністю цих систем до еволюції – 

послідовної зміни структур у процесі розвитку. Ця теза є основоположною в 

розумінні особистості та її потенціальних можливостей у «синергетичній педагогіці». 

Стосовно гуманістичного змісту синергетичної парадигми В. Кремень зауважував, що 

«синергетика як методологічна парадигма безпосередньо стосується філософії 

людиноцентризму, яка є виміром сучасної людини» (Кремень, Ільїн, 2012, с. 279).   
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Використання термінології синергетики у філософсько-освітньому й 

педагогічному полях дозволяє осмислити спільні для різних галузей знань загальні 

процеси, розпізнати в них нові смисли, осягнути перспективу розвитку нового 

педагогічного знання як нову основу для вивчення можливостей самоорганізації 

освітньої системи як такої, а також для подальшого розвитку теорії та практики 

саморегуляції особистості. Для нас важливим є вказівки науковців про прикладне 

значення законів самоорганізації, сутність яких – у внутрішній здатності системи 

вирощувати в собі нові якості, необхідні для внутрішньої стійкості.  

У контексті синергетики самоорганізація розуміється як комплекс дій, що 

виконує особистість для досягнення поставленої мети. Із цих позицій виконавська 

підготовка майбутніх педагогів-музикантів передбачає проведення активної 

самостійно навчальної роботи, успішність та ефективність якої залежить від рівня 

самоорганізації кожного студента й усього комплексу самопідготовки з такими 

структурними елементами, як: організаційний, методичний, псхолого-педагогічний, 

інформаційний тощо. Увага науковців у сфері мистецької освіти так або інакше 

торкається проблеми самоорганізації в навчальній виконавській діяльності, адже 

зосереджується на досягненні дієвого розвивального потенціалу між художнім 

мисленням й розвитком потреб мистецько-педагогічного самовираження 

(О. Горбенко, Л. Гусейнова, М. Давидов, М. Крицький, А. Скопич, Ю. Цагареллі). 

Необхідно констатувати, що для виконання складних і комплексних завдань 

музично-виконавської діяльності майбутніх учителів музично-виконавська 

самопідготовка є конче необхідним елементом їх навчальних дій. Застосування 

досягнень синергетичної парадигми у фаховій підготовці майбутніх педагогів-

музикантів дає змогу прослідкувати всезагальність синергетичних законів, яким 

підкорюються художні процеси, що здатні до самоорганізації. Саме це спонукає 

нас використовувати синергетичне моделювання для аналізу розвитку та 

трансформації системи виконавської самопідготовки студентів з урахуванням 

процесів самокристалізації, самовідновлення та самозміни. 

І. Зязюн, аналізуючи потенціал синергетичного підходу, вважає, що «через 

синергетику можна досягти більш глибокого розуміння найрізноманітніших явищ 
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природи та світу людини… Синергетика – це устремління людини в глибини 

матеріального й духовного світу, шлях до пізнання глибинних пластів всесвіту» 

(Зязюн, 2008, с. 451). Науковець пише: «Вражаючи несподіваними ідеями і 

уявленнями, синергетика відображує світ в іншому, невідомому нам ракурсі, вона 

змушує нас бачити його по-іншому. У цьому, очевидно, секрет привабливості її ідей» 

(Зязюн, 2008, с. 445).  І. Зязюн упевнений: «Синергетична проблема веде за собою 

новий діалог людини з природою, людини з іншими людьми, розвиваючи людські 

схильності до компромісів, толерантності, відповідальності перед майбутнім» (Зязюн, 

2008, с. 451).  

Для нас в організації змісту виконавської самопідготовки студентів і 

вироблення її спонук важливим є створення можливостей осмислення майбутніх 

педагогів-музикантів своєї професійної позиції та вибудовування власного маршруту 

фахового розвитку, набуття досвіду подолання психологічних бар’єрів (Семенова, 

2009).  Таким чином, педагогічна синергетика дає нам можливість поаналізувати різні 

сторони освітнього процесу в усій його складності, конструктивно ставитися до 

протиріч і шукати засоби «переходу» ускладнень у позитивні якості через 

саморозвиток.  

Вважаємо, що найважливішим досягненням нового синергетичного мислення 

у XXI столітті є усвідомлення того, що ситуації різноспрямованих навчально-

педагогічних завдань у фаховій підготовці педагогів-музикантів потребують 

компромісу, як цілком закономірного засобу прийняття рішень. Таким чином, 

різноманітні завдання самостійної роботи музично-теоретичного та виконавського 

(вокальної, інструментальної, хорової) блоків самопідготовки шляхом консенсусу 

та інтеграції повинні бути гармонізовані у просторі і часі. 

Отож, контекст нашого дослідження дозволив окреслити основі стратегії 

формування мотивації до виконавської самопідготовки в майбутніх учителів 

музики у взаємозв’язку таких актуальних наукових підходів, як: компетентнісний, 

герменевтичний, мистецько-персоналізований, акмеологічний, аксіологічний, 

синергетичний. 
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2.2. Принципові положення та педагогічні умови формування мотивації 

до виконавської самопідготовки в майбутніх учителів музики 

 

Зазначені вище методологічні орієнтири дослідження (підрозділ 2.1.), 

висвітлені особливості змісту та мотивації навчально-виконавських дій студентів 

стали підґрунтям для розробки й обґрунтування системи принципів, на яких 

будується методика формування мотивації досліджуваної самопідготовки в 

майбутніх учителів музики. Це принципи фахової адаптованості, художньо-

герменевтичного контексту, особистісної причинності та позитивного 

самопідкріплення. 

Принцип фахової адаптованості спрямовує підготовку майбутніх учителів 

музики на потреби майбутньої музично-педагогічної діяльності, в якій музично-

виконавська компетентність визначена базовою, ключовою, та формується як у 

процесі аудиторних занять, так і у процесі скерованої самостійної діяльності 

студентів, що знаходить вияв у виконавській самопідготовці.  

Сутність даного принципу полягає у спрямуванні освітнього процесу на 

вироблення в майбутніх учителів музики вмінь пристосування власних 

можливостей до потреб практичної діяльності у школі. Проблеми адаптації 

знайшли висвітлення у вітчизняній науці ще наприкінці минулого століття (Мороз, 

1983; Ніколенко, 1987). Сучасні ж учені-психологи акцентують увагу на визначенні 

особистості суб’єктом процесу адаптації, підкреслюють значення соціальної адаптації 

як одного із засобів взаємозв’язку між особистістю й соціумом (Максименко, 2000).  

У фаховому навчанні майбутніх учителів музики орієнтація на школу, 

«педагогізація спеціальних музичних дисциплін» має суттєвий вплив на роботу над 

художньо-педагогічною інтерпретацією музичних творів, над опрацюванням 

методики взаємодії з учнями у процесі вивчення того або іншого мистецького 

зразку. Адже метою музично-виконавських дій студента є подання музичного 

матеріалу дитячій аудиторії. Музичний твір стає засобом навчання, виховання й 

розвитку школярів. Від якості його виконання залежить багато чого, в тому числі 

інтенсивність формування музичної культури учнів, їх ставлення до музичного 
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мистецтва, а також рівень особистістих успіхів кожного з практичного оволодіння 

знаннями й уміннями музичної діяльності.  

У дослідженнях О. Абдулліної (Абдуллина, 1990), Л. Арчажникової 

(Арчажникова, 1984), В. Орлова (Орлов, 2003) фахово-професійне становлення 

розглянуто як процес формування у студентів спеціальних знань, умінь і навичок 

та утворення комплексів професійно важливих якостей.  

Фахова адаптованість у контексті обґрунтованих у нашому дослідженні 

провідних методологічних підходів детермінує самостійний розвиток студента у 

процесі навчання музичному виконавству. Провідне значення має теза щодо 

необхідності орієнтації студентів на важливість завдань музично-виконавської 

діяльності вчителя музики та залучення їх до зіставлення власних музично-

виконавських можливостей із цими завданнями, що стимулює майбутніх учителів 

музики до виконавської самопідготовки, яка набуває значущості як важливий 

чинник перспективного розвитку особистості й формування її як професіонала.  

Даний принцип спрямовує процес виконавської самопідготовки на формування 

у студентів інтересу до музичного мистецтва,. до усвідомлення майбутніми вчителями 

виховних і розвивальних можливостей музики, необхідності досконалої виконавської 

підготовки з метою донесення до учнів художнього змісту музичних творів. Це 

обумовлює необхідність зіставлення вимог до вчителя як педагога-виконавця із 

власною музично-виконавською підготовленістю, усвідомлення своїх недоліків, 

намагання пристосувати, узгодити наявне з потрібним. На основі цього принципа 

окреслюється напрям практичної підготовки майбутніх учителів музики, що визначає 

входження студентів у реальне мистецько-освітнє середовище, залучення до активної 

музично-освітньої роботи під час педагогічної практики. 

Таким чином, принцип фахової адаптованості зорієнтовано на формування у 

студентів адекватних уявлень про специфіку майбутньої музично-виконавської 

діяльності й водночас спрямовано на формування об’єктивної самооцінки. 

Важливого значення набуває принцип адаптації в музичному навчанні майбутніх 

учителів, орієнтуючи їх на пристосування власних музично-виконавських 

можливостей до вимог проведення уроків музики (досягнення емоційної 
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виразності під час співу пісень, гри на музичному інструменті, диригентсько-

хорової діяльності).  

Формування мотивації до виконавської самопідготовки в майбутніх учителів 

музики передбачає врахування можливостей принципу художньо-

герменевтичного контексту. «Герменевтика» означає мистецтво й теорію 

тлумачення текстів. Твір мистецтва є системою знаків художньої мови, предметом 

художньої інтерпретації в усій множинності його зв’язків з особистістю митця, а 

також із тією епохою, у якій сформувалася дана особистість (Бахтин, 1979).  

Зрозумілим є й той факт, що кожен твір сприймається, тлумачиться й 

виконується згідно з індивідуальними якостями інтерпретатора. Тому 

інтерпретація за своєї сутністю є нескінченно варіантною (Крицький, 2009).  

Важливо, аби у студента сформувалося контекстне бачення явищ і категорій, 

що складають мотиваційне поле виконавської самопідготовки. Це особливе 

мистецько-освітнє середовище, у якому набуває художньо-педагогічного 

спрямування навчально-виконавська діяльність студентів, розвивається цілісне 

бачення світу й усвідомлення себе в ньому через пізнання мистецтва. Саме в такому 

форматі набуває розвиток активність особистості у сфері мистецького оперування 

художніми текстами (словесними, нотними, відео- та аудіоматеріалами). Так, 

художній смисл нотного тексту входить у нас, творить нас певним чином, та, у той 

самий час, ми творимо його.  

Ця складна взаємодія, в основі якої лежить процес смислотворення, дозволяє 

ширше дивитися на мистецькі явища, розуміти художньо-педагогічні процеси та 

ставати їх активним інтерпретатором. 

Створенню художньо-герменевтичного контексту сприяє широкий 

мистецько-педагогічний світогляд майбутнього вчителя, його обізнаність із 

різними видами й жанрами мистецтва та здатність застосувати свої знання у 

практичній роботі з учнями. Контекстному розумінню художніх явищ сприяє 

інтегративне сприйняття студентом мистецького середовища як «процесу 

створення цілісної та багатовимірної картини світу» (Л. Масол). Про контекстне 

бачення педагогом художнього світу говорить і О. Рудницька. Підкресллюючи 
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важливість поліхудожньої свідомості вчителя на основі інтеграції знань, науковець 

стверджує, що саме такий стан внутрішнього світу особистості забезпечує відчуття 

«глибокої єдності з усім світом і людством у цілому» (Рудницька, 2005, с. 120).   

У процесі виконавської самопідготовки розуміння музичного твору 

студентом відбувається у процесі осягнення його смислу та внутрішніх змістових 

зв’язків; опанування авторських переживань, думок і рішень, записаних у нотному 

тексті; у процесі руху до активного відтворення музичного образу в реальному 

звучанні. Отже, застосування принципу художньо-герменевтичного контексту 

передбачає розуміння тексту музичного твору як процесу особистої інтерпретації, 

сприяє розширенню досвіду спілкування з мистецтвом на основі герменевтичних 

законів.  

Принцип особистісної причинності є дуже важливими для формування в 

майбутніх учителів здатності діяти в музично-виконавській сфері. Особистісна 

причинність (самодетермінація) забезпечує кожному глибинне відчуття власного 

художнього Я, здатності до автономного бачення художнього образу як основи 

інтерпретації, розробленої самим студентом. Важливо зазначити, що за якість 

інтерпретаційної розробки твору відповідальність перед публікою несе безпосередньо 

виконавець. Для майбутнього педагога-музиканта в умовах фахової підготовки у 

процесі демонстрації твору на концерті або в мистецькій роботі з учнями. 

Особистісна причинність є спонукою духовно-творчої активності студентів 

за умови створення «вільного простору» можливих цілей діяльності та бачення 

шляхів їх досягення. Студент, обираючи з широкого мистецького репертуару 

музичний зразок для опанування відповідно до власних уподобань, технічної 

умілості й накопиченого художнього досвіду, тим самим покладає на себе 

зобов’язання у виявленні й донесенні до слухача смислів і художніх істин, що 

складають основу будь-якої інтерпретації.  

У процесі таких дій відбувається духовне перетворення особистості, 

простежується рух до моральних ідеалів, в ім’я яких стверджується людина. 

Займаючи таку активну позицію, кожний студент може розкритися як суб’єкт 

навчальної мистецької діяльності у процесах самотворення. 
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Показником рівня художньої самодетермінації є розвиненість самосвідомості 

студента, рівня активності й самостійності його дій у системі створення образу 

себе та ставлення до себе (Я-концепція, образ-Я) (Психологічний тлумачний 

словник найсучасніших термінів, 2009, c. 472). 

Образ-Я як результат самопізнання є формою узагальненого уявлення 

людини про себе (М. Бахтін, М. Боришевський, Б. Братусь, А. Маслоу, Р. Бернс). 

Так, Б. Боришевський, розглядаючи образ-Я у якості механізму регуляції 

поведінки, вказує: «Образ-Я у структурі особистості – це своєрідний каркас, що 

надає людині та її особистісним властивостям єдиної спрямованості, внутрішньої 

підпорядкованості (Боришевський, 2010). 

Учений відмічає, що ідеальний образ-Я може зумовлювати спонукальний 

вплив на особистість, стимулювати до акме-мети в життєвому просторі. Варто 

зазначити, що саме таке утворення свідомості є підставою для розробки людиною 

власної домінуючої лінії поведінки, готовності поводитись у той або інший спосіб. 

Урахування чиннику особистісної причинності дає можливість самому 

студенту оцінювати себе як індивідуальність у художній діяльності, давати оцінку 

створеній інтерпретації музичного твору, рефлексувати про рівень його 

розвиненості творчих якостей під час виконання музично-освітніх задач.  

Таким чином, принцип особистісної причинності передбачає розвиток 

внутрішнього духовного світу студента як суб’єкта мистецько-педагогічної дії, 

здатного до відповідального ставлення до власних мистецьких дій. 

Принцип позитивного самопідкріплення, що спрямовує поведінку 

студентів в гуманістичне річище, сприяє досягненню успіху у виконавській 

діяльності через активізацію розвитку само-процесів, а саме: самосхвалення, 

самопідбадьорювання, позитивну самооцінку тощо. Самопідкріплення – психічний 

процес, у результаті якого в людини поліпшується емоційний фон і настрій для 

виконання певних дій (Занюк, 2002). Важливо аби студенти, виконуючи 

мистецько-педагогічні завдання, знаходились у комфортному навчальному 

середовищі. Саме таке середовище може забезпечити розкриття талантів і 
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здібностей майбутніх учителів музики як суб’єктів художньо-педагогічної 

творчості. 

Спілкуючись у продуктивному гуманістичному ключі, студент і викладач 

виступають суб’єктами творення розвивального навчального середовища, де 

відбувається формування пізнавальних потреб і художніх інтересів майбутнього 

вчителя, пропонуються нові творчі ідеї, підводяться підсумки зробленого. Така 

педагогічна взаємодія розглядається як співпраця, у якій відбуваються вибір 

студентом позитивних мотивів виконавських дій, активних засобів реалізації 

поставлених навчально-виконавських завдань. Відповідно до принципу 

позитивного самопідкріплення студену як суб’єкту освітньої діяльності стає 

набагато легше долати виконавські й мистецько-педагогічні труднощі, створювати 

адекватний план роботи над творами та здійснювати самоорегуляцію емоційно-

вольової сфери.  

Для успішного протікання самостійної роботи конче необхідним є позитивне 

емоційне забарвлення не тільки виконавських дій, але й самої атмосфери під час 

самопідготовки. Емоційна наповненість є суттєвою характеристикою життя людини, 

специфічною цінністю її дій (І. Бех, І. Зязюн, С. Максименко, Д. Леонтьєв, 

О. Леонтьєв).  

Емоції – засіб активізації сенсорно-перцептивної сфери особистості, 

неодмінний компонент студентської життєдіяльності. Вони необхідні для набуття 

індивідуального досвіду навчання, а також оволодіння виконавським мистецтвом.  

Самосхвалення є дуже вагомим способом самооцінки виконавських дій, 

спонукою для активізації поведінки в самовдосконаленні. Студент, 

проаналізувавши результати власної самостійної праці над твором та виконавши 

намічені завдання, може похвалити себе за виконану роботу. Цей метод є 

достатньої продуктивним для організації подальшої роботи. 

У свою чергу, самозаохочення є важливим для розрядки, і, в той самий час, 

спонукальним методом відпочинку між етапами роботи. Студент може дозволити 

собі в якості подарунку для самого себе відвідати театральну виставу, подарувати 

собі цікаву книжку, присвятити вечір слуханню улюбленої музики тощо. 
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Таким чином, розглянуті принципи в реальному процесі формування 

мотивації студентів до виконавської самопідготовки взаємодіють і функціонують 

як цілісна система, доповнюючи й підсилюючи один одного. Упровадження 

зазначених принципових положень у процес формування мотивації до 

виконавської самопідготовки в майбутніх учителів музики забезпечить його 

ефективність. 

Сучасна педагогіка спрямована на розвиток самостійності навчальної 

діяльності студентів. Випускника закладу вищої освіти розглядають сьогодні не 

повністю довершеним «продуктом» системи, а особистістю, яка продовжує своє 

становлення через саморозвиток (Фрицюк, 2017, с. 256).  

Готовність до виконавської самопідготовки не можна сформувати шляхом 

прямого педагогічного впливу, тому що ця здатність не передається безпосередньо 

від викладача до студента. Звідси й випливає потреба обґрунтування організаційно-

педагогічних умов, дотримання яких сприяє формуванню мотивації до 

виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики.   

Педагогічні умови – це результат цілеспрямованого відбору, конструювання 

та застосування елементів змісту, методів і прийомів, а також організаційних форм 

навчання для досягнення цілей. Педагогічні умови розуміють як об’єктивні 

можливості змісту, форм, методів і матеріально-просторового середовища, 

спрямовані на розв’язання поставлених у педагогіці завдань, які свідомо 

створюють в освітньому процесі, а їхня реалізація забезпечує найефективніший 

перебіг цих процесів, в основі яких лежить діяльність. Виявлення умов, які 

забезпечують функціонування й розвиток педагогічного процесу, є одним із 

важливих завдань педагогічних досліджень.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури, вивчення зарубіжного та 

вітчизняного педагогічного досвіду з проблеми мотивації навчальної діяльності 

майбутніх учителів, анкетування викладачів музичних дисциплін дали змогу 

виявити педагогічні умови, які можуть забезпечити ефективність формування 

мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики:  
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Такими педагогічними умовами стали: створення комфортного для 

самостійної роботи мистецько-освітнього середовища на основі гармонізації 

міжсуб’єктних взаємин «студент-викладач», забезпечення перспективи фахового 

самовдосконалення студентів у процесі постановки й вирішення музично-творчих і 

художньо-педагогічних завдань; спонукання до вироблення у студентів позитивної 

установки на виконавську самопідготовку через залучення до занять із 

мотиваційного тренінгу. 

Першою педагогічною умовою формування у студентів мотивації до 

виконавської самопідготовки було визначено створення сприятливого й 

комфортного для самостійної роботи мистецько-освітнього середовища на 

основі гармонізації міжсуб’єктних взаємин «студент – викладач». 

Актуалізація здатності людини до самотворення неможлива поза 

узгодженням власної діяльності з інтересами інших. Тому процес формування 

мотивації до виконавської самопідготовки в майбутніх учителів музики передбачає 

опору на суб’єкт-суб’єктну взаємодію, що означає досягнення узгодженої 

навчально-творчої активності викладачів і студентів на ґрунті особистісного 

контакту.  

Мотивація студентів до виконавської самопідготовки протягом навчання 

постійно змінюється, варіюється відповідно до змін установок та інтересів. Тому 

завдання викладача – стежити за цим процесом та коригувати його за необхідності. 

Адже процес виконавської самопідготовки студентів є недостатньо системним і 

керованим у зв’язку із здійсненням його в умовах позааудиторної самостійної роботи. 

Поняття міжсуб’єктних взаємин розуміється як одна із суттєвих 

характеристик освітнього процесу, що передбачає безпосередній чи 

опосередкований вплив суб’єктів один на одного, що стимулює взаємозумовлений 

їхній зв’язок у контексті спілкування. У разі психологічно виправданої взаємодії 

студент являє собою певну особистісну цілісність, тому особливо важливою є 

здатність студента до цільової самоорганізації, до виконання ролі суб’єкта 

педагогічної діяльності в майбутньому (Дорошенко, 2016, с. 151).  
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Міжсуб’єкті взаємини можуть набувати продуктивного розвитку в певному 

середовищі, яке сприяє розкриттю можливостей кожного. На основі аналізу 

психолого-педагогічних праць з проблеми впливу середовища на особистість Г. Балла, 

І. Беха, Л. Виготського, Г. Костюка, О. Леонтьєва, Л. Масол, О. Олексюк, О. Отич, 

О. Пєхоти, І. Підласого, А. Растригіної, О. Савченко, В. Семиченко, І. Якиманської 

важливою умовою формування мотивації до виконавської самопідготовки в майбутніх 

учителів музики визначаємо створення мистецько-освітнього середовища як основи 

для спілкування. Учені надавали великого значення оточенню людини, яке 

опосередковано впливає на емоційний стан, активізуючи внутрішні чинники 

становлення особистості. Психологи С. Рубінштейн (Рубінштейн, 1999), Г. Костюк 

(Костюк, 2007) зауважили, що середовище варто розглядати і як результат діяльності 

людини, і як показник її творчого саморозвитку. Ця позиція набуває особливого 

значення в підготовці майбутніх учителів, професійна діяльність яких зумовлює роль 

не тільки споживача наслідків участі, діяння в середовищі, але й учасника створення 

цього середовища (Дорошенко, 2016, с. 147–148). 

С. Рубінштейн зауважував, що розвиток особистості неодмінно передбачає 

взаємодію індивіда із середовищем, тому що особистість є одночасно об’єктом 

впливу і суб’єктом регуляції своєї поведінки (Рубинштейн, 1986, с. 100).  

У той час, на думку В. Ясвіна, освітнє середовище визначає систему впливів і 

умов формування особистості, створення можливостей для її розвитку, які 

містяться як у соціальному, так і у освітньому оточенні (Ясвин, 1997, с. 14).  

Досліджуючи проблеми формування національної ментальності майбутніх 

учителів музики, О. Реброва дійшла висновку, що культурно-освітнє середовище 

можна інтерпретувати як фрагмент культурно-освітнього простору – педагогічно 

інтегрованої реальності, яка створює умови для вирішення конкретної педагогічної 

мети відповідно до смислових вимог суспільства (Реброва. 2013). 

Зазначимо, що майбутні вчителі музики в умовах навчання в закладах вищої 

освіти перебувають здебільшого під впливом художньо-освітнього середовища. Ми 

визначаємо мистецько-освітнє середовище як поле діяльності, що об’єднує 

аудиторну й позааудиторну роботу учасників педагогічної взаємодії та стимулює 



97 

 
можливості самореалізації студентів шляхом упровадження різних форм суб’єкт-

суб’єктної взаємодії (діалогічне спілкування, партнерські стосунки, творча співпраця).  

Взаємозв’язок художнього й освітнього, практичного й теоретичного вимірів 

зумовлює педагогічну дієвість у формуванні професійних якостей майбутніх 

учителів. Художньо-освітній простір у поєднанні аудиторної та позааудиторної 

діяльності надає додаткових можливостей цілеспрямованій системі підготовки 

студентів до музично-освітньої роботи в школі. Серед них виділяємо 

опосередкований педагогічний супровід музичних дій студентів, підтримка проявів 

активності самостійного художньо-інтерпретаційного мислення майбутніх 

учителів, обмеження прямих указівок з боку викладачів чи керівників художніх 

колективів щодо характеру музично-виконавської діяльності.  

У самопідготовці відбувається процес спільного творчого пошуку педагога та 

студента в опосередкованій формі гуманістичної взаємодії (С. Сисоєва). Відповідно 

до зазначеного студент і викладач виступають суб’єктами творення розвивального 

навчального середовища, активним учасниками формування пізнавальних потреб та 

інтересів студентів. Таке міжсуб’єктне спілкування розглядається як співпраця, у якій 

відбуваються взаємозумовлені та взаємопов’язані процеси формування освітніх 

цінностей, розвивається творче мислення студентів (Сисоєва, 2008, сс. 51–59).  

Найбільш успішно цей принцип реалізується під час дискусій та обговорень. 

Дослідження вчених переконують у тому, що для послідовного втілення принципу 

співробітництва та співтворчості педагові потрібно бути прикладом і виховувати 

своїх студентів як творчих особистостей, а для цього викладач, передусім, сам 

повинен бути творчим, володіти високою загальною та педагогічною культурою, 

високим науковим потенціалом; розвивати демократичний стиль спілкування зі 

студентами. 

В. Якунін наголошує, що студент має виступати не як пасивний об’єкт 

педагогічного управління та простий накопичувач знань, але, насамперед, як 

суб’єкт пізнавальної діяльності, який своєю активністю значною мірою визначає 

результати навчальної діяльності (Якунин, 2000, с. 145).  
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У процесі виконавської підготовки ставлення до студента у взаємодії 

«викладач-студент» визначається як до суб’єкта власного розвитку, а освітній 

процес зорієнтований на саморозвиток, самоорганізацію майбутнього вчителя у 

виконавській діяльності. Саме від викладача значною мірою залежить спонукання 

студента до зіставлення ознак «Я-реальне» і «Я-ідеальне». Співпраця викладача та 

студента є стимулом до самовдосконалення та гарантом створення умов для його 

самореалізації. 

Допомога студентові з боку викладача має назву педагогічного супроводу. Його 

мета – допомога на шляху долання таких проблем, як: здоров’язбереження (режим 

праці й відпочинку, дотримання санітарних норм); формулювання стратегійних і 

тактичних цілей самопідготовки; планування самостійної роботи (зміст, об’єм, термін 

виконання); постановка задач різних видів. У той самий час, викладачу необхідно 

слідкувати за тим, щоб не відбувалось обмеження творчих можливостей студентів, 

була можливість волевиявлення та реалізації бажань та інтересів.  

Таким чином, педагогічний супровід спрямований на самореалізацію та 

самотворення студента, на розширення його художнього світогляду і, в той самий 

час, на чітке виконання поставлених мистецьких і педагогічних задач. 

Вважаємо, що у процесі формування мотивації до виконавської 

самопідготовки стосунки між викладачами та студентами мають бути такими, що 

уможливлюють реалізацію внутрішніх цілей і потреб кожного із суб’єктів діалогу. 

Головним орієнтиром має стати прагнення до взаємоузгодження цінностей у 

мистецтві, художніх уподобань як викладачів, так  і студентів.  

Подолання художньо-ціннісного дискомфорту в питаннях сприйняття й 

оцінювання мистецтва, зокрема музичних творів, має йти шляхом пошуку 

спільних, прийнятних для кожної зі сторін уявлень про прекрасне. Так, 

гуманістичні орієнтири мають стати точкою відліку прекрасного чи потворного для 

викладачів і студентів, визначати оцінне ставлення учасників художнього діалогу 

(Дорошенко, 2016, с. 152-153).  

У процесі формування мотивації до виконавської самопідготовки викладачу 

необхідно передбачити вектори педагогічного супроводу: оптимальне 
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співвідношення годин їх аудиторної та позааудиторної роботи (самопідготовки); 

раціональний відбір навчального матеріалу для опрацювання з урахуванням його 

обсягу й рівня інформативності; розробка для студентів художньо-педагогічних 

або музично-виконавських завдань різного рівня складності; створення 

позитивного емоційного навчального середовища у процесі виконавської 

підготовки; надання консультативної допомоги студентам з урахуванням їх 

індивідуальних особливостей і рівня складності музично-виконавських і 

педагогічних завдань; застосування методів і засобів контролю за 

результативністю виконавської самопідготовки (Андрейко, 2013; Бодрова, 2016). 

Спільність не тільки художніх, але й педагогічних орієнтирів викладача і 

студентів зумовлює продуктивний характер їх взаємодії у процесі формування 

мотивації до виконавської самопідготовки. Важливою характеристикою суб’єкт-

суб’єктної взаємодії між викладачами та студентами є також варіативність шляхів 

досягнення певної мети.  

Принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії орієнтує також на досягнення високого 

рівня емпатії між викладачами та студентами, на активізацію їхньої здатності до 

співпереживання, співучасті, духовної близькості. Спільне вирішення творчих 

завдань не може плідно відбуватися поза здатністю суб’єктів спілкування розуміти 

й підтримувати один одного. У процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії відбувається 

обмін інформацією, думками, уявленнями, здійснюється комунікативний вплив. 

Упровадження принципу суб’єкт-суб’єктної взаємодії визначає рівноправність 

творчого партнерства, що, у свою чергу, орієнтує викладача на ставлення до 

студента як до неповторної особистості. Важливого значення в цьому процесі 

набуває підтримка паритету між викладачами та студентами у прийнятті творчих 

рішень, сприяння успіху творчо-виконавської діяльності (Дорошенко, 2016, с. 155).  

Відповідно до цієї умови студент і викладач спільно працюють, планують і 

організовують хід самопідотовки, пропонують нові творчі ідеї, підводять підсумки 

зробленого. Найбільш успішно така взаємодія реалізується під час групових та 

індивідуальних консультацій, дискусій та обговорень проблемних питань.  
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Мистецько-освітнє середовище характеризується перевагою практичних форм 

музичного розвитку студентів, оскільки передбачає широке залучення студентів до 

музикування, до пізнання музики шляхом безпосередньої музично-виконавської 

діяльності. Гнучкість змісту музично-виконавської діяльності студентів в умовах 

такого середовища, варіативність підходу до вибору музичного матеріалу, не 

обмеженого програмними вимогами, до методів його засвоєння в різних формах 

діяльності приваблює студентів, формуючи мотивацію до виконавської 

самопідготовки.  

Гармонізації мужсуб’єктних взаємин студента і викладача сприяє 

валеологічний чинник. Викладач має турбуватися про стан здоров’я студентів у 

процесі самопідготовки, створювати сприятливі умови навчання, дотримуючись 

таких правил опосередкованого керування навчальною діяльністю: 

- висувати до студентів адекватні навчальні вимоги, не переобтяжуючи надто 

складними завдачами; 

- давати достатньо часу на виконання самостійної роботи; 

- уникати стресових ситуацій, допомагати долати психологічні бар’єри; 

- організацію освітнього процесу здійснювати відповідно до психо-

фізіологічних особливостей студентського віку та гігієнічних норм життя; 

- ураховувати індивідуальні особливості кожного студента, його темперамент, 

уподобання, інтереси; 

- сприяти формуванню навичок здорового способу життя (дотримання режиму 

роботи й відпочинку, почергової зміни видів музичної діяльності, дотримання 

ортобіотичних норм праці – наявність свіжого повітря, належне освітлення та 

опалення) (Сисоєва, Осадчий, Осадча, 2011). 

Г. Мешко як дослідник валеологічного фактору підготовки студентів до 

педагогічної діяльності довела вагомість проведення профілактики професійних 

деструкцій, деформацій, дисгармонії міжособистісних відносин. Тому 

гармонічність спілкування залежить і від того, наскільки викладач може сприяти 

забезпеченню формування Я-концепції студента, його професійної стресостійкості, 

а значить – і мотивації навчальних дій (Мешко, 2013). 
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Таким чином, можемо констатувати, що суб’єкт-суб’єктна взаємодія 

дозволить розкрити потенціал особистості, сформувати суб’єктну позицію 

майбутніх фахівців, проявити їх творчий потенціал, рефлексивність, 

відповідальність, активність, розвинути індивідуальний потенціал, що забезпечить 

можливість успішного освоєння професії, розвиток особистості професіонала. 

Друга педагогічна умова полягає в забезпеченні перспективи фахового 

самовдосконалення студентів у процесі постановки й вирішення музично-творчих і 

художньо-педагогічних задач.  

Формування у студентів здатності до самовдосконалення у виконавській 

діяльності стає ще більше актуальним під час самопідготовки, коли вони 

здебільшого самі мають турбуватися про якість виконання самостійної навчальної 

роботи. Виходячи з положень педагогіки та психології про діяльність людини як 

свідому й цілеспрямовану активність, цей процес можна схарактеризувати в 

контексті послідовного розв’язуванням різних задач (Г. Балл, О. Леонтьєв, 

А. Усова, Н. Яковлєва). У роботі ж педагога його продуктивність і компетентність 

вимірюється здатністю ефективно діяти, розв’язуючи стандартні та проблемні 

задачі з фаху (В. Бондар, І. Зязюн, І. Лернер, О. Матюшкін).   

В основі вирішення будь-якої мистецько-педагогічної задачі лежить 

створення інтерпретації певного художнього твору. Інтерпретаційна сфера є 

системоутворюючим компонентом виконавської дяльності студента. Вона 

будується на процесі взаємодії з автором музичного твору та націлена на грамотне 

прочитання музичного тексту й підтексту, виявлення авторського задуму, 

знаходження різних контекстів прочитання музичного твору (авторського, 

історично-соціального, жанрово-стильового, особистісного).  

Навчальну задачу (навчальне завдання) в системі фахової підготовки майбутніх 

учителів мистецьких дисциплін розуміємо як навчальний елемент моделювання 

художньо-педагогічної дії майбутнього вчителя, як форму реалізації поставленої 

методичної мети на основі обраних методів навчання й учіння (В. Беспалько, 

В. Бондар, О. Брушлинський, І. Лернер, О. Пєхота, І. Підласий, Л. Фрідман, 
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Н. Щуркова).  

Ю. Кравченко, досліджуючи проблеми підготовка майбутніх учителів, 

довела, що здатність до професійного розв’язання педагогічних задач є наріжним 

каменем їх компетентності, основою для прийняття самостійних і незалежних 

рішень, створення інновацій (Кравченко, 2006).  

Під уміннями розв’язувати педагогічні задачі науковець розуміє здатність 

учителя до комплексних дій, що забезпечують нестандартний творчий підхід до 

аналізу педагогічної ситуації, формулювання змісту такої задачі, її розв’язання та 

аналіз ефективності варіанту здійсненого рішення. Щодо навчальних задач, які 

вирішують студенти у процесі виконавської самопідготовки, слід зазначити, що їх 

мета та зміст спрямовані на самого студента, його здатності здійснювати розумові 

та практичні дії для отримання наміченого результату (за Д. Ельконіним).  

У свою чергу Л. Мільто, узагальнюючи науково-практичний досвід 

освітян, доводить, що педагогічні задачі варто розрізняти: а) за основним 

аспектами організації навчальної діяльності; б)  відповідно до педагогічної мети; 

в) залежно від педагогічної ситуації (Мільто, 2004). 

Т. Бодрова, розглядаючи методичні аспекти підготовки майбутніх 

педагогів-музикантів у контексті задачного підходу, акцентує увагу на поєднанні 

в цьому феномені технології та творчості, гармонії алгоритмічних та евристичних 

елементів, а також на дотриманні алгоритму постановки й вирішення фахових 

задач. Науковець спирається на позицію відомих учених (В. Беспалько, І. Зязюн, 

Л. Фрідман, А. Бєлкін) і доводить, що для майбутнього вчителя, сферою 

діяльності якого є мистецтво, цінність алгоритмічних чинників полягає не стільки 

в дотриманні чіткої послідовності дій, скільки в постійних пошуках нових 

шляхів, нестандартного поєднання педагогічного інструментарію, цікавих 

методів роботи (Бодрова, 2015, с. 78–82).   

Музично-творчі задачі пов’язані з безпосередньою виконавською роботою 

над музичним твором (створення художньої інтерпретації, письмовий аналіз 

засобів музичної виразності застосованих композитором, добір найкращого 

варіанта виконання твору тощо).  
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До музично-творчих задач можна віднести: визначення виконавської 

концепції, логіки побудови музичної драматургії; добір адекватних виконавських 

прийомів відповідно до образного наповнення музики; технічно вільне, 

експресивне й художньо виразне відтворення задуму автора; розкриття й 

донесення до слухацької аудиторії художнього-образного змістовного наповнення 

музики.  

Художньо-педагогічні задачі орієнтують студентів на пошук методичного 

інструментарію для застосування музичного твору (або його елементів) для 

фомування музичної культури учнів у процесі залучення їх до різних видів 

музичної діяльності. Прикладами таких задач є: визначення художньо-

педагогічного потенціалу твору (його дидактичного, виховного й розвивального 

значення), розробка фрагменту уроку із застосуванням певного музичного зразка, 

написання сценарію позакласного заходу на основі музичного твору, складання 

музичної колекції за темами чинної програми тощо.   

Керуючись вищезазначеним, дозволимо собі сформулювати вимоги до 

навчальних задач для забезпечення можливостей студентів у самовдосконаленні та 

в реалізації як актуальних, так і перспективних цілей навчання. В узагальненому 

вигляді вимоги можуть реалізуватися в таких тезах: 

- продуктивність навчальних дій студентів-музикантів у їх шляху до 

самовдосконалення, що може забезпечити розробка комплексу музично-творчих і 

художно-педагогічних задач; 

- інтерес до виконавської діяльності буде активно формуватися, якщо задачі 

будуть побудовані на різноманітному музичному матеріалу з використанням 

активних засобів і методів навчання, спрямовані на вирішення виробничо-

практичних проблем майбутрньої діяльності, різноманітність навчального 

матеріалу для створення творчої атмосфери на заняттях. 

Третя педагогічна умова пов’язана зі спонуканням до вироблення у 

студентів позитивної установки на виконавську самопідготовку через залучення до 

занять із мотиваційного тренінгу. 
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Установка (за Д. Узеадзе) трактується як здатність успішно виконувати певну 

дію. Позитивна установка, згідно з науковими дослідженнями, забезпечує сталий 

послідовний, цілеспрямований характер протікання будь-якої діяльності 

(Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів, 2009, c. 584).  

На думку Д. Узнадзе, установка є готовністю суб’єкта до сприйняття 

майбутніх подій і здійснення дій, які є основою його доцільної вибіркової 

активності. Вчений зазначав, що установкам належить роль того первинного, що 

передує всім психічним процесам, що настанова забезпечує стійкий і 

цілеспрямований спосіб протікання діяльності, служить засобом її стабілізації та 

розвитку в заданому напрямі (Узнадзе, 1997).   

В українському педагогічному словнику поняття «установка» визначається: 

як механізм регуляції діяльності, регулювальна функція якої виявляється 

спрямованістю на вирішення певних завдань; як стан мобілізованої готовності до 

дії, зумовлений наявністю в суб’єкта потреби та відповідними умовами її 

задоволення (Гончаренко, 1997).   

Після сприйняття конкретної установки в суб’єкта виникає бажання діяти в 

певному напрямі, а його поведінка зумовлюється та коригується відповідними 

спонуками. 

Установку на виконавську самопідготовку розуміємо як позитивну 

орієнтацію студентів на набуття нових знань, умінь і навичок у сфері виконавських 

дій. У процесі стимулювання позитивної установки на виконавську самопідготовку 

у студентів виникає усвідомлення значущості зазначеного феномена в майбутній 

професійній діяльності та бажання формувати музично-виконавські вміння у 

процесі самопідготовки, оскільки вони дають можливість здійснювати музично-

виконавську діяльність, яка є важливою у професійній самореалізації вчителя 

(Г. Падалка, А. Скопич, С. Соломаха). 

Від установки залежить активність навчальної діяльності студента та його 

ставлення до професії. Виникнення позитивної установки на виконавську 

самопідготовку відбувається у процесі вивчення виконавських дисциплін 

навчального плану, опрацювання навчальної та методичної літератури, підготовки 
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до практичних занять, у процесі проходження педагогічної практики, відвідування 

й обговорення концертів музикантів-виконавців. Важливо також розвинути у 

студентів потребу в розумінні художнього змісту твору, міжособистісного 

контакту «студент-викладач», набутті нових знань, умінь, виконавського досвіду, в 

позитивному ставленні до обраної професії. 

У процесі самостійної технічної та художньої роботи над музичним твором у 

студентів виникає низка проблем психологічного плану. Унікальну для 

майбутнього вчителя можливість «озвучити» й винести на обговорення складні 

питання емоційно-вольової сфери, художніх орієнтацій та мистецьких потреб, 

публічної виконавської поведінки дає мотиваційний тренінг.  

Мотиваційний тренінг із виконавської самопідготовки спрямований на 

формування мотиваційної сфери майбутніх учителів музики, інтересу до 

художнього процесу на засадах довіри, доброзичливості, добровільної участі та 

психологічної безпеки.  

Тренінгова методика створює умови для перевірки адекватності власних 

установок та психологічних стереотипів поведінки через розвиток комунікативних 

умінь, здатності до самовдосконалення у виконавській діяльності, допомагає 

створити власну стратегію виконавської поведінки, знаходячи вихід зі складних 

виробничих ситуацій.  

Успішність тренінгового навчання багато в чому залежить від правильного 

визначення тем, які включені до програми. Ці теми визначаються завданнями та 

змістом роботи.  

Нами визначено основні вимоги, яким має відповідати мотиваційний тренінг, 

а саме:  

- мотиваційно-цільовий резонанс, на основі якого суспільно значущі 

мистецько-освітні цілі (оволодіння необхідними фаховими компетентностями) 

стали б суголосними для Вас; 

 - парадоксальність та образність мови й висловів, опора на уяву та фантазію 

учасників; 

- баланс комфорту й дискомфорту для подолання перешкод і недоліків;  
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- застосування результатів тренінгових вправ у безпосередній виконавській 

діяльності під час виникнення критичних станів (втоми, емоційного збудження, 

апатії, розпачу тощо). 

Вправи, розроблені та запропоновані до виконання студентами у формі 

аутотренінгу та групових занять, сприяють підвищенню інтересу до музично-

виконавської діяльності як складової фахової підготовки, сприяють самоорганізації 

навчальної роботи в позааудиторний час, розвивають у майбутніх педагогів-

музикантів здатність до самомотивування. 

Таким чином, розроблені й обґрунтовані педагогічні умови є такими, що 

уможливлюють успішність протікання процесу формування мотивації до 

виконавської самопідготовки майбутніх педагогів-музикантів. 

 

2.3. Обґрунтування організаційно-методичної моделі формування 

мотивації до виконавської самопідготовки в майбутніх учителів музики 

 

Оскільки формування мотивації до виконавської самопідготовки майбутніх 

учителів музики – це комплексний процес, вважаємо за доцільне представити його 

у вигляді методичної моделі, у якій поєднуються складові елементи на основі 

функціональної цілісності. 

В «Українському педагогічному словнику» навчальні моделі (франц. Modèle, 

від modulus – міра, мірило, зразок) тлумачать як умовні образи (зображення, схеми, 

опис тощо) якогось об’єкта (або системи об’єктів), який зберігає зовнішню 

схожість і пропорції частин, за певної схематизації та умовності засобів 

зображення (Гончаренко, 1997, с. 213).  

Модель – це образ ідеального об’єкта, що досліджується, це «така система, 

дослідження, яка слугує засобом отримання інформації про іншу систему» 

(Педагогика: большая современная энциклопедия, 2005, с. 322). Як універсальний 

феномен модель застосовується як засіб дослідження та перетворення явищ у будь-

якій сфері діяльності. Основна вимога моделі – її адекватність об’єкту. Як модель 

розуміють систему «об’єктів або знаків, що відтворюють деякі суттєві якості системи-
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оригінала; вона є узагальненим відображенням об’єкта, результатом абстрактного 

практичного досвіду, а не безпосередньо результатом експерименту (модель якісної 

залежності між числом вправ (або в повторі) та обсягом (або якістю) засвоєння знань і 

навичок» (Педагогика: большая современная энциклопедия, 2005, с. 323). На думку 

З. Курлянд, у межах психолого-педагогічних досліджень, під «моделлю» слід 

розуміти систему знаків, яка відтворює певні істотні ознаки системи оригіналу, а 

простота моделі надає можливість дослідити складні явища (Курлянд, 1995).   

У свою чергу, В. Дяченко вважає моделлю таку уявну або матеріально 

реалізовану систему, яка здатна заміщати об’єкт дослідження, відображаючи або 

відтворюючи, його так, що її вивчення дає нам нову інформацію про об’єкт 

(Дьяченко, 2001).  

Для нашого дослідження має значення не лише зміст самого поняття 

«модель», аале й моделювання як процесуальний метод пізнання та перетворення 

світу. Так, С. Сисоєва трактує моделювання як процес опосередкованого пізнання 

й перетворення дійсності, у якому об’єкт-оригінал перебуває в певній відповідності 

з об’єктом-моделлю, що здатна замінювати об’єкт-оригінал на певних етапах 

пізнавального процесу) (Сисоєва, 2011), (Кулюткин, Сухобская, 1978).  

Усвідомлення сутності моделі й моделювання як психолого-педагогічного 

феномена дає можливість застосування її для експерименту, визначення її типу та 

особливостей моделювання впродовж усієї роботи. Можна стверджувати, що 

модель (як функціональна сутність, система об’єктів, ознак) та моделювання (як 

процес проєктування цієї сутності, «один із методів пізнання та перетворення 

світу») не мають суттєвих різноспрямованих ознак, обидва поняття визначаються в 

загальній теорії, у тому числі педагогічній, як феномени пізнання й перетворення 

дійсності (Дорошенко, 2016, с. 215). 

Під моделлю формування мотивації до виконавської самопідготовки в 

майбутніх учителів музики розуміємо структуру, яка містить мету, етапи 

формування досліджуваного феномена, компоненти, критерії сформованості 

мотивації до виконавської самопідготовки, педагогічні умови, засоби реалізації та 

результат. Запропонована в дослідженні модель відображає обраний педагогічний 
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об’єкт і його структурно-функціональні властивості з вираженими методичними 

вимогами, має прогностичну перспективу. 

Ефективність розробленої методичної моделі забезпечує її опора на 

методологічні підходи: герменевтичний, компетентнісний, мистецько-

персоналізований, акмеологічний, аксіологічний, синергетичний, що 

віддзеркалюють фундаментальні тенденції розвитку сучасної педагогічної освіти. 

Модель включає три складники (орієнтувальний, процесуальний, контрольний). 

Структурування досліджуваного процесу формування мотивації до виконавської 

самопідготовки в майбутніх учителів музики є умовним, оскільки всі складники 

системи взаємозумовлені та об’єднані в цілісний процес. Вважаємо за потрібне 

детальніше зупинитися на характеристиці компонентів запропонованої методичної 

моделі.  

В орієнтувальному складнику представлено узагальнену авторську ідею 

змісту формувальної роботи та її мотиваційних завдань, які мають спрямувати 

студентів на здійснення виконавської самопідготовки. Процесуальний складник 

представлено принципами та педагогічними умовами формувальної роботи, а 

також етапи реалізації моделі із зазначенням відповідних форм і методів роботи. 

Контрольний складник моделі містить критерії та показники рівнів сформованості 

досліджуваного феномена та зафіксовано проєкцію результату експериментальної 

роботи.  

Застосування розробленої методичної моделі передбачало врахування 

спеціально розробленого методичного комплексу (блоків методів), оптимальних 

форм (групова, індивідуальна), поетапності реалізації цієї моделі.  

Орієнтувальний складник моделі формування мотивації до виконавської 

самопідготовки в майбутніх учителів музики містить мету, що прогнозує кінцевий 

результат, тобто позитивну динаміку сформованості мотивації до виконавської 

самопідготовки в майбутніх учителів музики та завдання, побудовані згідно з 

логікою послідовності дій, що полягають у:  

- формуванні мотивів досягення успіху в майбутній професії, враховуючи 

здатність до продуктивної виконавської діяльності; 
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- формування мотивів пізнання, розвиток пізнавального інтересу до нової 

інформації з теорії та практики музичного виконавства; 

- формування мотивів художньої детермінації, що забезпечать здатність до 

розробки художньо-педагогічної інтерпретації твору через прояв образу-Я; 

- формування мотивів самовдосконалення на основі рефлексивно-оцінних дій 

та здатності до саморуху. 

До орієнтуального складника входять розроблені методологічні підходи, що 

орієнтують студентів до реалізації названих мети і завдань на основі розкритих та 

обгрунтованих найсуттєвиших характеристик і ознак досліджуваного феномена. У 

дослідженні процес формування мотивації до виконавської самопідготовки у 

майбутніх учителів музики ґрунтується на компетентнісному, герменевтичному, 

мистецько-персоналізованому, акмеологічному, аксіологічному, синергетичному.  

До процесуального складника моделі належить розкриття практичних основ 

процесу формування мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх 

учителів музики, упровадження її особистісно-розвивальних орієнтирів у 

визначеному змісті цього процесу. У процесуальну основу покладено низку 

принципів, а саме: принцип фахової адаптованості, художньо-герменевтичного 

контексту, особистісної причинності, позитивного самопідкріплення. Названі 

положення як відображенням діяльнісно-практичних чинників формувальної 

роботи складають міцне підґрунтя навчальній діяльності студентів та створюють 

базис для вмотивованої мистецько-педагогічної творчості.  

У процесуальному складнику моделі представлено педагогічні умови реалізації 

авторської методики, що полягають у створенні комфортного для самостійної роботи 

мистецько-освітнього середовища на основі гармонізації міжсуб’єктних взаємин 

«студент-викладач»; забезпеченні перспективи фахового самовдосконалення 

студентів у процесі постановки і вирішення музично-творчих та художньо-

педагогічних задач; спонуканні до вироблення у студентів позитивної установки на 

виконавську самопідготовку через залучення до занять з мотиваційного тренінгу.  
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Контрольний складник містить критерії та показники вимірювання рівнів 

сформованості досліджуваного феномена, хід формувальної роботи, спрямований 

на кінцевий результат   

Нами запропоновано певну етапність формувальної роботи, за якою визначено 

три етапи формування мотивації у студентів у їх природній послідовності: 

спонукально-цільовий, стимульно-процесуальний та результативно-оцінний.   

Указані нами напрями виявляються у сформованості мотивації до 

виконавської самопідготовки, поетапно реалізуються у роботі із застосуванням 

відповідних методичних блоків.  

Перший етап – спонукально-цільовий. Метою його є розвиток у студентів як 

зовнішньо, так і внутрішньої мотивації, що полягало у формуванні усвідомлення 

ціннісної сутності та фпхоаої необхідності цілеспрямованої виконавської 

самопідготовки для набуття музично-виконавської компетентності. Особистісно 

значущим для майбутніх учителів музики на цьому етапі стає розвиток 

позитивного ставлення до фундаментальних музично-культурних цінностей, 

зразків високої музично-виконавської майстерності.  Формувальна робота 

спрямована на розвиток ціннісних орієнтирів, на усвідомлення важливості 

навчально-пізнавальної діяльності та виконавської самопідготовки в досягненні 

професійного успіху та усвідомлення перспектив побудови кар’єри у мистецько-

педагогічній сфері.  

Для реалізації завдань першого етапу пропонуються блок методів першого 

спонукально-цільового етапу формувальної роботи. Методи даної групи 

ґрунтуються на переведенні зовнішніх стимулів мотивації до виконавської 

самопідготовки у внутрішній план змісту та організації освітнього процесу в 

школі. До них віднесено: метод емоційного стимулювання виконавської 

самопідготовки студентів; метод позитивної установки; відвідування концертів з 

подальшою бесідою з виконавцями; педагогічне спостереження; художнє 

порівняння, аналіз  індивідуального виконавського стилю майстрів мистецтва; 

збирання «кошика» музичних творів для дітей, відвідування уроків музичного 

мистецтва та аналіз змісту виконавської діяльності учителів музики; дискусія, 



111 

 
евристичні бесіди, проектування та моделювання творчих вправ, сторітеллінг 

тощо. 

Другий етап –стимульно-процесуальний. Мета цього етапу -  продовження 

роботи з виконання завдань попереднього етапу; стимулювання здебільшого 

внутрішніх мотивів виконавської самопідготовки, а саме діяльнісного (прагнення 

оволодівати художньо-технічними вміннями виконавської діяльності), мотиву 

художньої самодетермінації у формування художньої Я-концепції (прагнення 

досягати художньої виразності інтерпретації музичного твору), мотиву 

самовдосконалення (прагнення підвищувати власну компетентність, виконавську 

майстерність), оволодіння майбутніми вчителями музики уміннями, необхідними 

для самостійного осягнення художнього образу твору та його творчого 

виконавського утілення; розвиток уміння самостійно знаходити шляхи до 

розуміння авторського задуму твору, визначати мету, предмет і засоби мистецько-

педагогічної діяльності на уроках та позаурочній роботі з учнями.  

Передбачено застосування блоку методів другого стимульно-процесуального 

етапу. Указаний блок методів передбачає залучення студентів до пошуку, 

осмислення, класифікації й відбору набутої інформації,  спонукання майбутніх 

учителів до самореалізації, до активізації їхнього творчого самовираження, до 

створення музично-виконавських проектів для проведення уроку та позакласних 

музично-виховних заходів під час проведення педагогічної практики в школі й 

реалізується в таких методах і прийомах як збирання мистецько-педагогічного 

портфоліо (відеофрагменти виконання музичних творів відомими митцями та 

студентами, відео фрагментів уроків та позакласних заходів, проведених учителем 

музичного мистецтва з учнями); проблемні завдання; метод уявного конструювання, 

ескізний перегляд музичної літератури для дітей та складання «музичних колекцій» 

(добірки творів для слухання школярами, підпорядкованих певній темі з аналізом 

виконавських труднощів); метод проблемних ситуацій, дискусії, бесіди, вирішення 

проблемних завдань, презентації, аналіз відвідуваних концертів, самостійна 

підготовка до концертного виконання музичних творів; підготовка лекцій-концертів 

для учнів; спостереження за виконавською діяльністю вчителя музики та студентів-
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практикантів; створення ситуації успіху, метод мікромоделювання мистецько-

педагогічних ситуацій з елементами виконавс; створення позитивної емоційної 

атмосфери на занятті, створення міні-уроків (тематичні фрагменти уроків музичного 

мистецтва та музично-виховних заходів з демонстрацією музичних творів у власному 

виконанні).  

Третій етап – результативно-оцінний. Метою цього етапу є розвиток у 

студентів здатності до самоаналізу та самооцінки власних виконавсько-

педагогічних дій на аудиторному занятті, на концерті, на уроці в школі, а також 

рефлексія рівня підготовки до них (аналіз здобутків та недоліків); оволодіння 

прийомами саморегуляції внутрішнього самопочуття та моделювання можливостей 

(варіантів) самовдосконалення. Ми виходили з того, що виконавська 

самопідготовка майбутнього вчителя музики спрямована на кінцевий результат – 

досягнення рівня виконавства, що забезпечить ефективність здійснення мистецько-

педагогічної діяльності. Рефлексивні уміння, адекватна самооцінка виконавської 

самопідготовки та здатність до усунення психологічних бар’єрів виконавської 

діяльності сприятимуть мистецько-педагогічній самореалізації майбутнього 

вчителя.  

На третьому етапі планується застосувати ресурс блок форм і методів 

третього результативно-оцінного етапу. Застосування методів даного блоку 

формувальної роботи спрямований на актуалізацію та розвиток здатності студентів 

до самоконтролю й самооцінки в різних видах діяльності (фіксація поточних 

результатів самостійної роботи з розширення власного музично-мистецького 

тезаурусу, самозбагачення бази музично-методичних прийомів роботи з дітьми; 

самоаналіз, педагогічне спостереження та самоспостереження, художнє 

порівняння, презентації, кейс-метод, рефлексивно-перцептивні вправи, 

сторітеллінг.  

рефлексивний аналіз виконавської поведінки, прийоми саморегуляції, 

самонавіювання, самопримусу, аналізів-звітів про проведені уроки музичного 

мистецтва та музично-виховні заходи під час педагогічної практики; рефлексії 

власних навчальних та музично-творчих досягнень. 
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У результаті науково-методичного пошуку визначено оптимальні форми 

навчання (групова, індивідуальна), що мають на меті інтенсифікацію підготовки 

студентів в аспекті підсилення практичних її основ та осучаснення, а також 

активізації професійного інтересу майбутніх учителів музики до музично-

виконавської діяльності (індивідуальні та групові бесіди, сторітеллінг, кейс-метод, 
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Рис. 2.1.  Організаційно-методична модель формування мотивації до викон. самопідготовки 

Принципи  

- принцип фахової  адаптованості; 

- принцип художньо-герменевтично го контексту; 

- принцип особистісної причинності; 

- принцип позитивного самопідкріплення 
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 метод допінг-поведінки, підготовка та проведення уроку, позакласного музично-

освітнього заходу, музичне оформлення свят, творчі репетиції, семінари-

презентації, методичні дебати з виконавськими ілюстраціями тощо). 

Контрольний складник методичної моделі поєднує критерії сформованості 

у студентів мотивації до виконавської самопідготовки з відповідними показниками 

згідно трьох рівнів (низького – індиферентного, середнього – конструктивного, 

високого – продуктивного). 

 Потребово-ціннісний критерій, що визначає міру мотиваційної спрямованості 

студента на самостійні виконавські дії, засвідчується інтересом до фаху та 

зацікавленістю у виконавській діяльності. Операціонально-пізнавальний критерій, що 

виявляє ступінь регулювання власних стимулів до оволодіння виконавськими 

знаннями та уміннями у процесі моделювання мистецько-педагогічних ситуацій, 

характеризується спрямованістю на збагачення знань з теорії і практики музичного 

виконавства та формування відповідних технічних умінь. Емоційно-смисловий 

критерій, що розкриває міру заглиблення в смислову сутність музичного твору, 

вимірюється глибиною розкриття художнього задуму композитора та переконливістю 

інтерпретації через розкриття власного-Я. Рефлексивно-коригувальний критерій, що 

визначає міру сформованості потреби у самовдосконаленні, вимірюється ступенем 

адекватності самооцінки виконавських дій та спроможністю до виконавської 

самокорекції.  

Передбачуваним кінцевим результатом реалізації організаційно-методичної 

моделі є позитивна динаміка сформованості мотивації до виконавської 

самопідготовки у майбутніх учителів музики.  

Цілісність організаційно-методичної моделі зумовлена єдністю мети, 

завдань, змісту, методичних блоків, форм, засобів моніторингу навчальних 

досягнень студентів, що у сукупності забезпечують ефективність формування 

мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики.  

Узагальнену організаційно-методичну модель формування мотивації до 

виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики представлено на рис. 

2.1. 
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Таким чином, представлена модель дає уявлення про наукову сутність, 

організаційні засади та методичне забезпечення процесу формування мотивації до 

виконавської самопідготовки у майбутніх педагогів-музикантів та дає підстави для 

її практичного утілення в навчальний процес закладів вищої освіти.   

 

Висновки до другого розділу 

 

У розділі визначено методологічні підходи до вивчення проблеми, принципи 

та педагогічні умови формування мотивації до виконавської самопідготовки в 

майбутніх учителів музики; обґрунтовано методичну модель формування мотивації 

до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики в закладах вищої 

освіти.  

Компетентнісний підхід спрямовує на забезпечення здатності майбутнього 

фахівця реалізовувати знання й уміння, професійні якості та музично-виконавський 

досвід у практичній мистецько-освітній діяльності. Герменевтичний підхід сприяє 

розвиткові художньої свідомості, активізації самостійного художнього мислення 

студентів, спонуканню до художньо-педагогічної рефлексії через заглиблення у 

смисли музичних творів. Мистецько-персоналізований підхід визначає теоретичне 

підґрунтя актуалізації особистісних якостей студента, орієнтує на максимальне 

врахування його інтересів, художніх нахилів і творчих здібностей. Акмеологічний 

підхід окреслює основи побудови індивідуальної стратегії досягнення майбутнім 

учителем особистісно-фахових акме-вершин. Аксіологічний підхід забезпечує 

усвідомлення ролі мистецько-освітніх цінностей у навчальній діяльності, передбачає 

активізацію внутрішніх стимулів фахового саморозвитку майбутнього фахівця. 

Синергетичний підхід сприяє самоорганізації дій у виконавському самовдосконаленні, 

скеровує продуктивну взаємодію суб’єктів в освітньому просторі.  

Визначено принципи формування мотивації до виконавської самопідготовки 

в майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки у ЗВО, а саме: принцип 

фахової адаптованості, що скеровує підготовку майбутніх учителів на потреби 

майбутньої музично-педагогічної діяльності, сприяє формуванню здатності 
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узгоджувати власні музично-виконавські можливості з вимогами до демонстрації 

художніх зразків учителем-виконавцем; принцип художньо-герменевтичного 

контексту, що уможливлює формування здатності до смислового розуміння 

музичного твору, до тлумачення музичної інтерпретації як фундаментальної 

операції художнього мислення та спонукає студентів до розширення досвіду 

спілкування з мистецтвом у процесі ознайомлення зі зразками різних мистецьких 

напрямів, музичних жанрів і стилів; принцип особистісної причинності 

(самодетермінації), що передбачає формування в педагога-музиканта здатності 

діяти у виконавській сфері, виходячи з глибинного відчуття автономного 

мистецького бачення, власного художнього Я; принцип позитивного 

самопідкріплення, що спрямовує поведінку студентів на досягнення успіху через 

самосхвалення та позитивну самооцінку. 

Обґрунтовано педагогічні умови формування мотивації музично-виконавської 

підготовки у ЗВО в майбутніх учителів музики, як-от: створення комфортного для 

самостійної роботи мистецько-освітнього середовища на основі гармонізації 

міжсуб’єктних взаємин «студент-викладач»; забезпечення перспективи фахового 

самовдосконалення студентів у процесі постановки й вирішення музично-творчих та 

художньо-педагогічних задач; спонукання до вироблення у студентів позитивної 

установки на виконавську самопідготовку через залучення до занять із мотиваційного 

тренінгу.  

Доведено, що створення комфортного для самостійної роботи мистецько-

освітнього середовища на основі гармонізації міжсуб’єктних взаємин «студент-

викладач» сприяє гармонізації міжособистісних контактів студента й викладача, 

взаємоузгодженню спільних зусиль, спрямованих на продуктивний результат на 

основі педагогічного супроводу. За умови забезпечення перспективи фахового 

самовдосконалення студентів у процесі постановки й вирішення мистецько-освітніх 

задач створюється творче середовище, що функціонує за принципами 

систематичності, послідовності, наступності, емоційної насиченості, відповідальності, 

зв’язку з практичними потребами школи з урахуванням художніх інтересів студентів. 

Спонукання до вироблення у студентів позитивної установки на виконавську 
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самопідготовку через залучення до занять із мотиваційного тренінгу уможливлює 

конструювання процесу виконавської самопідготовки в гармонізації власної 

поведінки через цілепокладання, планування організаційних дій, безпосереднє 

виконання наміченого та рефлексивного аналіз досягнутих результатів. 

Аргументовано, що окреслені методологічні підходи, компонентна 

структура, принципи та педагогічні умови формування мотивації до виконавської 

самопідготовки у майбутніх педагогів-музикантів уможливили обґрунтування 

організаційно-методичної моделі формування досліджуваного феномена. 

Обґрунтовано послідовність формування мотивації до виконавської 

самопідготовки майбутніх педагогів-музикантів у відповідності до трьох етапів: 

спонукально-цільового, стимульно-процесуального та результативно-оцінного. 

З’ясовано, що перший – спонукально-цільовий етап –  передбачав 

формування у студентів особистісного ставлення до фаху та фундаментальних 

мистецьких-освітніх цінностей, у тому числі зразків національної та світової 

виконавської культури. Відповідно, другий – стимульно-процесуальний етап – 

спонукав до стимулювання внутрішніх мотивів виконавської самопідготовки, а 

саме: прагнення оволодівати знаннями з виконавського мистецтва у процесі 

ознайомлення з музичними зразками в різних форматах ((нотний, відео, аудіо), 

бажання формувати художньо-образні та виконавсько-технічні вміння відповідно 

до інтерпретації твору згідно з поставленими музично-освітніми задачами. Третій – 

результативно-оцінний етап – спрямовано на розвиток у студентів спонук до 

здійснення рефлексивного аналізу й самооцінки власної виконавсько-педагогічної 

діяльності, до оволодіння прийомами аналізу саморегулятивних станів із 

провідною роллю мотивів самовдосконалення. 

Отже, у розділі окреслено методологічні підходи та розроблено, теоретично 

обґрунтовано модель формування мотивації до виконавської самопідготовки у 

майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки у ЗВО. 
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РОЗДІЛ III 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ 

МОТИВАЦІЇ ДО ВИКОНАВСЬКОЇ САМОПІДГОТОВКИ  

У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

3.1. Діагностика стану сформованості мотивації до виконавської 

самопідготовки у майбутніх учителів музики 

 

З метою вивчення й аналізу стану сформованості мотивації до виконавської 

самопідготовки майбутніх учителів музики проведено констатувальний етап 

педагогічного експерименту  у жовтні-грудні 2016 р. на базі Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т .Г. Шевченка, Житомирського державного 

університету імені Івана Франка, Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

Всього в констатувальному етапі дослідження взяли участь 230 студентів III і ІУ 

курсів та 25 викладачів спеціальних дисциплін. 

Констатувальний експеримент проводився поетапно і був спрямований на 

розв’язання таких завдань: 

- розробити критерії, показники та рівні сформованості мотивації до 

виконавської самопідготовки з урахуванням її компонентної структури; 

- виявити оптимальні методи діагностики компонентів досліджуваної якості й 

з’ясувати можливість їх використання у дослідженні; 

- на основі якісних показників критеріїв діагностики визначити рівні 

сформованості мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів 

музики, надати їм кількісних характеристик. 

Констатувальний експеримент передбачав попередню пошукову процедуру 

щодо визначення критеріїв діагностування сформованості мотивації до 

виконавської самопідготовки у майбутніх педагогів-музикантів на основі 

розроблених структурних компонентів. При розробці критеріїв, що 
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схарактеризовують вмотивовану поведінку студента у процесі такої 

самопідготовки, ми враховували, що показниками її ефективності можуть стати: 

усвідомлене ціннісне ставлення до як до мистецько-педагогівної діяльності в 

цілому, так і до виконавських дій, зокрема, у самовизначенні себе як суб’єкта 

художньої творчості, а також розуміння вагомості досягення успіху у виконавській 

майстерності для майбутнього професійного становлення, що проявлятиметься у 

здатності до саморефлексивних дій, адекватній самооцінці, потягу до постійного 

збагачення музичних знань та оволодіння виконавськими уміннями.  

Для отримання об’єктивних даних констатувального експерименту була 

розроблена методика педагогічної діагностики, мета якої полягає у встановленні та 

вивченні ознак, котрі характеризують стан і результати процесу навчання. 

Педагогічна діагностика дозволяє передбачити можливі відхилення, визначити 

шляхи їхнього попередження, підсилити бажані та нейтралізувати небажані 

тенденції розвитку, а також коригувати процес фахового навчання з метою 

підвищення якості його результатів. 

Враховуючи  визначені нами структурні компоненти мотивації виконавської 

самопідготовки, а саме потребовий, операціональний, емоційний та рефлексивний, 

ми можемо діагностувати їх сформованість за такими групами відповідних 

критеріїв як потребово-ціннісний, операціонально-пізнавальний, емоційно-

смисловий та рефлексивно-коригувальний.  

Взаємозв’язок структурних компонентів формування мотивації до 

виконавської самопідготовки, критеріїв та показників вимірювання їх 

сформованості у майбутніх учителів музики презентовано у таблиці 3.1. 

Вимірювання за першим критерієм – потребово-ціннісним (відповідає 

погребовому компоненту мотивації та визначає міру мотиваційно-фахової 

спрямованості виконавської діяльності) спрямоване на виявлення ступеня 

сформованості соціальних мотивів досягнення успіху у мистецько-педагогічній 

діяльності, особистого престижу, визнання та здатності до побудови кар’єри в 

мистецько-освітній сфері. Важливо визначити збалансованість соціального і 

особистісного у формуванні погребового компоненту мотиваційних чинників – 
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орієнтація на життєвий успіх через продуктивну професійну діяльність. 

Сформованість мотивації успіху вимірюється наступними показниками: 

Таблиця 3.1 

Компонентна структура мотивації до виконавської самопідготовки,  

критерії та показники вимірювання її сформованості  

у майбутніх учителів музики 
№ компоненти критерії показники 
1. 

 
потребовий 

 

домінуючі  

мотиви  

досягнення 

успіху  

 

потребово- 

ціннісний 

визначає міру 

мотиваційно- 

фахової 

спрямованості 

виконавської 

діяльності  

інтерес до музично-педагогічної діяльності 

в контексті життєвої перспективи;  

стійкість мотивів самостійних дій на 

основі зацікавленості в роботі над 

музично-виконавським репертуаром;  

усвідомлене ставлення до планування дій з 

виконавської самопідготовки та реалізації 

запланованого;  

2. 

 
операціо-

нальний 

 

домінуючі  

мотиви  

пізнання  

операціонально- 

пізнавальний  

виявляє ступінь 

регулювання  

стимулів до 

оволодіння 

виконавськими 

знаннями та  

умінням 

спрямованість на  збагачення знань з  теорії 

і практики музичного виконавства на основі 

оволодіння новою інформацією (словесні та 

нотні тексти, зразки виконання творів у 

відео- та аудіо-форматах);  

самоспонукання до вдосконалення 

художніх умінь та технічних навичок у 

процесі навчальних дій;  

спроможність до самостійного вирішення 

поставлених навчальних мистецьких та 

педагогічних завдань; 
3. 

 
емоційний  

 

домінуючі 

мотиви 

 художньої 

детермінації  

 

емоційно- 

смисловий  

розкриває міру 

заглиблення в 

смислову сутність 

музичного твору, 

виходячи з 

власного  Я. 

глибина розкриття художніх смислів 

музичного твору на основі власного 

виконавського досвіду; 

здатність до розуміння та аналізу 

мистецьких засобів створення художнього 

образу;  

переконливість передачі 

інтерпретаційного задуму засобами 

емоційно-вольових зусиль під час 

виконання твору;  

4. 

 
рефлексивний 

 

домінуючі  

мотиви 

виконавського 

самовдоско- 

налення 

 

рефлексивно- 

коригувальний 
уможливлює 

вимірювання 

ступеня 

адекватності 

самооцінки 

виконав. 

самопідготовки з 

подальшою  

корекцією дій 

адекватність самооцінки виконавських 

дій у процесі  самопідготовки;   

спроможність до виконавської 

самокорекції на різних стадіях роботи з 

твором (ознайомлення, поглиблене 

детальне вивчення, підготовка до виступу, 

публічне виконання).   

здатність до регуляції виконавських дій 

засобами самостимулювання та  

самопримусу.  
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- інтерес до музично-педагогічної діяльності в контексті життєвої 

перспективи;  

- стійкість мотивів самостійних дій на основі зацікавленості в роботі над 

музично-виконавським репертуаром;   

- усвідомлене ставлення до планування виконавської самопідготовки та 

реалізації запланованого. 

Другий критерій - операціонально-пізнавальний (відповідає операціональному 

компоненту мотивації (сформованість пізнавального інтересу, мотивів навчально-

практичних дій), виявляє ступінь регулювання стимулів до оволодіння 

виконавськими знаннями та уміннями та вимірюється наступними показниками: 

- спрямованість на збагачення знань з теорії і практики музичного 

виконавства на основі оволодіння новою інформацією (словесні та нотні тексти, 

зразки виконання творів у відео- та аудіо-форматах);  

- самоспонукання до вдосконалення художніх умінь та технічних навичок у 

процесі навчальних дій;  

- спроможність до самостійного вирішення поставлених навчальних 

мистецьких та педагогічних завдань. 

Третій критерій - емоційно-смисловий (відповідає емоційному компоненту 

мотивації, розкриває міру заглиблення в смислову сутність музичного твору, 

виходячи з власного Я та реалізується в таких показниках як: 

- глибина розкриття художніх смислів музичного твору на основі власного 

виконавського досвіду; 

- здатність до розуміння та аналізу мистецьких засобів створення 

художнього образу;  

- переконливість передачі інтерпретаційного задуму засобами емоційно-

вольових зусиль під час виконання твору. 

Четвертий критерій - рефлексивно-коригувальний (відповідає 

рефлексивному компоненту мотивації, уможливлює вимірювання ступеня 

адекватності самооцінки виконавської самопідготовки з подальшою корекцією дій 

та вимірюється у наступних показниках: 
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- адекватність самооцінки виконавських дій у процесі  самопідготовки;   

- спроможність до виконавської самокорекції на різних стадіях роботи з 

твором (ознайомлення, поглиблене детальне вивчення, підготовка до виступу, 

публічне виконання);   

- здатність до регуляції виконавських дій засобами самостимулювання та  

самопримусу. 

Визначені критерії та показники відображають сутність і характеристики 

мотиваційної сфери виконавської самопідготовки майбутніх учителів музики і 

можуть бути використані для обґрунтування рівнів її сформованості. 

Для визначення наукових орієнтирів складання рівневих характеристик 

сформованості у майбутніх учителів мотивації до виконавської самопідготовки ми 

звернулись до робіт дослідників, які успішно застосовували трирівневу шкалу для 

діагностики самостійної навчальної діяльності студентів. Н. Рибак, Р. Баумвальд, 

М. Писарик на основі такої шкали виокремили види самостійних робіт, які 

виконувались студентами, а саме: а) за зразком, б) такі, що передбачають певну 

реконструкцію, в) творчі роботи (Рибак, Баумвальд, Писарик, 2013).  Психологи 

розрізняють три рівні самостійної пізнавальної активності особистості: 

репродуктивно-повторювальна, пошуково-виконавча та творча. В межах нашого 

дослідження ми можемо їх застосувати і до визначення рівнів здатності до 

виконавської самопідготовки: із застосуванням оптимальної трьохрівневої 

структури вимірювання самостійної роботи та пізнавальних дій студентів, що і 

може бути використано нами в діагностиці досліджуваного феномена. 

Основними методами дослiдження рівнів сформованості у студентів 

мотивації до виконавської самопідготовки стали метод експертної оцінки, 

спостереження, анкетування, тестування, питальники, індивідуальні та групові 

бесіди (в класі педагога та в процесі провеюення мотиваційного тренінгу), 

виконання музично-творчих та художньо-педагогічних завдань.. Вивчалася звiтна 

документацiя студентiв з виробничої педагогiчної практики з музичного 

мистецтва: звiти практикантів та викладачів-методистів, педагогiчнi щоденники, 

плани-конспекти, сценарiї мистецько-виховних заходiв, характеристики, надані 
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студентам по результатам проведеної виробничої практики. В цих документах 

зверталася увага на мотиваційно-спонукальні чинники діяльності студентів.  

Основним методом оцінювання стану сформованості досліджуваних мотивів 

став метод експертної оцінки. Цей метод відрізняється цілісною програмою 

оцінювання, застосуванням шкали кількісного аналізу та певних критеріїв 

виставлення балів. Метод ґрунтується на фаховій позиції експертів (компетентних 

викладачів спеціальних виконавських дисциплін, викладачів-методистів на 

виробничій практиці), які мають досвід виконавської діяльності та авторитет серд 

колег та студентів. Експерти на основі математичних розрахунків через оперування 

даними діагностичних карт з використанням порівняльної оцінки фактів роблять 

відповідні висновки (додаток А). Важливо зазначити, що для отримання більш 

достовірних результатів в анкетах та питальниках досліджували мотивацію 

студентів по чотирьох компонентах з акцентуацією на конкретному компоненті.  

Основним iнструментом вимірювання методом експертної оцінки 

дослiдження стала трибальна шкала оцiнювання  рiвнiв сформованості мотивації 

до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики у відповідності до 

розроблених показників потребово-ціннісного, операціонально-пізнавального, 

емоційно-смислового, рефлексивно-коригувального критеріїв. З цiєю метою була 

розроблена система завдань з урахуванням визначених критеріїв та рівнів, які 

слугували орієнтиром для оцінювання та ранжування учасників експерименту у 

відповідності до сформованості досліджуваних умінь (додаток З). На виконання 

завдань було виділено термін 4 тижні. 

Критерієм оцінки ступеня сформованості ознак, що діагностуються, була 

інтенсивність їх проявів. Оцінка виставлялася в балах у відповідності до 

параметрів шкали: бал ―3‖ ставився за найвищий за інтенсивністю прояв 

досліджуваних домінуючих видів мотивації ; бал ―2‖ - за середній прояв 

сформованості мотивів, бал ―1‖ - за слабкий прояв мотиваторів. Результати 

самостійно виконаних кожним студентом 3-го та 4-го курсів завдань вносилися 

викладачем у карту діагностики рівнів сформованості мотивації до виконавської 

самопідготовки у майбутніх учителів музики (додаток А).  
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Студентам було запропоновано в процесі констатувального експерименту 

відповісти на пункти анкети та дати відповіді на питання у питальниках. Складові 

даних діагностичних документів були розроблені таким чином, що експерти, 

опрацьовуючи їх, заносили дані у карту діагностики за тими ж трьома рівнями 

прояву певної якості або мотивів. 

 До того ж, кожному студентові в процесі консультації було запропоновано за 

власним уподобанням добрати 2 твори зі списку програми ««Музичне мистецтво» 

(початкова школа) - 1 пісенний, 1 інструментальний (додаток……). Студенти мали в 

режимі самопідготовки ознайомитись з музичним зразками, виконати їх під час 

модульного контролю з виконавських дисциплін, а потім застосувати під час 

проведення виробничої практики. На виконання завдань було виділено термін 4 

тижні.  

Здійснена експертами перевірка результатів виконання практичного завдання 

студентами виявила наявність різних мотиваторів виконавських дій студентів, сили 

й стійкості їх прояву, що безпосередньо мало вплив на визначення рівнів 

сформованості мотивації до виконавської самопідготовки та надання якісної 

характеристики за трирівневою шкалою.  

Вимірювання коефіцієнту сформованості мотивації по кожному з 

компонентів здійснювалася трьома експертами (2 викладача та 1 студент, який мав 

високий рівень успішності). 

Методика розрахунків полягала у застосуванні формули  

К сформов. мотивів = 


   , 

 де  К - коефіцієнт сформованості мотиву за  відповідним критерієм; 

X - сума балів, виставлених експертами кожному учаснику експерименту 

покомпонентно; 

N - максимальна кількість балів, яку можна отримати з діагностування 

сформованості мотиву по кожному компоненту.  

Експерти виставляли оцінки за сформованість кожного показника за рівнявою 

шкалою:  
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- низький рівень -  1 – 3 балів,  

- середній рівень – 4 – 6 балів,  

- високий рівень – 7 – 9 балів.  

Кількість балів у знаменнику дорівнювала 9 балам (3 показника, максимальна 

кількість балів  по кожному показнику – 3). 

В чисельнику позначалося кількість балів (загальна сума), поставлених експертом 

за реальну сформованість певної якості за відповідними показниками (вносилися 

значення середнього арифметичного в межах коливань коефіцієнта).  (додаток Б).  

Послідовність розрахунків коефіцієнта сформованості якості: 

- засобом ділення реальної кількості балів по кожному критерію вимірювання 

на цифру 9; 

- розрахунок значення коефіцієнта сформованості мотивації у межах трьох 

рівнів.  

Результатом такого ділення є коефіцієнт сформованості певного компонента, 

максимальне значення якого дорівнює одиниці (1,0). З’ясовувалося числове 

значення коефіцієнта сформованості мотивації до виконавської самопідготовки  

студентів згідно рівнів у таких межах: 

0,67 – 1,00 –високий рівень; 

0,34 - 0,66 –середній рівень; 

0 - 0,33 – низький рівень. 

Далі визначалося кількість студентів по кожному рівні у відповідності до 

загальної кількості отриманих балів.  

На основі отриманих математичних даних вироблено якісну характеристику 

3-х рівнів сформованості мотивації до виконавської самопідготовки майбутніх 

педагогів-музикантів. 

Високий рівень сформованості мотивації до виконавської самопідготовки 

характеризується сбалансованістю зовнішніх і внутрішніх мотивів (з домінуванням 

внутрішніх), зорієнтованих на практично-фахову реалізацію набутого виконавського 

досвіду, прагненням досягнення успіху в соціумі, стійкими мотивами побудови 

власної кар’єри на основі наполегливої роботи над собою. Такі студенти проявляють 
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стійкі пізнавальні інтереси, потяг до пошуку нової інформації, удосконалення 

виконавських навичок. Виконавська самопідготовка таких студентів носить творчий 

характер, спрямована на застосування широкого кола мотивів самовдосконалення. 

Спонуками до виконавської самопідготовки є внутрішня впевненість у її важливості, 

що підтримується інтересом та прагненням до підвищення її рівня. Такі студенти 

активно цікавляться світовим виконавським досвідом, застосовуючи інтернет-ресурси 

для аналізу кращих зразків виконання музичних творів, здобування інформації про 

композиторів, видатних виконавців, для оволодіння новими фаховими мистецько-

педагогічними знаннями. Студенти здатні доцільно спланувати власну 

самопідготовку, комфортно почувають себе в умовах публічного виступу. 

Демонструють володіння виконавсько-технічними навичками і здатні до яскравого 

утілення художнього оюразу твору. Перспективи мистецько-педагогічної діяльності 

пов’язується із можливістю подальшого саморозвитку. Студенти проявляють 

самостійність та ініціативність у виборі музичного репертуару, здатні аналізувати 

власні виконавські здобутки і недоліки, спрямовують свої дії на долання труднощів. 

Цілеспрямований характер виконавської самопідготовки і розвинуті емоційно-вольові 

якості свідчать про стійкість сформованих у майбутніх учителів музичного мистецтва 

мотивів самодетермінації та їх здатність до самоудосконалення. Такі студенти здатні 

до саморегуляції власних виконавських дій, застосовуючи мотиви самосхвалення та 

самопримусу. Студенти із задоволенням вивчають шкільний музичний репертуар та 

застосовують його в практичній роботі з учнями на виробничій практиці.  

Середній рівень сформованості мотивації до виконавської самопідготовки 

характеризується мікстовим типом поєднання зовнішніх та внутрішніх мотивів. 

Наявність зовнішніх мотивів (досягнення успіху у майбутній професійній 

дяльності та побудові кар’єри, обов’язку перед батьками, отримання диплому 

тощо) впливає на усвідомлення необхідності навчання фаху та прагнення досягти 

успіхів у навчально-виконавській діяльності..  В той же час, спостерігається інколи 

пасивність до вибору музичного репертуару, відсутність належної активності в 

підготовці виконавського матеріалу в підготовці до уроків на виробничій практиці. 

Наявність внутрішніх мотивів (пізнавальний інтерес, художньої детермінації, 
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самовдосконалення), що набувають середнього рівня сформованості, забезпечує 

виконавським діям цих студентів певної спрямованості на саморозвиток, бажання 

дізнатися більше про відомих виконавців і частково застосувати їх досвід у власній 

виконавській практиці. Студенти цього рівня мають середньо сформовані мотиви 

досягнення, однак розуміють та осмислюють власні спонукання. Як правило, 

студенти недостатньо активно займаються виконавською самопідготовкою, однак, 

усвідомлюючи її важливість, здатні працювати над собою задля реалізації 

поставлених завдань. Для них характерним є достатній рівень ініціативності, 

емоційності, самостійності та наполегливості в роботі над технічними та 

художньо-образними аспектами музичного твору. Хоча іноді демонструють 

зазначені якості фрагментарно і ситуативно. Мотиви самодетермінації та 

самоудосконалення сформовані частково і знаходять актиний прояв у роботі з 

виконавськи матеріалом, що відповідає їх уподобанням та музичним інтересам. 

Низький рівень сформованості у студентів мотивації до виконавської 

самопідготовки характеризується домінуванням зовнішніх мотивів над 

внутрішніми. Про це свідчить слабка розвиненість мотивів самовдосконалення у 

виконавській діяльності та розвиненість негативних мотивів отримання диплому 

(вища освіта як «подарунок» для батьків, можливість мати диплом для будь-якого 

працевлаштування в гуманітарній сфері тощо). Провідними мотивами виконавської 

самопідготовки для студентів такого рівня є прагматичні мотиви (необхідність 

мати диплом будь-якою ціною, отримати задовільну оцінку на заліку, уникнути 

виключення з студентського складу тощо).  

Для студентів низького рівня сформованості мотивації до виконавської 

самопідготовки властивий індиферентний рівень емоційно-ціннісного ставлення до 

професії учителя музичного мистецтва, слабкий пізнавальний інтерес та низький 

рівень прагнення до оволодіння цікавим музичним репертуаром для застосування у 

практиці роботи з учнями. Спостерігається невміння самостійно працювати над 

художнім образом твору, слабкий інтерес до створення адекватної художньої 

інтерпретації. Студенти, віднесені до цього рівня, частково є малоемоційними, 

недостатньо експресивними. У студентів з достатньою  розвиненістю емоційної 



129 

 
сфери спостерігається все ж недостатня здатність застосувати таку якість у 

виявлення художньохзсмислової сутності музичного твору.  

Недостатність інтересу до музичного мистецтва та до майбутнього фаху 

робить навчання таких студентів слабко вмотивованим з позицій 

самовдосконалення. За такого рівня мотивації студенти не демонструють 

розуміння та осмисленості власних спонукань, не усвідомлюють, з якими 

потребами пов’язана інтенсивність їхньої діяльності. Вони, як правило, не здатні 

пояснити причини, що спонукають їх до виконавської самопідготовки, не вміють її 

спланувати та адекватно оцінити результати.. В процесі проведення уроків музики 

на педагогічній практиці та при публічних виступах студенти відчувають страх 

перед аудиторією, невпевнені у собі, тобто не готові до повноцінної виконавської 

діяльності. Крім того, вони не виявляють наполегливості у подоланні труднощів, 

пов’язаних з організацією самопідготовки (проблеми з дотриманням дидактичних 

принципів систематичності, послідовності, наступності), не намагаються активно 

самовдосконалюватися у виконавській діяльності.  

Узагальнені якісні характеристики мотиваційної сфери студентів у 

відповідності до рівнів сформованості мотивації до виконавської самопідготовки 

подано  у таблиці  3.2. 

Таблиця 3.2 

Якісні характеристики  мотиваційної сфери  студентів в процесі  

занять виконавською самопідготовкою згідно рівнів сформованості 

 

Рівень 

сформованості 

мотивації 

студентів до 

виконавської 

самопідготовки 

Зміст якісних характеристик показників сформованості мотивації  

студентів до виконавської самопідготовки 

Високий рівень Збалансованість зовнішніх та внутрішніх мотивів музично-

виконавської діяльності; стійкий інтерес до музичного мистецтва 

та педагогічної діяльності; позитивне усвідомлене ставлення до 

виконавської самопідготовки та  розуміння її ролі у професійній 

діяльності вчителя музики. Сформовані пізнавальні мотиви: прояв 

стійкого пізнавального інтересу до збагачення музичних знань та 

удосконалення виконавсько-технічних навичок; прояв інтересу до 

самостійного виконання музично-творчих завдань та вирішення 

проблемних питань, ініціативність у пошуку нової інформації. 
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Виявляється стійкість мотивів досягнення та успіху на основі 

потреби самореалізації. любові мистецтва, до дітей. Високий 

рівень розвинутості мотивів художньої самодетермінації через 

здатність до емпатії, що знаходить прояв в наявності установки на 

усвідомлення художніх смислів музичного твору та їх практичне 

утілення в публічній площині. Стійкість мотивів адекватної 

самооцінки виконавської самопідготовки та власних музично-

виконавських здібностей. Сформованість усвідомлених мотивів 

самовдосконалення знаходить прояв у: здатності до саморегуляції 

внутрішнього самопочуття під час публічного виконання творів та 

емоційної стабільності; схильність до рефлексії та саморефлексії 

виконавсько-педагогічних дій 
Середній рівень Спостерігається мікстовий тип поєднання зовнішніх та 

внутрішніх мотивів музично-виконавської діяльності. 

Здебільшого прослідковується наявність достатнього 

сформованого інтересу до музичного мистецтва та педагогічної 

діяльності; однак, у деяких студентів замічено прояв ситуативних 

мотивів та мотивів запобігання невдач (короткодіюча установка 

на успішне складання проміжного та прикінцевого академічного 

контролю, піклування про зовнішній престиж публічного показу, 

ситуативна установка на успішну роботу з учнями). Усвідомлене 

ставлення до виконавської самопідготовки та розуміння її ролі у 

діяльності вчителя музики; пізнавальні мотиви сформовані, але 

нестійкі (середній рівень прояву інтересу до збагачення музичних 

знань та удосконалення виконавських навичок; прояв часткового 

інтересу до самостійного виконання завдань, часткова 

ініціативність у пошуку нової інформації. Потреби художньої 

самодетермінації не сформовані остаточно: визначено середній 

рівень прояву образу-Я у здатності до створення інтерпретації, 

середній рівень емпатії у переживанні художнього образу. 

Адекватна самооцінка власних здобутків та недоліків у 

виконавській самопідготовці; однак мотиви самовдосконалення 

сформовані частково: з одного боку, спостерігається прояв 

установки на саморегуляцію внутрішнього самопочуття під час 

підготовки до публічного виконання твору, але неможливість 

повністю справитись із емоційними станами, що негативно 

впливає на сценічну поведінк,. Часткова сформованість 

рефлексивних  умінь виконавської та педагогічної діяльності, 

нестабільність митивів самоспонукання. 
Низький рівень Мотивація виконавських дій характеризуються 

незбалансованістю зовнішніх і внутрішніх мотивів із  

домінуванням зовнішніх спонук та заниженої мотивації учіння. 

Про це свідчить слабка розвиненість мотивів досягення успіху 

через наполегливу роботу над собою. у виконавській сфері та 

розвиненість ситуативних зовнішніх мотивів отримання диплому 

(вища освіта як «подарунок» для батьків, основа для роботи в 

будь-якій гуманітарній сфері). Для студентів властивий 

індиферентний рівень емоційно-ціннісного ставлення до професії 

учителя музичного мистецтва, слабкий пізнавальний інтерес та 

низький рівень прагнення до оволодіння цікавим музичним 

репертуаром дляподального застосування у практиці роботи з 
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учснями. 

Спостерігається ситуативна нестійка мотивація до пізнання 

нового про музичне мистецтво таЮ зокрема, про конкретні 

музичні твори (автора, епозу, стиль). Відсутність інтересу до 

самостійного виконання завдань; відсутність мотивів досягнення 

та успіху: низький рівень творчих здібностей та прояву емпатії. 

Спостерігається невміння самостійно працювати над художнім 

образом твору, слабкий інтерес до створення адекватної 

художньої інтерпретації. Студенти, віднесені до цього рівня, є: а) 

малоемоційними, б) експресивними (зовнішній прояв), але 

неспроможними глибоко усвідомлювати художню сутність 

музичного зразку. 

Несформованість мотивів самоудосконалення: неадекватна 

самооцінка  виконавської самопідготовки та власних музично-

виконавських здібностей; відсутність здатності до саморегуляції 

внутрішніх емоційно-вольвих станів під час демонстрації твору в 

роботі з учнями на педагогічній практиці; слабка розвиненість 

мотивів рефлексії виконавської та педагогічної діяльності, 

ситуативність мотивів самоспонукання. 

 

Добір інструментарію дослідження супроводжувався вирішенням проблем, 

пов’язаних із експериментальним вивчення мотиваційної сфери особистості. 

Мотиви діяльності мають настільки особистісний характер, що часто вони і не 

усвідомлюються, можуть носити ситуативний характер і бути дієвими тільки на 

момент проведення дослідження, тому не можуть бути з’ясованими 

прямолінійними й однозначними дослідницькими методиками.  

Важливим орієнтиром для добору діагностичних методів та методик для 

визначення сформованості мотиваційних чинників у майбутніх педагогів-

музикантів стала праця Х.Хекхаузена «Мотивація і діяльність». Практичні 

питання формування мотивації, викладені вченим та доповнені й конкретизовані 

З.Становських, вказують на дослідницький вектор, за яким можна отримати 

достовірні результати досліджуваної проблеми, а саме: поведінка людини 

мотивується не всіма мотивами, а тим, який є актуалізованим і займає найвищу 

сходинку в ієрархії мотивів; умотивована діяльність залежить від багатьох 

функціональних компонентів (сприйняття, мислення, уміння, навичок, мовної та 

моторної діяльності), що накопичені в процесі життя і складають досвід людини 

та її актуальні й потенційні можливості;  саме спрямованість особистості 

(переконання, цінності, ідеали, смисли, інтереси і т.п.) задають вектор її 
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активності; емоційна сфера особистості та здатність до її саморегуляції  виступає 

одним із індикаторів ефективності дій (Становських, 2014, сс.83 – 850).  

Виходячи з проблем вибору експериментального інструментарію, ми 

пропонуємо комплекс методів аналізу досліджуваного феномену, який включає 

сучасні методики психодіагностики високого рівня формалізації та доповнення їх 

проведенням різних видів індивідуального та групового опитування у формі 

анкетування, тестування, бесіди, прямого та опосередкованого спостереження, 

експертних оцінок, музично-творчих діагностичних завдань, а також 

спостереження за виступами студентів на конкурсах, фестивалях, концертах, у 

процесі проведення уроків на педагогічній практиці. 

Для визначення рівня сформованості мотивації до виконавської 

самопідготовки у студентів застосовувалися діагностичні методи, які давали 

можливість у комплексі досліджувати сформованість кожного з компонентів 

згідно критеріального апарату. 

Було застосовано анкети:  

1) анкета самооцінки майбутніх учителів музичного мистецтва власної  

музично-виконавської діяльності та мотивів, що спонукають до неї (додаток В) 

2) методика діагностики установок особистості студента у процесі 

виконавської самопідготовки (додаток Ж) 

Питальники:  

1) питальник з вибору домінуючих мотивів виконавської самопідготовки 

майбутніх учителів музики (додаток Г),  

2) питальник з ранжування мотивів навчальної діяльності  у фаховій 

підготовці майбутніх учителів музики (додаток Д), 

Тест з визначення рівня мотивів художньої самодетермінації та 

самовдосконалення  виконавської підготовки студентів (додаток Е). 

Активно застосовувався метод виконання музично-творчих та художньо-

педагогічних завдань згідно етапів (додаток З). За допомогою методу експертної 

оцінки експертами в діагностичну карту заносилися дані про результати 
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діагностичної роботи з аналізу прояву показників за відповідними критеріями 

(додаток Б).  

Для з’ясування рівнів сформованості погребового космоненту мотивації 

застосовувалося кілька видів анкетування, метою якого було з’ясувати силу 

мотивів виконавської діяльності студентів, їх спрямованість, вид (зовнішні, 

внутрішні) в контексті фахової підготовки.  

Цікавими і інформативними виявилися відповіді на питання та завдання 

Анкети самооцінки майбутніх учителів музичного мистецтва власної музично-

виконавської діяльності та мотивів, що спонукають до неї (додаток В). Для 

уточнення мотивів професійної діяльності ми запропонували студентам відповісти 

на запитання (відкриті і закриті). Це уможливлювало отриманнняя більш 

вирогідних результатів результатів опитуваннят та на цій основі визначення рівнів 

досліджуваної мотивації. 

Так, на питання №1 більше всього відповідей було на позицію «бажання 

отримати вищу освіту» (56,1 % респондентів)  та «любов до музичного мистецтва» 

(42,3 % респондентів). На питання № 2 – більшість (75, 5 %) відповіли, що не 

вирішили чи будуть працювати зафахом. В питанні № 3 димінуючими мотивами 

стали «прагнення заслужити повагу та схвалення викладача» та «бажання отримати 

диплом». В питанні №4 про виконавські труднощі студенти дали відповіді «Немає 

часу для занять». «В основному працюю над технічними труднощами». Питання № 

5 студенти майже всі (87,5%) відповіли, що план не складають і не вімють це 

робити. Щодо завдань, які студенти ставлять перед собою в самостійній роботі 

)питання №6), то студенти визначити як «технічні», «розбір нотного тексту», або 

«підготовка твору до завтрашнього заняття». Ціукавими були віджповідід на 

питання № 8 «Які особистісні якості Вам необхідно розвивати аби час 

самопідготовки непройшов марно?». Більшість (87, 3%) респондентів  зазначили 

такі якостів як самостійність;  і дисциплінованість. На питання №9 чи відчувають 

студенти потребу у самопідготовці з виконавських дисциплін більшість відповіли 

«коли потребують обставини». Про самооцінку рівня власної самопідготовки 
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85,5% студентів відповіли, що мають середній рівень. На питання про бажання 

взати участь у мотиваційному тренінгу більшість відпровіли. що не думали про це.  

Для комплексного дослідження рівнів сформованості в студентів усіх 

чотирьох компонентів досліджуваного феномена найбільш інформативним для нас 

став «Питальник з вибору домінуючих мотивів виконавської самопідготовки 

майбутніх учителів музики» (додаток…), в якому необхідно було відповісти на 

питання у трьох варіантах: «так», «ні», «не задумувався над цим».  

 Щодо відповідей на питання про інтерес до музично-педагогічної діяльності», 

то дали позитивну відповідь 33,0% респондентів, а зацікавленість в самостійній 

роботі виявили 42, 2 % студентів. Щодо уміння планувати  свою самостійну роботу 

та виконувати намічене позитивно поставилися 27,7%  і, в той же час, «так» про 

намір збагачувати власні знання з теорії і практики музичного виконавства 

визначитилися 39,9% студентів. Цікаво, що про бажання самовдосконалюватись у 

художніх уміннях та технічних навичках виконання творів ми дізналися у 49,9 % 

респондентів, тоді як повною мірою розкрити смисл художнього образу музичного 

твору можуть тільки. на думку студентів, 41, 2% та спроможні здійснити аналіз 

мистецьких засобів створення художнього образу 28,5% опитуваних. 

Ми дізналися, що самостійно без допомоги викладача можуть виконати 

поставлені мистецькі та педагогічні завдання тільки 21,3% студентів. Щодо 

володіння саморегулятивними та рефлексивними уміннями, то з’ясувалося, що 

володіти навичками регуляції власними емоціями під час виконання твору можуть 

23,4%, оцінювати й коригувати власні виконавські дії під час роботи над твором та 

на сцені можуть тільки 39,1%  - 43,4% студентів. Здатність до самосзвалення та 

самопримус з метою самовдосконалення у власній виконавській підготовці 

виявили тільки 28,8% респондентів.  

Цікаво, що достатньої багато студентів поставили позначки у графі «не 

думав». В  середньому відсоткове коливання такої відповіді було зафіксовано у 

межах 25,2% – 30, 1%. Для нас це стало знаком того, що загальний рівень 

виконавської самопідготовки з огляду на представлений питальник є достатньої 

низьким.  
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Студентам було запропоновано «Питальник з ранжування мотивів навчальної 

діяльності у фаховій підготовці майбутніх учителів музики» (додаток…), що містить 

2 групи мотивів: мотиви музично-виконавської діяльності (інтерес до музичного 

виконавства, творчості; потреба в естетичному задоволенні; спрямованість до 

самоудосконалення у виконанні музичних творів; бажання продемонструвати свої 

уміння, майстерність, самоствердитись; прагнення до визнання з боку слухачів; 

бажання створити відповідний настрій у слухачів, принести їм задоволення 

(відповідати їхнім очікуванням)); мотиви педагогічної діяльності (мотиви обов’язку, 

мотиви зацікавленості та захоплення предметом викладання,  мотиви захопленості 

спілкуванням з дітьми («любов до дітей»). В першій групі мотивів студенти мали 

визначити місця за трьома позиціями, у  другій – за шістьма. 

У першій групі переваги були розподілені так: 32,4 % обрали мотиви 

зацікавленості та захоплення предметом викладання; 29,3 % - мотиви захопленості 

спілкуванням з дітьми, інші 38,3% - не змогли відповісти точно. 

У другій групі  місця розподілилися таким чином: інтерес до музичного 

виконавства, творчості – 22%; потреба в естетичному задоволенні – 10%; 

спрямованість до самоудосконалення у виконанні музичних творів –21,4%; 

бажання продемонструвати свої уміння, майстерність, самоствердитись – 30%; 

прагнення до визнання з боку слухачів (учнів. дорослих) – 12,7%; бажання 

створити відповідний настрій у слухачів, принести їм задоволення (відповідати 

їхнім очікуванням) – 3,9%. 

Отже, можна говорити, що соціально-статусні мотиви та особистісний 

інтерес є найбільш вагомим у мотивації виконавської самопідготовки. 

Занепокоєння викликає той факт, що 38,3% опитаних не можуть чітко визначити 

мотиви вибору своєї професії, не усвідомлюють мету майбутньої діяльності.  

Анкета з діагностики установок (додаток Ж) особистості майбутнього 

вчителя на фахове навчання та виконавську самопідготовку мала на меті з’ясувати 

наскільки згармонізовані мотиви зовнішньої та внутрішньої орієнтації. результати 

засвідчили схильність 66,7 відсотків студентів до зовнішніх впливів. З одного боку. 

студенти люблять музику. а з іншого – вважають виконавство дуже відповідальним 
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видом діяльності, пов’язаним із  спілкуванням з публікою. На самопідготовку у 

студентів немає часу (у 45, 6%), хоча твори, які вони виконують їм здебільшого 

подобаються (54, 8% респондентів відповіли на питання № 5 схвально).  

Обчислення результатів діагностування (за анкетами, питальниками, тестом, 

виконання низки музично-творчих та художньо-педагогічних завдань, за даними 

експертів) та узагальнення отриманих даних дало змогу віднести студентів, які 

брали участь у констатувальному експерименті, до високого, середнього та 

низького рівнів сформованості мотивації до виконавської самопідготовки у 

майбутніх педагогів-музикантів.  

Розподіл студентів за рівнями сформованості мотиваційного компонента 

засвідчено у таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Розподіл студентів за рівнями сформованості потребового компонента 

Критерії/Рівні  Н 

Абс. 

Н 

% 

С 

Абс. 

С 

% 

В 

Абс. 

В 

% 

Інтерес до мистецько-педагогічної 

діяльності як чинника побудови кар’єри;  

26 11,3 136 59,1 68 29,6 

стійкість мотивів самостійних дій на 

основі зацікавленості в роботі над 

музично-виконавським репертуаром;  

41 17,8 84 36,5 105 45,7 

усвідомлене ставлення до планування 

виконавської самопідготовки та 

реалізації запланованого 

103 44,8 61 26,5 66 28,7 

Середнє значення %  24,6  40,8  34,6 

Середнє значення коефіцієнта 

сформов. потреб. комп-та 

 0,25  0,41  0,34 

 

Результати проведеного дослідження свідчать про необхідність педагогічно 

спрямованої роботи щодо зміни ставлення до виконавської самопідготовки, впливу 

на мотивацію виконавської самопідготовки через активізацію особистісно 

значущих мотивів діяльності (домінування стійких мотивів пта музично-

виконавської діяльності через бажання мати життєвий успіх, зробити педагогічну 

кар’єру, бажання отримати диплом, отримати схвалення викладача).  
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Для дослідження сформованості операціонального компоненту міри прояву 

мотивів пізнання (пізнавального інтересу, мотивів навчально-практичних дій)  у 

пошуку нової інформації щодо виконуваного твору, здійснення цілісного аналізу 

музичного твору, удосконалення виконавських умінь ми запропонували студентам 

виконати  самостійні творчі завдання.  

Перше завдання полягало у наступному: 

1. Самостійно обрати один із музичних творів  

2. Зробити  цілісний аналіз обраного твору. 

3. Визначити, яка додаткова інформація була використана при аналізі та де її 

було знайдено (список джерел). 

4. Скласти план самостійного розучування музичного твору. 

5. Визначити ступінь виконавської складності та вправи, які необхідні для 

подолання цих труднощів. 

Аналіз результатів виконання цього завдання, показав наступні результати. 

Більшість студентів (74%) обирали зі списку нескладні твори, або ті, які 

розучували раніше, або ж ті, з якими були вже знайомі раніше. Тільки 12% 

студентів обрали незнайомі раніше твори, тобто виявили бажання пізнати нове, 

проте ці твори не визначалися виконавськими труднощами. Решта (14%) 

студентів обрали більш складні у виконавському плані твори, пояснюючи такий 

вибір бажанням розширити свої теоретичні знання та набути нових виконавських 

навичок. Але, слід зазначити, що значна кількість  студентів найбільше труднощів 

у виконанні цього завдання мали із визначенням виконавських вправ, які 

допоможуть  подолати  виконавські складності й не пропонували, яким чином 

питання можна вирішити (наприклад, отримати консультацію викладача, 

опрацювати додаткову літературу). Окрім цього, більшість студентів (72%) 

взагалі не використовували додаткової літератури, а вказували тільки на досить 

відомі джерела інформації з виконавських дисциплін. 

В процесі роботи над виконанням завдання опрацювати два твори з шкільної 

програми викладачі цікавились у студентів про хід самопідготовки у роботі над цими 

творами. На питання «скільки часу Ви витрачаєте на виконавську самопідготовку?», 
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відповіді розподілилися таким чином: від 1до 2год. на день - 30%; від 2 і більше – 

14%, менше 1 год-10%, залежить від ситуації – 46%, що свідчить про залежність 

виконавської самопідготовки від  впливу ситуації. На питання викладачів «Що є 

найбільш важливим для частоти та тривалості виконавської самопідготовки?», 

студенти дали такі відповіді: навчальні завдання – 36,4%, підготовка до концертного 

виступу або конкурсу – 32%, підготовка до уроку в школі – 8%, складність музичного 

репертуару – 12%, відповідність репертуару особистим музичних інтересам – 11,6%. 

На питання «На які виконавські завдання Ви більше всього витрачаєте часу?» 

відповіді студентів розподілилися таким чином: вивчення тексту напам’ять – 37%,  

робота над технічними труднощами – 21,3%, опрацювання  художньо-образних та 

стильових виконавських засобів – 32,4%, цілісний художньо-змістовий аналіз 

музичного твору – 9,3%. 

Відповіді на питання викладачів «Як ви розподіляєте час на виконання 

певних завдань?» (якщо взяти ввесь час за умовну 1), можна згрупувати так за 

середніми показниками: 

-  вправи на техніку – 0,1  

- вивчення напам’ять – 0,5 

- робота над технічними труднощами - 0,3 

- робота над художнім образом – 0,1 

- робота над внутрішнім самопочуттям – 0. 

На питання «Чи складаєте Ви план виконавського самоопрацювання 

музичного твору?» більшість відповіли – ні, це відбувається спонтанно (87, 4%) і 

тільки 12,6% студентів попередньо продумують план дій та визначають мету. 

Отже, за сукупними даними проведеного дослідження показників 

операціонального критерію, ми отримуємо узагальнені результати (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4. 

Розподіл студентів за рівнями сформованості операціонального компонента 
 

Рівні/Критерії  Н 

Абс. 

Н 

% 

С 

Абс. 

С 

% 

В. 

Абс. 

В. 

% 
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Спрямованість на  збагачення знань з 

теорії і практики музичного 

виконавства на основі оволодіння 

новою інформацією (словесні та нотні 

тексти, зразки виконання творів у 

відео- та аудіо-форматах);  

14 6,1 91 39,6 125 54,3 

самоспонукання до вдосконалення 

художніх умінь та технічних навичок 

у процесі навчальних дій 

43 18,7 68 29,6 119 51,7 

спроможність до самостійного 

вирішення поставлених мистецьких 

та педагогічних завдань 

105 45,7 62 26,9 63 27,4 

Середнє значення %  23,5  32,0  44,5 

Середнє значення коефіцієнта 

сформованості операц.комп-та 

 0,24  0,32  0,44 

 

Одним із методів діагностування рівнів прояву емоційно-смислового 

критерію було використано  метод експертної оцінки.  

Для визначення рівня сформованості здатності через емоційниц відгук 

заглиблюватись у художньо-смислову сутність музичного твору викладачам, що 

приймали участь у експерименті, було запропоновано оцінити публічні виступи 

студентів з виконавських дисциплін на академічних концертах, екзаменах, заліках 

чи на концертах, фестивалях, конкурсах за критеріями, запропонованими Ніколаї 

Г.Ю. (Николаи, 1992, с.12).  

Здатність до розуміння та аналізу мистецьких засобів виразності визначалася 

через академізм виконання (знання нотного тексту; темпоритмічна витриманість; 

динамічна яскравість; штрихова та артикуляційна точність; якість звуковидобування - 

звукоутворення, точність диригентського жесту) З іншого боку, показники глибини 

розкриття художніх смислів музичного твору на основі власного виконавського 

досвіду та переконливості передачі інтерпретаційного задуму засобами емоційно-

вольових зусиль під час виконання твору вимірювалися через прояв артистизму 

(емоційно-образна яскравість, виявлення і адекватне виконавське відтворення 

жанрово-стильових та архітектонічних особливостей твору, художня цілісність). 

Оцінювання групою експертів відбувалось відповідно розподілу балів. 

Низький рівень: за критерієм «академізм»- до15б., «артистизм»- до 8б. Середні 
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рівень: за критерієм «академізм»- від 15 до 22б., «артистизм»-  від 8 до 12б. 

Високий рівень: за критерієм «академізм»- від 22 до 25б., «артистизм» - від 12 до 

15 балів (Николаи, 1992).  

За такими ж критеріями була оцінена виконавська майстерність під час 

проведення уроків музики в школі на педагогічній практиці. Студенти 

продемонстрували дещо вищі показники щодо характеристик «артистизму», але 

нижчі характеристики показників «академізму». У бесіді зі студентами з’ясувалося, 

що вони намагалися «справити враження на учнів», «пробудити їхні почуття 

музикою», що і вплинуло на їхню експресивність, навіть дещо перебільшену, у 

виконавстві. 

До групи  студентів із високим рівнем виконавської майстерності від 34 до 45 

балів експерти віднесли 9,1% досліджуваних; до середнього рівня віднесли 

студентів, які отримали від 23 до 33 балів, це склало 56,1% , решта студентів 

(34,8%) набрали до 23 балів, що визначає низький рівень їхньої виконавської 

майстерності  та самопідготовки.  

Для дослідження емпатії студентів (як переконливості у передачі 

інтерпретаційного задуму) використали методику І.М.Юсупова «Спроможність 

педагога до емпатії» (Шевчук, Шевчук, 2000, сс.104-107). 

.Емпатія розуміється як здатність поставити себе на місце інших людей і 

схильність до довільної емоційної чутливості щодо переживань інших людей. 

Емпатія допомагає більш глибоко зрозуміти  власні емоції, на емоційному рівні 

оцінити свої дії; забезпечує глибоке усвідомлення емоційного модусу музичного 

твору та відповідну емоційну реакцію. Тому, рівень емпатії впливає на 

виконавську майстерність та експресивну виразність інтерпретації.  

За результатами тестування рівнів емпатії студенти розподілились таким 

чином: високий рівень мають 20% студентів, що свідчить про розвиненість їх 

емоційного світу, здатність до співпереживання змісту музичного твору, середній – 

59,1%, низький – 20,9% студентів. 
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Узагальнення результатів діагностування дало змогу розподілити студентів 

на групи відносно високого, середнього та базового рівнів прояву показників 

художньо-інтерпретаційної групи критеріїв  подано у таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5. 

Розподіл студентів за рівнями сформованості емоційного компонента 

Рівні /Критерії Н 

Абс. 

Н 

% 

С 

Абс. 

С 

% 

В. 

Абс. 

В. 

% 

Глибина розкриття художніх смислів 

музичного твору на основі власного 

виконавського досвіду 

80 34,8 129 56,1 21 9,1 

здатність до розуміння та аналізу 

мистецьких засобів створення 

художнього образу;  

99 43 112 48,7 19 8,3 

переконливість передачі 

інтерпретаційного задуму засобами 

емоційно-вольових зусиль під час 

виконання твору 

48 20,9 136 59,1 46 20 

Середнє значення %  32,9  54,6  12,5 

Середнє значення коефіцієнта 

сформованості емоц. комп-та 

 0,33  0,55  0,12 

Для визначення сформованості у майбутніх педагогів-музикантів 

досліджуваної мотивації за рефлексивним компонентом ми здійснили аналіз і 

відповідні обчислення за позиціями, що стосувалися рефлексивних та оцінних 

чинників в кожній анкеті та питальнику.  

Для визначення здатності до рефлексивних та оцінних дій у виконавській 

самопідготовці було проведене анкетування за «Анкетою з визначення рівнів 

художньої самотермінації та самовдосконалення виконавської самопідготовки» 

(Додаток Е). У сформованості рефлексивного компонента (домінуючий мотив 

самовдосконалення) лля нас особливо важливими були відповіді студентів на такі 

питання як: Чи подобається Вам самостійно працювати над музичним твором? 

(більшість студентів вибрала варіант «працюю по необхідності»); Що найбільше 

спонукає Вас до інтенсивної виконавської самопідготовки (необхідність скласти залік 

(іспит) з виконавської дисципліни); Як, на вашу думку, вплине успішність самостійної 

роботи з виконавських дисциплін на якість Вашого фахового навчання? (вплине 
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позитивно – 45,2 %,  ніяк не вплине – 12,3%). З останнього питання позитивну 

відповідь «буде активно впливати та мотивувати»   =дали лише 34,3 % студентів. 

У дослідженні адекватності самооцінки студентами результатів виконавської 

самопідготовки ми запропонували питання Які Ваші виконавські якості 

потребують вдосконалення? Пропонувалося вибрати з наступних: емоційність; 

впевненість; відчуття естетичного задоволення (натхненність). 

Студенти мали оцінити ці показники за 10 бальною шкалою. Ці результати 

співставлялися з балами викладачів-методистів та студентів-слухачів, які 

оцінювали виступи та аналогічними параметрами. Слід зазначити, що більшість 

студентів (79%) оцінювала свої виступи нижче, ніж інші, особливо за позицією 

«впевненість». Це свідчить про занижену самооцінку, невпевненість у собі та 

невміння справлятися із хвилюванням.  

Запитання тесту стосувалися внутрішнього самопочуття під час виконавства. 

87,8% студентів відзначили хвилювання під час виступу, із них 41,3% вказали, що 

поступово вони долають хвилювання, що в цілому, на їх думку, не знижує рівень 

виконавства; решта зазначили, що рідко справляються із хвилюванням і це суттєво 

заважає зосередитись на виконавстві. 11,1% студентів відзначили, що ніколи не 

можуть справитись із хвилюванням і намагаються уникати публічних виступів, 

проте із дітьми, якщо немає інших слухачів, почуваються вільніше, хвилюються 

менше. 12,2% студентів відповіли, що отримують задоволення під час виступу, 

відчувають особливе піднесення, коли їх слухають та схвалюють (вітають, ставлять 

гарну оцінку, аплодують тощо); перед виступом вони відчувають особливий 

хвилюючий стан, який властивий для всіх акторів, стан «вживання у роль».  

Проведений тест на визначення самооцінки та тест на рефлексію дав 

можливість отримати наступні результати: 33% студентів мають низький рівень 

рефлексії  та неадекватну самооцінку; рефлексія на стадії критичного 

переосмислення, що відповідає середньому показникові сформованості рефлексії 

та майже адекватну самооцінку - 58,7%, і тільки 8,3% опитаних мали високий 

рівень рефлексії та адекватну самооцінку. 
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Для визначення рівнів сформованості у студентів рефлексивного компонента 

була застосована методика незакінчених речень (додаток…), яка дала можливість 

експертам оцінити їх більш «глибинні» думки і почуття. Результати оцінювання 

змісту і сутності речень, які пропонувалося закінчити певною фразою, склалися в 

обізнаність викладачів про власну позицію майбутніх педагогів-музикантів щодо 

себе самого: провідний фактор у виборі фаху вчителя (12,5 хочуть бути педагогом), 

ставлення до музичного виконавства (45,5 % люблять цю діяльність, однак 

розуміють її складність), про роль інтересу та художніх потреб у доборі 

виконавського репертуару (хочуть виконувати твори, які подобаються 87,2%), про 

мотивацію участі у концертних виступах (78,5% студентів дали зрозуміти, що 

вихід на сцену зумовлений  вимогою викладача).  

Узагальнені результати за рефлексивно-саморегулятивною групою критеріїв 

подано у таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6. 

Розподіл студентів за рівнями сформованості рефлексивного компонента 

Адекватність самооцінки 

виконавських дій у процесі  

самопідготовки;   

76 33 135 58,7 19 8,3 

спроможність до виконавської 

самокорекції на різних стадіях роботи 

з твором (ознайомлення, поглиблене 

детальне вивчення, підготовка до 

виступу, публічне виконання).   

107 46,5 95 41,3 28 12,2 

здатність до регуляції виконавських 

дій засобами самосхвалення та  

самопримусу 

108 46,9 108 46,9 14 6,1 

Середнє значення %  42,1  49,0  8,9 

Середнє значення коефіцієнта 

сформов. рефлекс.комп-та 

 0,42  0,50  0,08 

 

В результатi проведеного усного опитування, анкетування, роботи над 

питальниками та тестом, виконання музично-творчих та мистецько-педагогічних 

завдань, опрацювання експертами діагностичних карток студентів ми отримали 

дані проведеної діагностики. Об’єднавши результати математичних обчислень 

сформованості чотирьох компонентів формування мотивації виконавської 
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самопідготовки у студентів, ми розподілили їх по трьох групах у відповідності до 

рівнів  - низького, середнього та високого.  

Загальні показники сформованості компонентів формування мотивації до 

виконавської самопідготовки майбутніх учителів музики відповідно до визначених 

критеріїв та показників представлені у таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7. 

Результати констатувального експерименту з виявлення рівнів  

сформованості у студентів мотивації до виконавської самопідготовки 

 
Компоненти/Рівні Низький % Середній % Високий % 

Потребовий  24,6 40,8 34,6 

Операціональний  23,5 32,0 44,5 

Емоційний  32,9 54,6 12,5 

Рефлексивний 42,1 49, 0 8,9 

Середнє значення % 30,8 44,1 25,1 

Середнє значення 

коефіцієнта 

сформов. мотивації  

0,31 0,44 0,25 

 

Констатувальний експеримент дав змогу виявити три рівні сформованості 

мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики. 

Відповідно до узагальнених результатів дослідження можна констатувати, що 

низький (індиферентний) рівень сформованості досліджуваної якості зафіксовано у 

30,8% студентів, середній (конструктивний) рівень зафіксовано у 44,1% студентів, 

високий (продуктивний) - лише у 25,1% студентів. 

Отримані результати констатувального дослідження засвідчили 

недостатність застосування виховних та організаційно-методичних чинників в 

роботі зі студентами з формування мотивації їх до виконавської самопідготовки, 

що негативно впливає на загальний рівень фахового навчання, здатність до 

самостійної роботи. Ми робимо висновок про спонтанність виконавської 

самопідготовки, недостатню системність та послідовність в її орагінзації та 

проведенні..  
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З метою підвищення рівня сформованості мотивації до виконавської 

самопідготовки майбутніх учителів музики вважаємо за необхідне впровадити 

відповідну методику в зміст їх фахового навчання.  

 

3.2. Експериментальна перевірка ефективності методики формування 

мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики 

 

Експериментальна робота з формування мотивації до виконавської 

самопідготовки у майбутніх учителів музики проводилась у природних умовах 

навчального процесу в державних закладах вищої освіти (Національний 

педагогічний університет імені М. П. Драгоманова та Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя) й складала формувальний етап дослідження, 

який тривав протягом 2017 – 2018 р.р. 

Метою формувального етапу експерименту стало впровадження авторської 

методики формування мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх 

учителів музики, перевірка її результативності та ефективності. 

Поставлена мета вимагала вирішення таких завдань:  

– апробувати методику формування мотивації до виконавської самопідготовки 

у майбутніх учителів музики; 

– простежити динаміку удосконалення виконавської самопідготовки після 

реалізації етапів формувального експерименту; 

– зробити порівняльний аналіз кількісних та якісних показників сформованості 

мотивації до виконавської самопідготовки, отриманих під час дослідно-

експериментальної роботи. 

Організація навчального процесу в контексті експериментальної роботи зі 

студентами спеціальностей 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) та 025 

Музичне мистецтво здійснювалася після попереднього обстеження їх виконавських  

знань та вмінь, виявлення в них особистісного ставлення до педагогічної та 

музично-освітньої діяльності, визначення необхідності й важливості власного 

саморозвитку і самовдосконалення в процесі виконавської самопідготовки. 

До чинників організації експерименту нами було зараховано:  
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– використання природних умов навчального процесу в закладах вищої освіти; 

– визначення терміну проведення формувального експерименту; 

– використання матеріалів діагностики під час вивчення та узагальнення 

висновків стосовно стану сформованості обраного феномена; 

– здійснення поетапного процесу формування мотивації до виконавської 

самопідготовки у майбутніх учителів музики.  

Для апробації авторської моделі обрано студентів Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова в кількості 60 осіб (30 осіб -  в 

ЕГ, 30 осіб – в КГ) та Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

в кількості 62 особи (30 осіб – в ЕГ, 32 особи – в КГ). Всього: ЕГ -60, КГ – 62. 

Відбір указаного контингенту зумовлено приблизно однаковим рівнем їх 

фахової підготовки, виявленої під час проведення констатувального експерименту. 

Таблиця 3.8 

Результати діагностики сформованості мотивації студентів   ЕГ та  КГ до 

виконавської самопідготовки (діагностичний зріз форм. експерименту ) 

 

Рівні 

 

 

 

 

Компо- 

ненти 

Низький  Середній  Високий 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

Потребо-

вий 

20 33,3 20 32,2 14 40 26 42 16 26,7 16 25,8 

Операціо-

нальний 

18 30 19 31,6 22 36,7 23 37,2 20 33,3 20 32,2 

Емоцій-ний  28 46,7 30 48,4 26 43,3 26 41,9 6 10 6 9,7 

Рефлексив-

ний 

32 53,3 32 51,6 24 40 26 41,9 4 6,7 4 6,5 

Середнє 

значення 

% 

40,8 40,7 40,0 40,7 19,2 18,6 

Середнє 

значення 

коефіц-та 

сформ-ті  

0,41 0,41 0,40 0,41 0,19 0,18 
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Узагальнені результати діагностичної констатації сформованості мотивації 

до самопідготовки у студентів експериментальних та контрольних груп 

(діагностичний зріз) подано у табл. 3.8. 

За результатами отриманих даних діагностичного зрізу з’ясовано, що  

експериментальна і контрольна групи на початку експерименту мають приблизно 

однаковий рівень сформованості мотивації до виконавської самопідготовки. 

Відсоткові значення сформованості мотивації за рівнями наступні: низький рівень 

має межі коливання 40,8 – 40,7, середній  - 40,0 – 40,7. високий – 19,2 – 18,6. Ці 

дані є основою для подальшого спостереженні за динамікою кількісних та якісних 

змін у формуванні структурних компонентів досліджуваного феномена.  

Для реалізації моделі формування мотивації до виконавської самопідготовки 

у майбутніх учителів музики в дослідженні було визначено три етапи: спонукально-

цільовий, стимульно-процесуальний та результативно-оцінний. Під час 

формувальної роботи відбувались якісні та кількісні зміни у усіх компонентах 

розробленої структури мотивації із певним пріоритетом конкретних структурних 

елементів на кожному з етапів, чому сприяли почергові зусилля організаційно-

методичного характеру в конкретному напрямку – потребовому, 

операціональному, емоційному, рефлексивному.  

Формування визначених компонентів відбувалося з урахуванням 

запропонованих педагогічних умов, принципів, застосуванням розроблених 

методичних блоків. Робота зі студентами експериментальних груп  проводилась 

під час їх самостійної підготовки до навчальних занять з виконавських дисциплін – 

спеціального інструменту, постановки голосу. хорового диригування, а також в 

процесі їх залучення до занять з «Мотиваційного тренінгу з виконавської 

самопідготовки», що охоплював усі три етапи  формувальної роботи (додаток   ). 

Перевірка результатів здійсненої роботи відбувалася на заняттях з названих 

дисциплін за участі викладачів та в процесі тренінгових занять. 

Для успішної організації й отримання результативності експериментальної 

роботи в процесі її проведення створювалися всі три заявлені у розділі 2 

педагогічні умови. Однак, на початку роботи важливим було. перш за все,  
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створення гармонічного середовища у взаємодії між викладачами студентами, 

забезпечення психологічного та фізичного комфорту для самостійної роботи у 

мистецько-освітнього середовищі.  

Міжособистісні контакти студента і викладача складалися на основі 

взаємоузгодження спільних зусиль, спрямованих на продуктивний результат.  

Педагогічний супровід заключався у: 

- спільному доборі виконавського репертуару на основі виконавського 

досвіду студента. його здібностей, інтересів. потреб; 

- консультуванні студентів перед кожним самостійним заняттям (постановка 

чітких завдань, визначення терміну їх виконання, інстрктивно-методична 

допомога); 

- організації навчальної роботи за принципами систематичності, 

послідовності, наступності, емоційної насиченості, відповідальності, зв’язку з 

практичними потребами школи з урахуванням художніх інтересів студентів. 

- контролюванні валеологічних умов самопідготовки (режиму роботи і 

відпочинку, забезпечення місцем для самостійної роботи та музичним  

інструментом у належному стані, наявності доступу до свіжого повітря, 

необхідності фізичної розрядки тощо).  

 За умови забезпечення перспективи фахового самовдосконалення студентів у 

процесі постановки і вирішення мистецько-освітніх задач створювалося 

мистецько-педагогічне середовище, в якому кожен студент у навчальній 

виконавській підготовці мав особистісну траєкторію розвитку з урахуванням 

власних інтересів та уподобань на основі ведення.щоденнику самопідготовки та 

участі у мотиваційному тренінгу.   

Спонукання до вироблення у майбутнього фахівця позитивної установки на 

виконавську самопідготовку через залучення до занять з мотиваційного тренінгу 

уможливлює конструювання цього процесу у гармонізації т послідовності власної 

поведінки студента через цілепокладання, планування організаційних дій, 

безпосереднє виконання наміченого та рефлексивний аналіз досягнутих 

результатів (додаток…). 
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Мета мотиваційного тренінгу – зміна та удосконалення моделей поведінки як 

майбутніх учителів музики в процесі виконавської самопідготовки. 

Характерними особливостями проведення тренінгу є: 

- мотиваційно-цільовий резонанс (Н.В.Кузьміна), на основі якого суспільно 

значущі мистецько-освітні цілі (оволодіння небхідними фаховими 

компетентностями) стали б суголосними для студентів. Для цього цілі і задачі, 

отриманий результат мають бути привабливими для  майбутніх педагогів та 

відповідати його потребам;  

-парадоксальність та образність (образність мови і висловів, опора на уяву і 

фантазію учасників); 

-баланс комфорту і дискомфорту для  спонукання навчання;  

- застосування результатів, отриманих від виконання тренінгових вправ, у 

якості самодопомоги в період критичних станів (втоми, емоційного збудження, 

апатії, розпачу тощо); 

Основними методами тренінгової роботи виступають: моделювання ситуацій, 

рефлексивний аналіз, ділова гра, групові та аутотренінгові вправи, самозвіт, 

підсумкова міні-конференція. 

Важливо зазначити, що формування мотивів виконавської самопідготовки 

спрямовувалося не тільки на кінцевий результат вивчення певного твору – його 

публічне виконання, але, в першу чергу, на сам процес самостійної роботи, його 

організаційно-методичне забезпечення, що в цілому сприяло реалізації загальної 

мети фахового навчання студентів – формуванню компетентностей майбутніх 

учителів музики. 

Для більш системного й цілісного усвідомлення методичного інструментарію 

формувальної роботи пропонується таблиця, що висвітлює зміст трьох методичних 

блоків згідно етапів формувального експеримента. До переліку методів увійшли 

найбільш продуктивні, що забезпечили успішність дослідження (табл.. 3.9).  
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Таблиця 3.9 

Методичні блоки та їх зміст згідно етапів формувальної роботи 

Методичні 

блоки 

Етапи 

формувального 

 експерименту  

Методи 

Блок 1. 

 

Спонукально-

цільовий етап 

метод емоційного стимулювання виконавських 

дій студентів, метод позитивної установки, 

відвідування публічних виступів студентів, 

мисленнєво-аналітичних дій, художнього порівняння, 

аналізу індивідуального виконавського стилю 

майстрів-виконавців збирання «кошика» 

виконавсько-педагогічних прийомів, відвідування 

уроків музичного мистецтва в закладах загальної 

середньої освіти, художньо-педагогічного аналізу 

виконавської діяльності учителів музики. 

Блок 2. 

 

Стимульно-

процесуальний 

етап 

метод постановки й вирішення виконавських і 

музично-освітніх завдань, збирання педагогічного 

портфоліо (відеофрагменти власного виконання творів, 

фрагменти проведених уроків на виробничій практиці, 

плани самосійної роботи тощо), метод складання 

«музичних колекцій» для школи, ескізного 

ознайомлення зі шкільним музичним репертуаром 

(інструментальним, вокальним, хоровим), презентації, 

метод емпатії, створення ситуації успіху, метод 

мікромоделювання сценічних і виробничо-педагогічних 

ситуацій, створення позитивної емоційної атмосфери на 

занятті, розробки міні-уроків  

Блок 3. 

 

Результативно-

оцінний зміст етап 

кейс-метод, педагогічне спостереження та 

самоспостереження, художнє порівняння, сторітеллінг, 

презентації, рефлексивно-перцептивні вправи, 

рефлексивні бесіди, метод уявного конструювання, 

метод експертної оцінки, методи самонавіювання, 

самосхвалення та самопримусу, метод копінг-

поведінки, низка прийомів саморегуляції 

(самонавіювання, самопримус, самоосуд, 

самопідбадьорювання, самовинагорода).  

 

 

Перший етап формувальної роботи  – спонукально-цільовий. Метою його 

є розвиток у студентів ціннісного усвідомлення сутності та необхідності 

цілеспрямованої виконавської самопідготовки майбутнього вчителя музики для 

досягнення успіху подальшої роботи в мистецько-педагогічній сфері, набуття 

музично-виконавської компетентності, формування стійких мотивів фахового 

навчання в її ціннісних вимірах.  
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Мета першого етапу реалізовувалась у процесі виконання наступних завдань: 

– формування у студентів позитивного ставлення до педагогічної професії та 

усвідомлення її суспільно значимої цінності; 

– спонукання до  усвідомлення специфіки  діяльності вчителя музики та ролі 

виконавської компетентності у професійній діяльності вчителя музики; 

– формування у майбутніх учителів музики внутрішньої потреби фахового 

зростання для успішної діяльності у сфері мистецько-педагогічної освіти. 

Конкретизуючи спонукально-цільовий етап, зазначимо: під час його 

проведення опосередковано приділялась увага всім компонентам структури 

мотивації до виконавської самопідготовки з пріоритетом потребового та частково 

операціонального, що оцінювались за відповідними групами критеріїв, з опорою на 

принципи практично-фахової адаптованості. 

Саме цей принцип скеровує підготовку майбутніх учителів на потреби 

майбутньої музично-педагогічної діяльності, сприяє формуванню здатності 

узгоджувати власні ціннісні орієнтації з цінностями мистецько-педагогічної науки і 

практики, бачити себе у проекції майбутнього професійного життя через комплекс 

сформованих фахових компетентностей.  

Для розв’язання завдань спонукально-цільового етапу формування мотивації 

до виконавської самопідготовки в майбутніх учителів музики використовували 

блок методів та форм роботи: метод емоційного стимулювання виконавської 

самопідготовки студентів; метод аргументації, позитивна настанова; переконання, 

відвідування концертів та їх змістово-виконавського аналізу педагогічне 

спостереження; художнє порівняння, виявлення та фіксація індивідуального 

виконавського стилю майстрів мистецтва; збирання «кошика» виконавсько-

педагогічних прийомів; проблемні завдання; відвідування уроків музичного 

мистецтва в ЗОШ та аналіз змісту виконавської діяльності учителів музики.  

Вагомим спонукальними методами за силою впливу на особистість та на 

групу студентів виявилися методи переконання (метод протиріччя, метод 

постановки завдань та аналізу результатів, метод акцентування на проблемі, метод 
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аргументації) та сугестивні методи роботи (навіювання, натяк, експресивний 

вплив, створення емоціогенних ситуацій тощо).  

Слід відмітити особливе значення для гармонізації зовнішніх та внутрішніх 

мотивів самопідготовки мав метод аргументації.  

Цей метод засвідчив свою дієвість коли ставилася задача виконання 

зовнішньої вимоги як внутрішньої потреби, тобто вимоги, що іде від «самого 

себе». Зняття небажаного в цій ситуації «вольового забарвлення» (тиску)  

досягалося наступними діями: спілкування ділове, але без «моралізаторства»; 

виклад аргументу у вигляді експромту; аргументацію ні в якому разу не  

висловлювати як погрозу. Наприклад, аргумент викладача про необхідність 

вивчення конкретних творів (В.Косенко «За метеликом», В.Сокальський 

«Пташка») та їх демонстрація в процесі бесіди з весняної теми з учнями 1 класу у 

розділі уроку «слухання музики» дозволить дітям поринути в атмосферу 

української весни, відчути оновлення природи та почуттів людини.  

Застосовуючи метод аргументації, необхідно ретельно добирати слова, 

формулювати свою вимогу чітко, ясно, спокійно. довірливим тоном.  

На цьому етапі дослідження студенти ознайомлювались із специфікою 

виконавської діяльності вчителя музики, аналізували сценічну манеру відомих 

музикантів-виконавців (В.Горовиць, Л.Мельник, Д.Ойстрах, С.Ріхтер, 

С.Рахманінов, Ф.Шаляпін, Г.Хоффман, Д.Хворостовський та інші), визначали 

характерні ознаки виконавсько-педагогічної поведінки вчителя на уроках 

музичного мистецтва та особливості демонстрації музичних зразків в роботі з 

учнями, формулювали мету та завдання власної виконавської самопідготовки, 

вчились її  аналізувати та планувати.  

Студентів заохочували до: 

-  відвідування концертів інструментальної, вокальної, хорової, симфонічної 

музики;  

- знайомства зі здобутками світового музичного виконавства у різноманітних 

форматах (аудіо, відео) із застосування інтернет-ресурсів; 

- складання Музичних колекцій з творів видатних виконавців; 
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-  участі у творчих зустрічах з відомими митцями, композиторами, 

виконавцями, провідними викладачами – О.Гурцем, О.Нагорною, Є.Савчуком, 

А.Мігай, М.Скориком, Б.Фільц, Л.Горовою, Л.Дичко ні іншими; 

- створення індивідуальних творчих проектів та портфоліо з актуальної 

мистпцько-освітньої тематики («Мої мистецько-освітні здобутки», «Перспективи 

мистецької освіти: яким я бачу вчителя майбутнього», «Сучасні учні та музика, яку 

вони слухають», «Музиканти-виконавці – дітям», «Творчість українських 

композиторів для дітей», «Українська музично-педагогічна спадщина: персоналії» 

тощо). 

У процесі констатувального дослідження ми виявили, що високий рівень 

мотивації до виконавської самопідготовки мають студенти зі збалансованими  

зовнішніми та внутрішніми мотивами діяльності, коли мотиви професійної 

діяльності співвідносяться зі спонукаючими мотивами музично-виконавської. 

Найбільш активно професійна мотивація студентів  формується на 3 та 4 курсах 

навчання, коли поглиблено вивчаються професійно-зорієнтовані дисципліни та 

студенти проходять виробничо-педагогічну практику. 

На цьому етапі  необхідно сформувати у майбутніх учителів музики  

особистісне ставлення до педагогічної професії, яке впливає на волю та діяльність, 

встановлює позитивний взаємозв’язок між музичними здібностями та  

можливостями їх реалізації у майбутній музично-освітній діяльності.  

З метою усвідомлення специфіки діяльності вчителя музики та ролі 

виконавської компетентності у музично-педагогічній роботі було організовано 

відвідування уроків музики в школі. Студенти мали проаналізувати уроки музики 

та визначити, якими виконавськими компетентностями володіє вчитель та у яких 

фрагментах уроку він їх використовує. У процесі спостереження студенти 

фіксували особливості виконавських навичок: одночасне використання 

диригентського жесту та гри на інструменті, виконання пісень під власний 

акомпанемент, вокальну та  інструментальну імпровізацію, транспонування тощо. 

Після відвідування  уроків, студенти мали написати звіти та обговорити їх на 

індивідуальних заняттях (у класі основного музичного інструменту, постановки 
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голосу, диригування). У процесі обговорення студенти аналізували найбільш 

важливі виконавські навички та ступінь їх сформованості у власній виконавській 

практиці.  Завдяки цьому майбутні вчителі музики мали змогу визначити місце та 

значення виконавських умінь у структурі уроку, важливість їх сформованості для 

вчителя музики, а також наснажувались майбутньою педагогічною діяльністю, 

захоплювались натхненністю вчителів, відчували значущість обраної професії. 

Під час відвідування студентами шкільних концертів та виступів шкільних 

музичних колективів на конкурсах та фестивалях, відбувалось спостереження за 

вчителями музики як виконавцями та керівниками творчих колективів учнів, 

аналізувались також репетиційні заняття у позанавчальний час. Такі спостереження 

є дуже вагомими для усвідомлення важливості виконавських умінь, оскільки 

демонструють значимість рівня виконавської підготовки педагогів-музикантів, 

стимулюють прагнення до постійного самоудосконалення. Студенти 

усвідомлювали, що тільки вчитель, який демонструє високий рівень виконавських 

умінь, зможе захопити й учнів виконавською діяльністю та сприяти ефективному 

розвитку музичних здібностей дітей. 

Ефективним методом першого етапу формувального дослідження було 

проведення дискусії «Сучасний вчитель музики: який він?». Студенти мали визначити 

найбільш важливі риси сучасного вчителя музики та знання й уміння, якими  він має 

володіти. У ході дискусії  аналізувались дві точки зору: «найважливіше для вчителя 

музики – бути гарним виконавцем» або «найважливіше для вчителя музики – вміти 

красиво розповідати про музику». Студенти обговорювали важливість комунікативної 

взаємодії вчителя та учнів, а також комунікативну функцію музики та більш вагомий 

вплив музики, аніж слова, на почуття і думки учнів. Така дискусія сприяла  

усвідомленню ролі виконавської діяльності та самопідготовки у проведенні уроків 

музики й  у позакласній роботі вчителя. 

З метою формування усвідомлення важливості виконавської самопідготовки 

був використаний також метод стимулювання зацікавленістю, що передбачав  

ознайомлення студентів із прикладами майстерності всесвітньо відомих 

виконавців, зокрема, піаністів: О.Ботвинова, С.Руденка, В.Лисиці, Лі Ру Ма, Еціо 
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Боссо, Петера Бенце; скрипалів В.Попадюка, Девіда Гарретта, Даміно Ескобара, 

Едвіна Мартона, Ванесси Мей; вокалістів: Л.Монастирської, П.Гунька та інших. 

Для цього на індивідуальних та групових заняттях, систематично проводилося 

прослуховування аудіозаписів виконання інструментальних та вокальних творів 

видатними виконавцями та співаками, перегляд відеозаписів концертних виступів 

вокалістів та інструменталістів–виконавців, а також відомих диригентів хорових 

колективів із наступним обговоренням стилю та манери виконання, емоційності та 

артистизму, невербальних виражальний засобів.  

На цьому етапі проведення експериментальної роботи студенти також 

активно відвідували концерти музикантів-професіоналів, творчі зустрічі з 

відомими виконавцями та хоровими колективами. Такі форми роботи формували 

ціннісні орієнтири студентів у світі мистецтва,  сприяли розвитку  естетичної 

культури та музично-естетичного досвіду, стимулювали  довдосконалення власних 

виконавських умінь та усвідомлення особистої відповідальності за їх рівень.  

З метою формування позитивного ставлення до педагогічної професії та 

усвідомлення її соціальної значущості  було запропоновано написати есе на одну із 

тем: «Роль музики у суспільстві» або «Вчитель музики як носій музичної 

культури». Виконання цього завдання  сприяло тому, що студенти замислювались 

над своїм покликанням, завданнями вчителя музики – навчити дітей розуміти та 

любити музику, поціновувати прекрасне навколо себе, прагнути самому творити 

красу  у своєму житті через мистецьку діяльність.  

Наступна вправа «Долоня» була спрямована на визначення місця виконавської 

компетентності у системі професійних компетентностей майбутнього вчителя музики. 

Місце проведення вправи – урок музичного мистецтва, який проводить вчитель. 

Студентам необхідно намалювати свою долоню на папері та на кожному контурі 

пальця написати найбільш важливі професійні компетентності вчителя музики. У 

центрі долоні має стояти та компетентність, яка є найбільш значимою у фаховій 

підготовці майбутнього вчителя. Після виконання необхідно виділити маркерами ті 

компетентності, які студенти вважають ще не сформованими у себе. Слід зазначити, 
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що більшість студентів у центр долоні поставили виконавську компетентність, 

вважаючи її такою, що забезпечить ефективність професійної діяльності вчителя.  

З цією ж метою був проведений круглий стіл серед студентів та вчителів 

музики на тему: «Як зробити урок музики цікавим, а вчителя -  авторитетним». 

Студенти та вчителі обговорювали сучасні проблеми, які стоять перед вчителем 

музики, значна увага приділялась особливостям уроків музики, які  відповідають 

вимогам Нової української школи. Вчителі ділились досвідом використання Smart-

технологій та прийомівгеймифікації на уроках музики в школі. Під час 

обговорення зазначалось, що сучасний вчитель має володіти не тільки досвідом 

виконання класичних творів, а й виконувати сучасні  інструментальні або вокальні 

комопзиції, зокрема саунд-треки до популярних фільмів, вміти імпровізувати, 

підбирати на слух, бігло читати з листа тощо.  

Важливою формою самопідготовки стала наша пропозиція щодо розробки 

студентами мистецько-освітніх проектів на теми: «Мої мистецько-освітні 

здобутки», «Перспективи мистецької освіти: яким я бачу вчителя майбутнього», 

«Сучасні учні та музика, яку вони слухають», «Музиканти-виконавці – дітям», 

«Творчість українських композиторів для дітей», «Українська музично-педагогічна 

спадщина: персоналії» тощо). 

На основі спостереження за перебігом  першого етапу формувального 

експерименту можемо відзначити зростання у майбутніх учителів музики 

наступних показників мотивації: 

– сформованості інтересу до музично-виконавської діяльності та педагогічної 

професії; 

– потреби в удосконаленні музично-виконавських умінь; 

– усвідомлення необхідності постійної виконавської самопідготовки та 

позитивного ставлення до неї. 

Отже, результатами спонукально-цільового етапу виявилися:  робота над 

формуванням збалансованих мотивів зовнішньої та внутрішньої природи, 

усвідомлення значущості вчительської професії, важливості музично-педагогічної 
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роботи на основі мотивації успіху на основі гармонічних стосунків викладача і 

студента.  

Другий етап – стимульно-процесуальний. Метою цього етапу було 

формування в студентів мотивації до виконавської самопідготовки за змістом 

операціонального та емоційного компонентів. На основі мотивів само детермінації 

та самовдосконалення відбувалося стимулювання внутрішніх мотивів виконавської 

самопідготовки. Засобами активізації й димінування названих мотивів діяльність 

студентів спрямовувалася на оволодіння технічними вміннями та вміннями 

занурення у художньо-смисловий контекст музичного твору на основі емпатії.   

Мета реалізовувалась у процесі виконання наступних завдань: 

– розвиток пізнавальної активності, інтересів та потреб, спрямованих на 

розширення знань студентів щодо виконавської самопідготовки (пізнавальний 

мотив); 

– активізація навчальної діяльності для набуття нових знань, умінь і навичок у 

процесі активного залучення студентів до музичного виконавства в аудиторній 

(індивідуальні заняття) і позааудитоорній діяльності (концертні виступи, 

профорієнтаційні заходи, лекції-концерти в школах, педагогічна практика тощо), 

що стимулює до виконавської самопідготовки (мотив досягнення, мотив успіху); 

– активна теоретико-практична підготовка студентів з метою підвищення рівня 

професійно спрямованих знань щодо оволодіння прийомами самоорганізації, 

(пізнавальний мотив, мотив досягнення); 

– спрямування на саморегуляцію, стабілізацію емоційно-вольової сфери 

студентів в процесі самопідготовки (мотив успіху, мотив досягнення). 

Конкретизуючи зміст другого етапу, зазначимо, що значну увагу було 

приділено безпосередньо всім компонентам структури мотивації до виконавської 

самопідготовки на основі таких провідних принципів як принцип художньо-

герменевтичрного контексту та принцип особистісної причинності.  

В реалізації принципу художньо-герменевтичного контексту, спрямованого 

на усвідомлення художніх смислів у творах мистецтва, ми домагалися творчої 

активності студентів у вивченні питань теорії та історії муичногоь мистецтва, 
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можливостей прочитання зразків минулого з позицій сьогодення. Наприклад, 

розуміння прелюдії і фуги І.-С.Баха (Добре темперований клавір) як явища, яке 

несе гуманістичну, позитивну  інформацію сучаним людям. Студентам 

розтлумачувалося, що, згідно ідей Г. Гуссерля, М. Хайдеггера, О. Лосєва, 

В. Козоловського, культурні смисли дають себе розкрити більш повно тільки 

протягом часу. А це означає, що музика І.-С. Баха може розкритися сучасному 

виконавцю у всій повноті і красі якщо вміти виявляти закладені в ній смисли через 

вербальну та виконавську інтерпретації. Зверталася увага на значення власного 

виконавського досвіду для художнього розуміння нотних текстів та для іх 

звукового прочитання-виконання. 

У відповідності до принципу особистісної причинності у роботі зі 

студентами увагу було закцентовано на власному світогляді, художня глибина 

якого і відповідає за самодетермінацію виконавських дій. Адже тільки виконавець, 

його емоції та інтелект. воля та спонукальні мотиви можуть забезпечити 

успішність втілення художнього образу та виразніст виконання. Було визначено 

максимальну актуалізацію особистісних якостей студентів на активне ставлення до 

виконавської самопідготовки як результату усвідомлення важливості зіставлення 

власних музично-виконавських можливостей та здатності донесення до учнів 

художнього змісту музичних творів. 

Смислове занурення в художній текст є неможливим без розвинутої 

здатності до емпатії. Тому розвиток у студентів емпатичного розуміння та умінь 

ціннісно-смислового сприйняття твору здійснювався через щирий і довірливий 

діалог, обмін думками, естетичними позиціями щодо трактування музичних творів. 

Так, спілкування між викладачем і студентом включало  такі форми звернення як 

«дайте оцінку…», «Висловіть власне ставлення до ….», «Обгрунтуйте свою 

трактовку…». Формуючи у студентів емоційно-особистісний спосіб ставлення до 

музичних творів, до їх вивчення, виконання та рефлексивної оцінки виконавської 

поведінки, ми досягали основного результату - «праці душі».  

Змістом другого етапу стало: оволодіння майбутніми вчителями музики 

уміннями ставити і розв’язувати музично-творчі та зхудожньо-педагогічні задачі. 
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Для цього необхідним стала концентрація зусиль на здатність визначати мету, 

предмет і засоби діяльності, обирати відповідні способи й послідовність виконання 

дій; розвиток здатності керувати своєю поведінкою, власним психічним станом. 

З метою упорядкування виконавських дій у процесі виконання задач 

студентам було запропоновано ведення Щоденника самопідготовки з виконавських 

дисциплін (додаток К). Цей документ, розрахований на 2 семестри навчального 

року, мав наступну структуру: 1) назва музичного твору,зміст роботи;2) план 

роботи, завдання; 3) термін виконання; 4) рекомендації викладача; 5) виконавські 

труднощі; 6) спонукальні мотиви; 7) результат. 

Робота з щоденником стала чинником, що упорядкував навчальну 

діяльність студентів на основі дидактичних принципів послідовності, наступності, 

системності. Стимулювання активності в рамках означених правил і вимог 

позитивно відобразилося на виконавських успіхах та позитивних установках 

студентів експериментальних груп.  

Для розв’язання завдань даного етапу використовували такі методи і форми 

роботи як: збирання педагогічного портфоліо (відеофрагменти музичного 

виконавства, відеозаписи кращих уроків музичного мистецтва та позакласних 

заходів, проведених учителями та самими студентами на виробничій практиці, 

методичні напрацювання); ескізний перегляд музичної літератури для дітей та 

складання «музичних колекцій», добірки творів з слухання та виклання музики для 

школи за певними темами, метод аналізу виконавських труднощів; метод 

проблемних ситуацій, дискусії, бесіди, метод проектів, вирішення проблемних 

завдань, презентації, підготовка лекцій-концертів для учнів ЗОШ; метод 

психотехнологічного впливу, методи формалізованого інтерв’ю та експертного 

оцінювання, створення ситуації успіху, метод мікромоделювання професійних 

ситуацій  з елементами музичного виконавства; аудіовізуальні демонстрації творів, 

створення позитивної емоційної атмосфери на занятті, створення міні-уроків 

(тематичні фрагменти уроків музичного мистецтва та музично-виховних заходів з 

демонстрацією музично-виконавської діяльності); метод спостереження а аналізу 



160 

 
уроків музичного мистецтва; інтеграційні мистецькі комплекси для застосування в 

позакласній роботі з учнями (міні-вистава, інсценізація, концерт-імпровізація).  

Зміст другого етапу реалізовувався в таких формах індивідуальної 

практичної самопідготовки як 2 частина мотиваційного тренінгу, підготовка до 

просвітницької діяльності серед учнів, до участі у заходах університету, міста. 

Організовуючи роботу на цьому етапі, ми прагнули змінити пізнавальну позицію 

студентів на більш активну з використанням форм, методів і прийомів, засобів 

навчання, що сприяють підвищенню пізнавального інтересу, самостійності, 

творчих ініціатив. Тому на цьому етапі перевагу надавали активним методам 

навчання, зокрема, задачним та проблемно-пошуковим.  

Внутрішні процеси пізнавальної діяльності поєднувались із роздумами, 

пошуком аргументів, доказів. Це збуджувало потребу до збагачення знань, 

розвивало ініціативу в пізнанні, сприяло розумінню внутрішньої сутності творів.  

Так, студентам було запропоновано ознайомитися з педагогічними і 

методичними досягненнями учителів-практиків, їх педагогічним досвідом, зокрема 

виконавським. Під час проведення педагогічної практики пропонувалося 

спостерігати (метод спостереження) за музично-виконавською діяльністю вчителя 

музики та студентів-першокурсників, які проводять уроки музики з наступним 

аналізом. При цьому студенти накопичували та систематизовували матеріал 

спостережень (метод збирання педагогічного «портфоліо»), а саме відеовтілення 

музично-виконавської діяльності учителя музики з учнями на уроці та в 

позакласній роботі, прийоми артистизму, імпровізації, активізації уваги учнів та за 

планом-опитувальником готували власний звіт про результати своїх спостережень 

за вчителями. Також студенти збагачували «портфоліо» відеофрагментами 

виступів видатних виконавців з метою аналізу музичних творів, характеристики 

виконавських труднощів, рівня індивідуально-творчої інтерпретації музичного 

твору, володіння технікою художнього виконання, здатності творчо мобілізувати 

характерологічні вольові якості в процесі сценічно-виконавської діяльності. 

Однією з форм самостійної роботи було написання рецензій на виконання 

музичних творів після відвідування конкурсів вокалістів, інструменталістів, в яких 
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аналізували виразність та емоційність гри виконавців, особливості інтерпретації, 

висловлювали думки щодо цінності музичного твору для сприймання дітьми.  

В процесі тренінгових занять під час педагогічної гри «Позитивний образ-Я у 

виконавських діях» студенти ознайомлювалися з поняттями «самопідготовка», 

«виконавська діяльність», «виконавська культура», «виконавські навички», 

виконавська самопідготовка», значенням внутрішніх, особистісних мотивів для 

успішного виконання поставлених завдань. Студенти закріплювали отримані нові 

знання в процесі виконання вправ «Долоня», «Мій музичний світогляд в одному 

реченні». Мета вправ -  формування позитивного образу-Я через відчуття 

впевненості у власних силах для виконання поставлених завдань.  

Було запропоновано дії у павній послідовності для усвідомлення професійної 

успішності через виконавську діяльність. Студенти мають усвідомити, що 

виконання музичного твору – це продукт художньої творчості, результат 

сформованої Я-концепції у її практично-художньому представленні.  

Так, на гренінговому занятті під час з’ясування проблеми самопідготовки у 

бесіді «Мотивація музично-виконавських дій - чинник мистецтва управляти 

собою» за допомогою методів дискусії, вирішення проблемних завдань 

обговорювалися основні аспекти виконавської самопідготовки, напрями її 

дослідження, роль і значення виконавської самопідготовки у професійній 

діяльності вчителя музики. Під час дискусії жваве обговорення  у студентів 

викликало питання про місце виконавської самопідготовки в структурі їхньої 

особистої навчальної діяльності. Так, студентка Іващенко К. наголошувала на 

важливості виконавської самопідготовки з метою вдосконалення техніки 

художнього виконання, розвитку вміння розкрити художній образ у єдності змісту 

і форми, добору комплексу художньо-інтерпретаційних засобів музичної 

виразності. Деякі студенти відмічали певні труднощі в самому процесі організації 

самопідготовки, а саме відсутність знань щодо розподілу часу на виконання 

завдань, неспроможність самостійно добирати й вивчати музичні твори, 

нездатність до аналізу та самоаналізу, критичного мислення й адекватного 

судження, оцінки та самооцінки. Також майбутні вчителі музики відмічали 
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неспроможність творчо мобілізувати характерологічні вольові якості в процесі 

сценічно-виконавської діяльності або на уроках музики. 

На практичні заняття студенти готували презентації з проблеми виконавської 

самопідготовки, в яких аналізували її методологічні засади, психологічні, 

педагогічні аспекти, намагалися самостійно визначати компоненти виконавської 

самопідготовки та ступінь їх сформованості конкретно у кожного в групі. 

Під час педагогічної гри «Створи доя себе ситуацію успіху», студенти 

дізналися, що позитивне налаштування – необхідне відчуття для успішного 

протікання процесу самопідготовки. Опрацьовувалися вправи для реалізації  

принципу позитивного підкріплення. студенти знаходили слова  для само 

підтримки у формі самозаохоченння, бонусів, призів тощо. 

Під час індивідуальних занять з виконавських дисциплін студенти 

реалізовували складений спільно з викладачем план виконання музично-творчих 

завдань за певним алгоритмом, а саме: ознайомлення з автором (авторами) 

музичного твору, з’ясування сутності музичного твору, осмислення та осягнення 

його художньо-образного змісту, складання вербальної та письмової анотацій 

твору, визначення труднощів в інтерпретації (художніх технічних) виділення 

актуальних відрізків процесу виконавської самопідготовки, визначення їх змісту, 

формулювання задач самостійної роботи в залежності від визначених труднощів, 

з’ясування найбільш проблемних відрізків та конкретних ситуацій виконання, 

визначення методів і прийомів роботи над виконавськими труднощами.  ( добір 

мистецької  таметодичної літератури, створення банку відео – та аудіо записів). , 

Спонукання майбутніх учителів музики до музично-виконавської 

самоорганізації надавало їм можливість, готуючи на практичні заняття фрагменти 

уроків та музично-виховних заходів, що передбачали виконавську діяльність 

майбутніх учителів музики (виконання музичного твору по слуханню, вокальне 

виконання твору), самостійно знаходити шляхи до розуміння авторського задуму 

твору, визначати мету, предмет і засоби діяльності, обирати відповідні способи й 

послідовність виконання дій, що сприяло підвищенню успішності, 

дисциплінованості, самостійності процесу виконавської самопідготовки. 
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Серед методів самостійної роботи студентам пропонувався ескізний перегляд 

музичної літератури для дітей та складання «музичних колекцій», добірки творів 

для слухання школярами, підпорядкованих певній темі з аналізом виконавських 

труднощів, самостійне розучування цих творів з виконавською презентацією 

(метод презентації) на індивідуальних та практичних заняттях. 

Пізнавальний інтерес під час тренінгових занять викликало у студентів 

розкриття проблеми саморегуляції,  оскільки музично-виконавська діяльність вимагає 

здатності керувати собою, своєю поведінкою, діями, власним психічним станом, 

емоціями. Студенти відмічали, що перед публічним виступом відчувають страх, 

невпевненість, хвилювання з приводу можливого забування тексту, негативної оцінки 

з боку слухачів та отримання низького балу за виступ. При цьому фізіологічний стан 

характеризується потінням, підвищеним серцебиттям, сухістю у роті тощо. Серед 

засобів, що зменшували негативний прояв, вказували вольовий самонаказ («Зберися». 

«Все буде нормально»), відволікання уваги на сторонні предмети, зосередження уваги 

на музичному творі, його художньому образі. В процесі проведення заняття 

використовувавсяя метод проблемних ситуацій. Так, наприклад, обговорювалася 

ситуація емоційної напруги і хвилювання перед публічни виступом.  

В процесі обговорення в групі даної ситуації було запропоновано:  а) 

збільшити кількість публічних виступів різних форматів; б) бути впевненим, що до 

твір повнісю підготовлений до виконання на сцені; в) вивчити особливості прояву 

власних психічних станів та вміти ними керувати, застосовуючи техніки 

активізації, релаксації, стабілізації.  

З метою ознайомлення студентів з прийомами і методами саморегуляції на 

практичних заняттях застосовувався метод психотехнік. Зрозуміло, що за такий 

короткий час неможливо опанувати вміння саморегуляції, особливо ті, які 

стосуються регулювання психофізіологічних станів. Реальні позитивні зміни у 

цьому напрямку можливі за умов тривалої і послідовної роботи. Проте, одним із 

завдань психотехнік було ознайомлення з методами такої роботи, які надалі 

студенти використовували самостійно. Психотехніки проводилися як на групових 

практичних заняттях, так і в процесі індивідуальних занять студентів. При цьому 
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використовувались методи формалізованого інтерв’ю та експертного оцінювання. 

Кожний учасник на індивідуальних заняттях отримував індивідуальні рекомендації 

щодо шляхів і методів оптимізації власної навчально-виконавської діяльності, 

підвищення ефективності її регуляції з урахуванням індивідуальних особливостей. 

Після проведення такої роботи її учасники повторно виконали ці завдання, 

заповнили анкети та письмово дали характеристику змін, які відбулися з ними в 

результаті корегувальної роботи. 

Також на заняттях тренінгу проводилася робота над практичним 

опануванням умінь регуляції психічних станів, які ефективно впливають на 

процеси саморегуляції. Розроблені педагогічні умови реалізовувалася за рахунок 

використання індивідуальних форм роботи, проблемно-творчих завдань, методів 

створення ситуації успіху, бесіди, дискусії, створення позитивної емоційної 

атмосфери на занятті, підвищення рівня знань про виконавську діяльність і 

виконавську самопідготовку, формування вмінь самостійно організовувати та 

планувати свою роботу над розвитком виконавських умінь, обговорень 

проблемних питань саморегуляції, підбору індивідуальних технік і методик 

відповідно до особливостей і потреб учасників експерименту. Це забезпечувало 

формування професійного мотиву та мотиву досягнення. 

В структуру індивідуальних занять цього етапу входило обов’язкове 

обговорення процесу виконання домашнього завдання. При цьому зверталась увага 

на досягнення, успіхи, труднощі, проблеми різного характеру, які зустрічались в 

процесі самостійної роботи, обговорювались проблеми самоорганізації, 

саморегуляції на кожному етапі виконавської самопідготовки, аналізувалися 

виконані практичні завдання з оволодіння техніками психорегуляції, що 

пропонували викладачі, які брали участь в експерименті. Обов’язковим було 

з’ясування вражень від заняття, здійснення аналізу досягнутого, виявлення причин 

невдач, окреслення перспектив подальшої роботи, шляхів досягнення мети. 

У процесі експерименту майбутні вчителі розробляли сценарії шкільних свят із 

залученням творів для власного виконання та виконання з учнями. Студенти 

залучались також до роботи в музично-творчих гуртках з наступним сценічним 
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виконанням, розробляли програми лекцій-концертів з подальшими виступами перед 

учнями, в результаті чого закріплювали виконавські вміння. На цьому етапі 

формувального експерименту використовувалися метод мікромоделювання 

професійних ситуацій з елементами музичного виконавства, метод музично-

теоретичного аналізу, що спрямовані на підвищення рівня професійно-

педагогічних якостей студентів (самостійність, виконавська надійність, 

цілеспрямованість, самооцінювання, саморегуляція). 

Проведення поточного контролю було забезпечено усними, письмовими, 

тестовими та практичними методами. Серед діагностичних методів цього зрізу було 

обрано наступні: бесіда з викладачами, педагогічні спостереження, самостійне 

опрацьовування інструментального (або вокального) твору з шкільної програми 

«Музика» та виконання його у присутності однокурсників з власним коментуванням. 

У кожний період експериментальної роботи значна увага приділялась 

проходженню студентами виробничої педагогічної практики в загальноосвітній 

школі. Оволодіння основними функціями діяльності вчителя музики вимагало 

активного залучення студентів до виконавської самопідготовки з метою художньо-

технічного опанування музичними творами. 

Аналіз результатів педагогічної практики засвідчив підвищення рівня 

пізнавальної й професійної мотивації студентів, розширення педагогічних знань і 

вмінь, що створювало позитивні умови для поглиблення їхнього професійно-

педагогічного розвитку й набуття музично-виконавського досвіду. Результати 

формувальної роботи засвідчили, що найуспішніше сформувався операціональний 

компонент (табл. 3.10). Ми пояснюємо це тим, що на цьому етапі експерименту 

значну увагу приділяли відповідним блокам методів: мотиваційно-проективному та 

пізнавально-творчому; менш ефективно сформувався рефлексивний компонент. Це 

можна пояснити тим, що формуванню цього компонента більше уваги було 

приділено на третьому етапі експериментальної роботи. 

Порівняльний аналіз даних початкового (констатувального) та контрольного 

діагностичних зрізів показав, що у формуванні мотивації до виконавської 

самопідготовки студентів експериментальної групи відбулися більш істотні 
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Таблиця 3.10 

Результати діагностики сформованості мотивації студентів ЕГ та КГ до 

виконавської самопідготовки (контрольний зріз) 

 

 

Рівні 

 

Компо- 

ненти 

Низький  Середній  Високий 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

Потребовий 11 18,3 18 29 24 40 36 42 25 41,7 18 29 

Операціо- 

нальний  

6 10 15 24,2 22 36,7 22 35,5 32 53,3 25 40,3 

Емоційний 20 33,4 27 43,5 32 53,3 29 46,8 8 13,3 6 9,7 

Рефлексивний 27 45 31 50 25 41,7 27 43,5 8 13,3 4 6,5 

Середнє 

значення % 

26,7 36,7 42,9 42,0 30,4 21,3 

Середнє 

значення 

коефіцієнту 

сформ. комп. 

0,27 0,37 0,43 0,42 0,30 0,21 

 

зрушення, ніж у КГ: вищого (творчого) рівня в ЕГ досягло 30,4 %, а в КГ – 

21,3%, тобто у ЕГ динаміка зростання становить +11,2; тоді як у КГ динамка 

становить +2,7. Окрім цього, відбулись вагомі зрушення показників сформованості 

погребового та операціонального компонентів ЕГ: на високому рівні за  

показниками погребового компоненту стало 41,7% (+15), за показниками 

операціонального  – 53,3% (+ 20). 

Таким чином, перебіг експериментальної роботи за узагальненими 

результатами контрольного зрізу діагностування сформованості компонентів 

мотивації до виконавської самопідготовки дозволяє говорити про тенденцію до 

продуктивності обраної авторської методики. 

Третій етап – результативно-оцінний. Метою його є розвиток у студентів 

спонук до здійснення рефлексивного самоаналізу та самооцінки власної 

виконавсько-педагогічної діяльності, до оволодіння прийомами аналізу 

саморегулятивних станів з провідною роллю мотивів самовдосконалення. На цьому 

етапі здебільшого звералася увага на формуванняв  студентів мотивів 
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виконавського самовдосконалення як таких, що активно впливають на свідомість 

через саморегулятивні рефлексивні дії.  

Рефлексивні уміння, адекватна самооцінка виконавської самопідготовки та 

здатність до усунення психологічних бар’єрів виконавської діяльності сприятимуть 

професійній і музичній самореалізації майбутнього вчителя. Отже, цей етап, в 

основному, спрямовувався на формування мотивів самовдосконалення.  

Мета реалізовувалась у процесі виконання наступних завдань: 

– розвиток рефлексивних умінь у  процесі виконавської самопідготовки та 

педагогічної діяльності (самоспостереження, самоаналіз) ;   

– формування здатності до адекватної самооцінки музично-виконавських знань 

та умінь; 

– розвиток умінь саморегулювання внутрішнього самопочуття у процесі 

підготовки до виступу та безпосереднього публічного виконання творів; 

– стимулювання рефлексивної діяльності майбутніх учителів музики з метою 

розвитку в них позитивної «Я-концепції», що сприятиме адекватній оцінці рівня 

власної виконавської майстерності та ступеня відповідності музично-виконавської 

підготовленості  звимогам професії. 

Для успішної організації й отримання результативності експериментальної 

роботи на третьому етапі дослідження створювались умови для застосування 

принципу позитивного самопідкріплення. Це принципове положення є важливим 

для самоусвідомлення студентом себе як рушійної сили власного розвитку, для 

формування самоповаги. Фактично це рух від «Я-реального до «Я-ідеального». 

Важливо або студент сформував для себе власний образ-мету фахівця-виконавця і 

невпинно йшов до нього. 

Відчуття самоповаги дає студенту позитивні емоції, фізичні і моральні сили 

йти вперед, самовдосконалюючись. Самопідкріплення неможливе без застосування 

методів самоорганізації та саморегуляції. Тому в процесі індивідуальної 

самопідготовки та групових тренінгових занять зверталась увага на такі полярні 

методи і прийоми як самосхвалення і самопримус.  
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На третьому етапі формувальної роботи було важливо пройти шлях 

розуміння самовдосконалення через аналівз та долання виконавських та худоднть-

педагогічних труднощів. Студенти доходили розуміння, що самовдосконалення - 

це цілісне, динамічне утворення особистості, що характеризується сукупністю 

педагогічної рефлексії, професійної компетентності і самоуправління та 

спрямоване на безперервне зростання, внутрішню роботу над собою.  

На тренінговому занятті «Аналіз виконавських труднощів як елемент 

мистецько-педагогічної майстерності. Коли мету не досягнуто» здійснювалося 

моделювання ситуацій коли студенти шукали варіанти «виходу» з кризового 

психологічного стану у разі помилки на публічному виступі, давали рекомендації 

через прийом «авансування успіху». 

 Ділова гра «Лінощам – бій» актуалізувала у студентів бажання переборення 

інфантилізму через прийоми активних продуктивних дій  - самонаказ, самопримус. 

самоосуд та інші. .В процесі спільного обговорення студенти виявили основні уміння 

музично-виконавської самоорганізації, а саме: уміння самоконтролю, самоаналізу, 

самооцінки результатів музично-виконавських дій; вміння управляти емоційно-

вольовою сферою (вольові зусилля, ініціативність); уміння саморегуляції психічного 

стану та концентрації уваги в процесі виконання музичного твору. Активними 

коригувальними методами виявилися наступні: метод самопримусу, вольового 

зосередження на меті виконавської самопідготовки, який допомагає подолати 

внутрішню неорганізованість, лінощі, небажання працювати над самовдосконаленням 

виконавських умінь та саморозвитком; метод самоосуду, який передбачає уміння 

майбутніми вчителями музики, давати їм оцінку. Прийом «крок уперед» – передбачає 

щотижневе планування виконавської самопідготовки та фіксацію досягнень із 

виконання плану, аналізувати свої досягнення у виконавській самопідготовці на 

основі алгоритму: планування – виконання запланованого – аналіз дій – відпочинок. 

Для розв’язання завдань цього етапу використовували такі методи та форми 

роботи як: саморефлексія, самоаналіз, педагогічного спостереження та 

самоспостереження, сторітеллінг, презентації, метод виконання рефлексивно-

перцептивних вправ, кейс-метод, допінг-поведінки, рефлексивні бесіди, метод 



169 

 
уявного конструювання, самонавіювання, самопримусу, самоосуду,  

самопідбадьорювання, самонагороди тощо. 

В роботі Мотиваційного тренінгу на третьому етапі формувальної роботи 

свою дієвіть засвідчили такі цікаві і нестандартні методи як сторітеллінг та метод 

рефлексивно-перцептивних вправ. 

Метод сторітеллінгу (розповідання історій та цікавих фактів на основі 

отриманого виробничо-практичного досвіду в роботі з учнями та інших публічних 

виступів) було застосовано з метою формування здатності до самоаналізу та 

самооцінки власних виконавських дій.  Застосовуючи цей метод, майбутні вчителі 

вчилися  формулювати свої думки та розповідати про себе, описувати свої вчинки 

та почуття, оцінювати наслідки практичної роботи, виступів на конкурсах та 

робити висновки. Сторітеллінг передбачав демонстрування презентацій  власних 

виступів, фрагментів проведення уроків  на практиці, які доповнювалися 

коментуванням власних почуттів та емоцій, пережитих у момент виконавства. 

Такий аналіз допомагав усвідомити вплив емоцій на виконавство, здатність до їх 

експресивного вираження та реакцію слухацької аудиторії. У такий спосіб, 

особистий сторітеллінг допоміг студентам зрозуміти себе, свої переживання, 

усвідомити причини недосконалого виконання музичних творів та скоригувати 

свою самопідготовку та подолання цих недоліків. Сторітеллінг став дієвим 

способом мотивації студентів на прояв виконавської ініціативності.  

Для процесів виконавського самовдосконалення суттєвим є стійкість 

самооцінки власних дій. Необхідно було слідкувати за тим, щоб ця самооцінка була 

реальною і максимально об’єктивною: не заниженою і не завищеною. При 

заниженій самооцінці студентам пропонувалося організовувати собі «ситуацію 

успіху», акцентувати увагу на виконавських здобутках та  позитивних якостях, не 

застосовувати критичних висловлювань по відношенню до себе. У разі завищеної 

самооцінки влаштовувалися імпровізовані змагання з більш сильнішими 

виконавцями з застосуванням методу порівняння. Для того, щоб оцінити власний 

виконавський рівень, студенти повинні були рефлексивно оцінювати його через 

аналіз виконання поставлених завдань, смеред яких головне -  вміти налагоджувати 
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взаємодію зі слухацькою аудиторією та відчувати її налаштованість і 

сприйнятливість.  

З метою розвитку здатності до мистецько-педагогічної рефлексії зі 

студентами експериментальних груп проводилася робота із застосування методу 

рефлексивн-перцептивних вправ та відповідного аналізу. Його застосовують як 

психолого-педагогічну програму розвитку рефлексивних якостей її учасників, на 

основі якої відбувається інтенсивне осмислення і переосмислення власного досвіду 

а також  аналізу дій, вчинків, суджень та установок інших людей (за А.Реаном).  

Шляхом застосування цього методу студенти засвювали прийоми більш 

глибокого проникнення у глибину власної особистості (саморефлексія) та більш 

адекватного пізнання особистісних рис інших студентів (перцепція). Таке 

поєднання двох відносно самостійних завдань в одній меті засновано на уявленні 

про цілісність рефлексивно-перцептивного аналізу. Змістовний аспект дій згідно 

названого методу полягає у послідовному і  циклічному переході від незнання до 

знання (усвідомлення) певної психологічної реальності метою її кращого 

розуміння (за А.Реаном). Результати застосування такого методу на тренінгових 

заняттях зумовили: засвоєння студентами ефективних прийомів і методів пізнання 

особистісних особливостей інших; засвоєння прийомів адекватного самопізнання; 

корекцію самосприйняття і запуск механізму самопізнання; корекцію 

психологічних установок в міжособистісному і міжгруповому спілкуванні; 

специфічний досвід спілкування у тренінговій групі.  

В процесі виконання вправ надавалася психологічна підтримка виконавських 

дій студентів, сприяти зниженню  знімалася емоційна напруга, що сприяло 

розкриттю творчого потенціалу кожного. У тренінгових вправах  здійснювався 

груповий аналіз виконавської поведінки, який стосувався основних психологічних 

механізмів пізнання інших та самопізнання (проектування, ідентифікація, емпатія 

та ін.). У результаті проведених дій студенти змогли адекватно оцінити власну 

виконавську самопідготовку, усвідомити переваги та недоліки в порівняні з 

іншими, проаналізувати питання виникнення психологічних бар’єрів, що 

заважають досконало виконувати музичні твори в умовах публічного виступу. 
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Застосовані імпровізаційні прийоми роботи засвідчити важливість принципів 

доброзичливості та позитивного самопідкріплення, на яких будувалося навчання. 

Досить ефективним методом закріплення рефлексивних механізмів у 

майбутніх учителів музики на заняттях Мотиваційного тренінгу була рефлексивна 

бесіда, що використовувалась для аналізу виконавської самопідготовки з метою 

оцінки та виправлення негативних сторін її організації. Основне завдання 

рефлексивної бесіди полягало у допомозі студенту оцінити рівень власної 

виконавської діяльності та здатності до ефективної виконавської самопідготовки. 

Одним із важливих завдань рефлексивно-коригувального етапу є формування 

здатності до усвідомлення та подолання внутрішніх причин ускладнень, що 

призводять до низької педагогічно-виконавської діяльності. До таких причин 

належать занижена самооцінка, невпевненість у собі, нездатність керувати 

внутрішнім самопочуттям в умовах публічного виступу. 

Метод аутогенного впливу застосовувався з метою саморегуляції 

внутрішнього самопочуття та збудливих емоційних станів, позитивного 

налаштування на публічне виступ та подолання хвилювання. Його основу 

складають вправи -самонавіювання у вигляді словесних формул. 

Метод копінг-поведінки (переборення) та його застосування пов’язано з 

поведінкою людей у стресових станах. На мотиваційному тренінгу з виконавскоїі 

самопідготовки копінг-поведінка є індивідуальним способом переборення 

дезадаптації та боротьби зі стресом. В процесі тренінгу студенти, які виконувхли 

твори «перед публікою» намагалися своє надмірне хвилювання знизити через 

концентрацію уваги на самому творі, його виражальних засобах, а не на зовнішніх 

чинниках (комісія, публіка). Рекомендувалося в таких випадках використовувати такі 

мотиваційні прийоми як само схвалення самозаспокоєння, авансування успіху. 

Кейс-метод (метод ситуативного аналізу) застосовувався нами я к один з 

інтерактивних методів у процесі тренінгових групових занять на результативнохз-

оцінному етапі формувальної роботи. Серед характеристик методу – активний 

обмін інформацією в пошуках найбільш оптимальних дій в запропонованій 

ситуації та відповідних мотивів для її вирішення; максимальна наближеність до 
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реальної мистецько-педагогічної ситуації, що виникла в підготовці до заняття або в 

підготовці до публічного виступу. Результат дії цього методу – гнучкість та 

оперативність прийнятих групових рішень.  

У процесі тренувань студенти сам для себе створювали моделі уявлень, 

почуттів, емоцій та станів. Наприклад: «Я хочу бути спокійним, впевненим у собі. 

Я можу бути спокійним. Я буду спокійним. Я спокійний». Через аутогенний вплив 

спочатку досягався стан релаксації, а вже потім проводився сам акт власне 

самонавіювання, спрямований  на приведення себе дотого чи іншоо стану 

Прийом самонавіювання застососувася у випадках, коли необхідно було 

подолати страх перед аудиторією в умовах публічного виступу, додати  

невпевненості у власних силах, долати нерішучість. Найбільш ужаваними стали 

наступні словесними формули: "Я спокійний, витриманий, упевнений у собі»; « Я 

вільно володію музичним матеріалом, меені є що сказати слухачам» « Я щасливий. 

тому що музика, яку є виконую найкраща» тощо.  

Прийом самопідбадьорювання є ефективним, коли студент губився у складних 

ситуаціях, зневірювався у власних силах та можливостях. Тоді використовувалася 

наступна формула: «Я це знаю. Я зможу. Я володію виконавськими прийомами». 

Прийом самоконтролю емоційного стану за невербальними ознаками (міміка, 

пантоміміка, рухи, наявність м’язового напруження, підвищена частота дихання, 

напружений погляд тощо). Для цього здійснювся самоконтроль, що заключася у 

знаходженні відповідей на питання: «Який вираз мого обличчя?», «Чи відчуваю я 

м’язові затискачі?» «Як я сиджу?», «Як часто я дихаю?», «Куди спрямований мій 

погляд?». Прийом привчання до заспокійливих дихальних вправ означав слідкування 

за диханням, яке має бути спокійним, глибоким. Затримка дихання робилася задля 

заспокоєння та встановлення рівномірного ритму вдоху-видоху. Прийом 

використання образів концентрації та візуалізації потребує зосередження уваги та 

уяви на конкретному об’єкті (зоровому, звуковому, тілесному та ін.) з метою 

відволікання від об’єкту хвилювання на основі позитивних асоціацій, уявлення 

комфортних умов та життєвих ситуацій.  
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Мотиви виконавського самовдосконалення неможливо формувати якщо не 

знаєш власних помилок, прогалин у навчанні, недоліків виконавських дій. Тому на 

третьому етапі була продовжена робота щодо коригування виконавської поведінки.  

Метод порвняльного аналізу результатів виконавських дій передбачає 

співставлення результатів власного аналізу самопідготовки із результатами 

оцінювання виконаної самостійної роботи викладачем. 

На завершальному етапі проведення останнього етапу формувальної роботи 

студенти мали можливість набуті знання та вміння з теорії і практики музичного 

виконавства застосувати в роботі з учнями та поділитись досвідом виконавської 

діяльності у процесі проведення міні-конферерції «Мої виконавсько-педагогічні 

здобутки». Проведене на конференції анкетування  «Методика незакінчених 

речень» засвідчило суттєве збільшення числа студентів, які змогли оцінити власну 

виконавсько-педагогічні діяльність зі зрізих професійних позицій. 

Самоаналіз як основа рефлексивних дій учасників конференції став 

обов’язковою умовою успішності протікання виробничих відносин на педагогічній 

практиці. Цей метод був спрямований на визначення ефективності власних 

виконавських дій у процесі проведення уроку, їх якості та відповідності 

поставленій меті уроку; ступеня вирішення завдань уроку за допомогою 

виконавських прийомів. Питання бесіди, які домотають студентам у такому аналізі: 

«Які виконавські прийоми були найбільш ефективними на уроці? Який вид 

виконавства був найскладнішим та який привернув найбільше уваги учнів? Як Ви 

оцінюєте свій виконавський рівень? Чи відповідав Ваш виконавський рівень 

поставленим завданням уроку?». Така бесіда допомагає студенту виявити та 

осмислити відповідність між намірами та конкретними виконавськими діями на 

уроці, усвідомити проблемне поле виконавства та спланувати подальшу роботу 

щодо удосконалення виконавської самопідготовки.. 

У подальшому, студентам пропонувалося проаналізувати власну музично-

виконавську діяльність з точки зору нереалізованих можливостей.  Рефлексивний 

діалог мав наступний зміст: «Чи вплинуло виконання твору на емоційну насиченість 

проведеного уроку? Чи достатньо музично-виконавських прийомів було використано 
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на уроці? Які ще музичні приклади із власного виконавського досвіду можна було б 

запропонувати на уроці?» Пошук нових варіантів виконавсько-педагогічних дій 

сприяло підвищенню у студентів зацікавленостіу самовдосконаленні. На 

завершальному етапі студентам  було запропоновано виконати творчу роботу 

«Портрет ідеального вчителя», яку необхідно було оформити у формі презентації.  

Діагностичним завданням цього етапу була вправа «Долоня», яку студенти 

виконували на першому етапі формувального експерименту, передбачала, що 

студенти на контурі кожного пальця  долоні напишуть власні  вже сформовані 

компетентності професійної діяльності та порівняти цей малюнок із першим 

варіантом. Після виконання малюнка, відбулось обговорення у групі виконавських 

досягнень студентів після завершення експериментальної роботи та змін у мотивації 

до виконавської самопідготовки. Викладачі-методисти відмічали організованість 

практикантів. більшу зацікавленість у результатах своїх праці, зазначали більш 

позитивну реакцію та емоційний відгук учнів на музичні твори, продемонстровані 

практикантами. Під час педагогічної практики в школі студенти відмічали, що учні, 

які захоплюються грою на інструменті чи співом студента-практиканта, проявляють 

активність у підготовці музично-виховних заходів, з ентузіазмом відгукуються на 

пропозиції стати учасниками фестивалю, конкурсу чи концерту.  

Отже, виконавська діяльність майбутнього вчителя музики відіграє 

позитивну роль у музично-освітній діяльності, а відповідно вмотивована 

виконавська самопідготовка створює відповідні умови для забезпечення 

достатнього виконавського рівня майбутніх учителів та їхньої професійної 

самореалізації. 

На основі спостереження за перебігом третього етапу формувального 

експерименту можемо відзначити зростання у майбутніх учителів музики 

наступних показників мотивації: 

– здатності до рефлексії музично-виконавської та педагогічної діяльності; 

– здатності до адекватної самооцінки;  

– навичок саморегуляції внутрішнього самопочуття  
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Отже, результатом третього етапу є сформованість у майбутніх учителів 

музики потреби у самовдосконаленні, здатності до педагогічної рефлексії, самоаналізу 

та  самооцінки виконавської та педагогічної діяльності, самокорекції виконавської 

самопідготовки у напрямі вдосконалення виконавських та педагогічних умінь. 

У таблиці 3.11 представлено підсумковий зріз сформованості компонентів 

мотивації студентів ЕГ і КГ до виконавської самопідготовки. 

Результати підсумкового зрізу формувального експерименту дозволяють 

констатувати: 

- зростання високого рівня мотивації до виконавської самопідготовки: за 

потребовим компонентом: ЕГ – з 26,7% до 53,3%,  у КГ-  з 25,8% до 32,2%; за  

операціональним компонентом : ЕГ – з 33,3% до 60%, тоді як у КГ – з 32,2% до 

43,5%; за емоційним компонентом: ЕГ – з 10%  до 20%, тоді як КГ – з 9,7% до 11,3%;  

за рефлексивним компонентом: ЕГ – з 6,7% до 23,3%, тоді як у КГ- з 6,5% до 8,1%; 

Таблиця 3.11 

Результати діагностики сформованості мотивації студентів ЕГ т КГ 

 до виконавської самопідготовки (підсумковий зріз) 
 

Рівні 

 

Компо- 

ненти 

Назький  Середній  Високий 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

Потребовий 8 13,3 16 25,8 20 33,4 26 42 32 53,3 20 32,2 

Операціо- 

нальний  

4 6,7 14 22,6 20 33,3 21 33,9 36 60 27 43,5 

Емоційний 

- 

14 23,3 24 38,7 34 56,7 31 50 12 20 7 11,3 

Рефлек-сивний 10 16,7 27 43,5 36 60 30 48,4 14 23,3 5 8,1 

Середнє 

значення % 

15,0 32,6 45,8 43,6 39,2 23,8 

Середнє 

значення 

коефіцієнту 

сформ-ті 

компонентів 

0,15 0,33 0,45 0,43 0, 40 0, 24 
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- зниження показників низького рівня мотивації до виконавської 

самопідготовки, а саме: за потребовим компонентом: ЕГ – з 33,3% до 13,3%,  у КГ-  

з 32,2% до 25,8%; за  операціональним компонентом : ЕГ – з 30% до 6,7%, тоді як у 

КГ – з 30,6% до 22,6%; за емоційним  компонентом: ЕГ – з 46,7%  до 23,3%, тоді як 

КГ – з 48,4% до 38,7%;  за рефлексивним компонентом: ЕГ – з 53,3% до 16,7%, тоді 

як у КГ- з 51,6% до 43,5%. 

Ці дані свідчать про ефективність запропонованої методики формування 

мотивації до виконавської самопідготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва. 

Результативність авторської методики підтверджуються динамікою перебігу 

всіх трьох етапів експериментальної роботи через аналіз середніх показників 

сформованості мотивації до виконавської самопідготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва у відповідності до визначених рівнів (табл. 3.12). 

Таблиця .3.12 

Динаміка формування мотивації  до виконавської самопідготовки 

майбутніх учителів музики 

 
Рівні 

результ 

зрізів 

Низький Середній  Високий  

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Констатувальний  

експеримент 

30,8 44,1 25,1 

Діагностичнийзріз 

формувального 

експеримента  

 

40,8 

 

40,7 

 

40,0 

 

40,7 

 

19,2 

 

18,6 

Контрольний зріз 

формувального  

експеримента 

 

26,7 

 

36,7 

 

42,9 

 

42 

 

30,4 

 

21,3 

 Підсумковий зріз 

формувального  

експеримента 

 

15,0 

 

32,6 

 

45,8 

 

43,6 

 

39,2 

 

23,8 
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За результатами аналізу узагальнених середніх показників трьох 

діагностичних зрізів формувального експерименту можна зробити висновок, що 

високий рівень сформованості мотивації студентів до виконавської самопідготовки 

у студентів експериментальних груп є таким, що значно зріс (від 19,2 %  на 

початку формувального експерименту до 39,2% після завершення, тобто + 20) , в 

той же час  у студентів контрольних груп (18,6% на початку та 23,8% після 

завершення дослідження, тобто + 5,2), рівні досліджуваної сформованості майже 

співпадають із результатами констатувального етапу дослідження (25,1%).  

Кількісні показники в експериментальній групі зросли за середнім та 

високим рівнями, тоді як відсоткові дані про рівневі показники студентів в 

контрольних групах зазнали незначних зрушень. Якісний аналіз засвідчив, що у 

студентів, які навчались за експериментальною методикою, суттєво змінилось 

ставлення до виконавської діяльності та переконання її вагомого значення у 

перспективі фахового становлення майбутніх педагогів-музикантів. 

 

Рис. 3. Діаграма відсоткових даних сформованості мотивації до виконавської  

самопідготовки студентів ЕГ та КГ за трьома діагностичним зрізами 

 

Таким чином, можемо констатувати, що результати здійсненого дослідження 

за авторської методикою засвідчили продуктивність мотиваційного процесу. в 
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основу якого покладено взаємозв’язок та взаэмообумовленість комплексу 

домінуючих мотивів навчання, якими виявилися мотиви досягнення успіху, 

мотивив пізнання, мотиви художньої самодетермінації ат мотиви виконавського 

самовдосконалення. 

 

Висновки до третього розділу 

 

У розділі представлено критеріальний апарат дослідження, на основі якого 

виявлено рівні сформованості мотивації до виконавської самопідготовки майбутніх 

учителів музики, висвітлено хід і результати констатувального та формувального 

етапів експериментальної роботи; доведено ефективність запропонованої методики 

формування досліджуваного феномена. 

Для діагностики рівнів сформованості мотивації до виконавської 

самопідготовки розроблено критеріальний апарат дослідження, що має 

трикомпонентну структуру у потребово-ціннісному, операціонально-

пізнавальному, емоційно-смисловому та рефлексивно-коригувальному вимірах. 

З’ясовано, що потребово-ціннісний критерій визначає міру мотиваційної 

спрямованості студента на самостійні виконавські дії (засвідчується показниками: 

інтерес до музично-педагогічної діяльності в побудові кар’єри, зацікавленість 

музично-виконавським репертуаром, усвідомлене ставлення до планування 

самостійної роботи). Операціонально-пізнавальний критерій виявляє ступінь 

регулювання власних стимулів до оволодіння виконавськими знаннями й уміннями 

у процесі моделювання мистецько-педагогічних ситуацій (характеризується 

показниками: спрямованість на збагачення музично-теоретичних знань на основі 

оволодіння  новою  інформацією – словесні  та нотні тексти, зразки виконання умінь 

і технічних навичок; спроможність до самостійного вирішення поставлених 

мистецьких та педагогічних завдань). Емоційно-смисловий критерій розкриває міру 

заглиблення у смислову сутність музичного твору, виходячи з власного Я 

(вимірюється показниками: глибина розкриття художніх смислів музичного твору; 

здатність до аналізу засобів створення художнього образу; переконливість передачі 
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інтерпретаційного задуму за допомогою емоційно-вольових чинників). 

Рефлексивно-коригувальний критерій уможливлює вимірювання ступеня 

адекватності самооцінки виконавської самопідготовки з подальшою корекцією дій і 

визначає міру сформованості потреби в самовдосконаленні (вимірюється 

показниками: адекватність самооцінки виконавських дій у процесі самопідготовки; 

спроможність до самокорекції на різних стадіях роботи з твором; здатність до 

самостимулювання виконавських дій засобами самосхвалення та самопримусу). 

На етапі констатувальної діагностики досліджено реальний стан 

сформованості мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів 

музики за допомогою діагностичних методів (опитування, анкетування, інтерв’ю, 

спостереження, виконавсько-творчі задачі, експертні оцінки, обговорення, 

самозвіти тощо). У результаті констатувального експерименту, яким було 

охоплено 230 студентів та 25 викладачів Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова, Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка, Житомирського державного 

університету імені Івана Франка, Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, було виявлено три рівні сформованості досліджуваної 

мотивації (високий, середній, базовий) із наданням якісних і кількісних 

характеристик. Відбір даного контингенту зумовлено приблизно однаковим 

рівнем фахової підготовки студентів зазначених ЗВО.  

У процесі діагностики, здійсненої методом експертної оцінки по кожному з 

компонентів, визначено коефіцієнт сформованості мотивації.  

Зафіксовано переважання у студентів низького (30,8 % респондентів) та 

середнього (44,1 % респондентів) рівнів сформованості мотивації (при високому 

25,1 %). Означене зумовило необхідність проведення формувальної роботи з 

використанням розробленої авторської методики.  

Апробовано поетапну методику формування мотивації до виконавської 

самопідготовки майбутніх учителів музики в перебігу формувального 

експерименту, що проходив в умовах реального освітнього процесу двох 
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університетів України (НПУ імені М. П. Драгоманова та Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя). Було охоплено 122 студенти, 18 

викладачів. Експериментальні групи складалися з 60 студентів, які стали 

учасниками Мотиваційного тренінгу з виконавської самопідготовки (ЕГ-1 – 

30 осіб, ЕГ-2 – 30 осіб). Контрольні групи мали у складі 62 студенти (КГ-1 – 

30 осіб, КГ-2 – 32 особи).  

У роботі методику формувального експерименту здійснено у три етапи 

(спонукально-цільовий, стимульно-процесуальний та результативно-оцінний), 

що забезпечували реалізацію мети й завдань експериментальної роботи 

відповідно до логіки розгортання мистецько-педагогічного процесу у природних 

умовах фахової підготовки.  

Перший етап – спонукально-цільовий – здійснено на основі домінування 

мотиву досягнення успіху. Його мета – розвиток у студентів ціннісного 

усвідомлення сутності й необхідності цілеспрямованої виконавської самопідготовки 

майбутнього вчителя музики для набуття музично-виконавської компетентності, 

формування стійких мотивів фахової підготовки та мотивів виконавської діяльності 

в її ціннісних вимірах. Основними методами роботи стали: метод емоційного 

стимулювання виконавських дій студентів, метод позитивної установки, 

відвідування публічних виступів студентів, мисленнєво-аналітичних дій, 

художнього порівняння, аналізу індивідуального виконавського стилю майстрів-

виконавців; збирання «кошика» виконавсько-педагогічних прийомів, відвідування 

уроків музичного мистецтва в закладах загальної середньої освіти, художньо-

педагогічного аналізу виконавської діяльності учителів музики. 

Другий етап – стимульно-процесуальний, що реалізовано на основі 

стимулювання домінантних мотивів пізнання та художньої самодетермінації, 

передбачав формування потягу до нових знань у сфері музичного виконавства, 

розвиток прагнення оволодівати художніми й технічними прийомами 

виконавської діяльності для самостійного осягнення художнього образу твору та 

його творчого виконавсько-інтерпретаційного утілення. Означений етап 

передбачав формування у студентів здатності самостійно визначати мету, 



181 

 
предмет і засоби діяльності, планувати й обирати відповідні способи та 

послідовність виконання дій; а також спрямовувався на розвиток здатності 

студентів керувати своєю поведінкою та емоційно-вольовими станами.  

З’ясовано, що найбільш ефективними методами на стимульно-

процесуальному етапі дослідження виявилися: метод постановки й вирішення 

виконавських і музично-освітніх завдань, збирання педагогічного портфоліо 

(відеофрагменти власного виконання творів, фрагменти проведених уроків на 

виробничій практиці, плани самосійної роботи тощо), метод складання «музичних 

колекцій» для школи, ескізного ознайомлення зі шкільним музичним репертуаром 

(інструментальним, вокально-хоровим), презентації, метод емпатії, метод 

мікромоделювання сценічних і виробничо-педагогічних ситуацій, створення 

позитивної емоційної атмосфери на занятті, розробки міні-уроків тощо.  

Третій етап –результативно-оцінний – було спрямовано на розвиток у 

студентів здатності до самоаналізу й самооцінки власної виконавсько-

педагогічної діяльності, а також на оволодіння прийомами самокорекції в різних 

стадіях роботи над твором під час ознайомлення, поглибленого вивчення та 

підготовки до публічного виступу.  

Для розв’язання завдань результативно-оцінного етапу використано такі 

форми й методи роботи, як: кейс-метод, педагогічне спостереження та 

самоспостереження, художнє порівняння, сторітеллінг, презентації, рефлексивно-

перцептивні вправи, рефлексивні бесіди, метод уявного конструювання, метод 

експертної оцінки, методи самонавіювання, самосхвалення та самопримусу, метод 

копінг-поведінки, низка прийомів саморегуляції.  

У реалізації авторської методики робота зі студентами експериментальних 

груп під час кожного із зазначених етапів здійснювалась у процесі їх участі у 

Мотиваційному тренінгу виконавської самопідготовки. Тренінг побудовано на 

основі визначених у дисертації принципів і педагогічних умов та передбачав 

індивідуальне та групове виконання конкретних вправ за дотримання певних 

правил-постулатів навчальних дій, а саме: ретельний аналіз навчальної 

(педагогічної) ситуації, глибоке осмислення мети й постановка задач, 
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оптимальний вибір раціональних форм, методів і прийомів самостійної роботи, 

рефлексивний аналіз успішних дій і причин невдач, а також визначення 

перспектив подальших виконавських дій у режимі самопідготовки. 

У результаті експерименту зафіксовано прогресивну динаміку змін у 

рівнях сформованості мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх 

учителів музики.  

Узагальнені дані експериментальної роботи засвідчують, що в результаті 

застосування авторської методики кількість студентів з високим рівнем 

сформованості мотивації до виконавської самопідготовки в експериментальних 

групах збільшилося на 20,0% (з 19,2 % на початку формувального експерименту 

до 39,2% після його завершення). В той же час, відсоток сформованості високого 

рівня мотивації у студентів контрольних груп зазнав незначних зрушень 

(збільшився на 5,2%) у порівнянні з результатами початкового зрізу (з 18,6% на 

початку до 23,8% в кінці формувального експерименту).  

Таким чином, порівняльний аналіз отриманих даних в експериментальній 

та контрольній групах за результатами зрізів довів ефективність розробленої 

авторської методики та правомірність її використання в умовах фахового 

навчання студентів мистецько-педагогічних кваліфікацій у ЗВО.  

Отже, у розділі визначено критерії, показники та встановлено рівні 

сформованості мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх 

учителів музики; експериментально перевірено ефективність поетапної 

методики формування мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх 

учителів музики. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретико-методологічне узагальнення й 

запропоновано практичне вирішення наукової проблеми формування мотивації 

до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики, що знайшло 

відображення в обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці 

поетапної методики формування досліджуваного феномена. Результати 

експериментального дослідження засвідчили вирішення поставлених завдань і 

дали підстави для таких висновків. 

1. З’ясовано сутність та зміст виконавської самопідготовки майбутніх 

учителів музики. Визначено, що сучасні вимоги до самоосвітньої діяльності 

студентів як до надзвичайно актуальної в умовах сьогодення вимагають 

розробки оновленого змісту, принципів, методів, форм і засобів реалізації 

процесу фахової самопідготовки. Аргументовано, що самостійність є провідною 

особистісною характеристикою сучасного педагога, а виконавська 

самопідготовка – педагогічно скерованою самостійною діяльністю майбутнього 

вчителя музики, що спрямована на усвідомлення художньо-смислового змісту 

музичних зразків, створення виконавської інтерпретації з метою реалізації 

мистецько-освітніх завдань.  

2. Розкрито мотиваційні чинники музично-виконавської діяльності 

майбутніх учителів музики та визначено компонентну структуру мотивації 

(мотивів) дій студентів у виконавській самопідготовці. Доведено вагомість 

проблеми формування мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх 

учителів музики, розкрито сутність понять «мотивація» та сформульовано її 

визначення як  системи спонук (мотивів), що спрямовують самостійну навчальну 

діяльність студентів на самовдосконалення у створенні виразної художньої 

інтерпретації музичних зразків з метою досягнення мистецько-педагогічної 

мети. Виявлено, що домінуючими мотивами в досліджуваному процесі стали: 

мотиви досягнення успіху, пізнавальні мотиви, мотиви самодетермінації та 

самовдосконалення. Відповідно, мотиваційними чинниками музично-виконавської 
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діяльності майбутніх учителів музики запропоновано співвідношення зовнішніх і 

внутрішніх мотивів, їх усвідомленість або неусвідомленість, спрямованість 

(позитивна чи негативна), стійкість. 

Відповідно до означених мотиваторів виконавських дій та з огляду на 

зміст фахового навчання студентів було визначено компонентну структуру 

формування мотивації до виконавської самопідготовки у складі потребового, 

операціонального, емоційного та рефлексивного компонентів.  

3. Окреслено методологічні підходи та розроблено, теоретично 

обґрунтовано модель формування мотивації до виконавської самопідготовки у 

майбутніх учителів музики в закладах вищої освіти. 

Обґрунтовано методологічні засади формування у майбутніх учителів музики 

мотивації до виконавської самопідготовки у єдиній системі компетентнісного, 

герменевтичного, мистецько-персоналізованого, акмеологічного та  синергетичного 

підходів. Визначено принципи формування дослідженого феномену (фахової 

адаптованості, художньо-герменевтичного контексту, особистісної причинності, 

позитивного самопідкріплення) та визначено педагогічні умови реалізації авторської 

методики. що полягають у створенні комфортного для самостійної роботи 

мистецько-освітнього середовища на основі гармонізації міжсуб’єктних взаємин 

«студент-викладач»; забезпеченні перспективи фахового самовдосконалення 

студентів у процесі постановки й вирішення мистецько-освітніх задач; спонуканні 

до вироблення у студентів позитивної установки на виконавську самопідготовку 

через залучення до занять з мотиваційного тренінгу.  

Розроблено та теоретично обґрунтовано модель формування мотивації до 

виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики в ЗВО, у якій 

представлено мету, принципи, педагогічні умови, етапи, форми й методи роботи, 

компоненти, критеріальний апарат і результат, а саме: сформованість мотивації до 

виконавської самопідготовки в майбутніх учителів музики. 

4. Розроблено критеріальний апарат дослідження, що має 

чотирьохкомпонентну структуру вимірювання сформованості досліджуваного 

феномена за відповідними показниками, а саме: потребово-ціннісний критерій 
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(інтерес до музично-педагогічної діяльності в побудові кар’єри; зацікавленість 

музично-виконавським репертуаром, усвідомлене ставлення до планування 

самостійної роботи); операціонально-пізнавальний критерій (спрямованість на 

збагачення музично-теоретичних знань; самоспонукання до вдосконалення 

художніх умінь і технічних навичок; спроможність самостійного вирішення 

поставлених мистецьких та педагогічних завдань); емоційно-смисловий критерій 

(глибина розкриття художніх смислів музичного зразку, здатність до аналізу 

засобів створення художнього образу; переконливість передачі інтерпретаційного 

задуму за допомогою емоційно-вольових чинників); рефлексивно-коригувальний 

критерій (адекватність самооцінки виконавських дій; спроможність до самокорекції 

на різних стадіях роботи з твором, здатність до самостимулювання засобами 

самосхвалення та самопримусу). 

На основі комплексного врахування критеріїв і показників схарактеризовано 

рівні сформованості мотивації до виконавської самопідготовки майбутніх учителів 

музики: індиферентний (низький), конструктивний (середній) та продуктивний 

(високий). 

5. Розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

поетапну методику формування мотивації до виконавської самопідготовки у 

майбутніх учителів музики в закладах вищої освіти.  

Перший етап (спонукально-цільовий) забезпечив формування у студентів 

особистісного ставлення до фаху та фундаментальних мистецьких-освітніх 

цінностей на основі методів створення позитивної установки, художнього 

порівняння, евристичної бесіди та дискусії, відвідування концертів і уроків 

музичного мистецтва.  

Другий етап (стимульно-процесуальний) спонукав студентів до 

стимулювання внутрішніх мотивів виконавської самопідготовки через прагнення 

до оволодіння знаннями з виконавського мистецтва на основі використання 

методів і засобів різних форматів (нотні, відео, аудіо), а також сприяв 

формуванню здатності заглиблення у смислові структури твору на основі вміння 



186 

 
створювати художню інтерпретацію та застосовувати музичні зразки відповідно 

до поставлених мистецько-освітніх задач. 

Третій етап (результативно-оцінний) було спрямовано на розвиток у 

студентів спонук до здійснення рефлексивного аналізу й самооцінки власної 

виконавсько-педагогічної діяльності, до оволодіння прийомами аналізу 

саморегулятивних станів із метою самовдосконалення.  

Результати дослідно-експериментальної роботи засвідчили позитивну 

динаміку зростання в експериментальній групі рівнів сформованості 

досліджуваного феномена порівняно з контрольними за всіма визначеними 

критеріями, що доводить ефективність запропонованої методики. Виявлено значне 

збільшення кількості студентів із високим рівнем сформованості мотивації (від 

19,2 % до 39,2 %) і досить вагоме зниження кількості студентів із низьким рівнем 

досліджуваної якості (із 40,8 % до 15,0 %). 

Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. 

Подальшої науково-експериментальної розробки потребує вивчення мотиваційних 

факторів самопідготовки, пов’язаних із формуванням внутрішніх мотивів 

виконавських дій, стимулюванням фахової спрямованості навчання в контексті 

майбутніх життєвих перспектив. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Карта   

діагностики сформованості мотивації до виконавської самопідготовки у 

майбутніх учителів музики 

 
Критерії  

сформованості  

мотивації 

 Показники Оцінка у 

балах 

1.Потребово-

ціннісний 

критерій 

1) інтерес до мистецько-педагогічної діяльності як 

чинника побудови кар’єри; 

2) стійкість мотивів самостійних дій на основі 

зацікавленості в роботі над музично-виконавським 

репертуаром; 

3) усвідомлене ставлення до планування виконавської 

самопідготовки та реалізації запланованого; 

3  2  1   

 

3  2  1   

 

 

3  2  1   

 

2.Операціонально-

пізнавальний 

критерій 

1) спрямованість на  збагачення знань з  теорії і 

практики музичного виконавства на основі оволодіння 

новою інформацією (словесні та нотні тексти, зразки 

виконання творів у відео- та аудіо-форматах);  

2) самоспонукання до вдосконалення художніх умінь та 

технічних навичок у процесі навчальних дій;  

3) спроможність до самостійного вирішення 

поставлених мистецьких та педагогічних завдань; 

3  2  1   

 

 

 

3  2  1   

 

3  2  1   

3.Емоційно-

смисловий 

критерій 

1) глибина розкриття художніх смислів музичного 

твору на основі власного виконавського досвіду; 

2)здатність до розуміння та аналізу мистецьких засобів 

створення художнього образу;  

3)переконливість передачі інтерпретаційного задуму 

засобами емоційно-вольових зусиль під час виконання 

твору; 

3  2  1   

 

3  2  1   

 

3  2  1   

 

 

4. Рефлексивно-

коригувальний 

критерій 

1)адекватність самооцінки виконавських дій у процесі  

самопідготовки;   

2)спроможність до виконавської самокорекції на різних 

стадіях роботи з твором (ознайомлення, поглиблене 

детальне вивчення, підготовка до виступу, публічне 

виконання).   

3)здатність до регуляції виконавських дій засобами 

самостимулювання та  самопримусу. 

3  2  1   
 
3  2  1   
 
 
 

3  2  1   
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Додаток Б 

Бланк  
вимірювання сформованості мотивації до виконавськоїх самопідготовки у 

майбутніх учителдів музики ____________________ 

 (за 3-х бальною шкалою) 
              

Компоненти 

формування 

мотивації  

Базові 

елементи  

  І зріз ІІ зріз  ІІІ зріз 

  І 

 ЕО               

 ІІ 

 ЕО 

 ІІІ 

 ЕО 

сума 

балів 

І  

ЕО 

ІІ  

ЕО 

ІІІ  

ЕО 

сума 

балів 

 І  

ЕО 

 ІІ  

ЕО 

 ІІІ  

ЕО 

сума 

балів 

п
о

тр
еб

о
в
и

й
  

к
о

м
о

п
о

н
ен

т 
 

1                         

2                         

3             

о
п

ер
ац

іо
н

ал
ь
н

и
й

 

к
о

м
п

о
н

ен
т 

1                         

2                         

3             

ем
о

ц
ій

н
и

й
  

к
о

м
п

о
н

ен
т 

1                         

2                         

3             

р
еф

ек
си

в
н

и
й

 

к
о

м
п

о
н

ен
т 

1                         

2             

3             

Усього              
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Додаток В  

Анкета самооцінки 

майбутніх учителів музичного мистецтва власної  

музично-виконавської діяльності та мотивів, що спонукають до неї   

 

Шановні студенти! 

Пропонуємо дати відповіді  на питання анкети, поставивши позначку у 

клітинці  

1. Що спонукало Вас до вступу в університет для отримання мистецько-

педагогічної  спеціальності?  

□ інтерес до професії вчителя музичного мистецтва;  

□ бажання отримати вищу освіту;  

□ любов до музичного мистецтва;  

□ любов до дітей;  

□ бажання бути студентом педагогічного навчального закладу;  

□ поради батьків, друзів, учителів;  

□ потреба самовдосконалення у виконавській діяльності (грі на інструменті, співі. 

диригуванні); 

□ намагання  не розчаровувати батьків. 

2. Чи бажаєте після закінчення університету працювати за фахом?  

□ Так  

□ Ні  

□ Ще не вирішив  

3. Що найбільше спонукає Вас до активної музично-виконавської діяльності?  

□ бажання відмінно навчатися та отримувати стипендію;  

□ прагнення набути музично-виконавські уміння;  

□ потреба стати висококваліфікованим вчителем, який може виразно виконувати 

музичні твори;  

□ мрія стати музикантом-виконавцем;  

□ прагнення бути взірцем для однокурсників;  

□ бажання отримати диплом;  

□ прагнення заслужити повагу та схвалення викладача.  

4. Назвіть труднощі, з якими Ви стикаєтесь під час самопідготовки до заняття 

__________________________  

5. Чи складаєте план самопідготовки  

□ на тиждень;  

□ на один день;  

□  план не складаю. 

6. Які завдання Ви ставите перед собою з метою здійснення самоуправління в 

музично-виконавській діяльності ?_______________ 

7. Яке з запропонованих визначень поняття “виконавська самопідготовка” є. на 

Вашу думку, найбільш слушним:  
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□ механізм, що відображає досягнення виконавської мети власними силами;  

□ прагнення управляти собою як виконавцем з метою досягти Я-ідеального;  

□ безперервний процес особистісного та виконавського становлення;  

□ саморозвиток, з метою досягнення високих результатів у майбутній 

виконавській діяльності;  

□  час для роботи за власними інтересами;  

□ підготовка до чергового заняття за чіткими вказівками викладача;  

□ власний варіант____________________________________________ 

8. Які особистісні якості Вам необхідно розвивати аби час самопідготовки не 

пройшов марно? (просимо проставити порядкові номери якостей за їх значущістю):  

□ цілеспрямованість;  

□ самостійність;  

□ наполегливість;  

□ дисциплінованість;  

□ витримка.  

9. Визначте основні знання та уміння, необхідні студенту для того аби здійснену 

самопідготовку вважати успішною?  

Знання__________________________________________________________  

Уміння__________________________________________________________  

10. Чи усвідомлюєте Ви гостру потребу у щоденних самостійних  заняттях з 

виконавських дисциплін?  

□ Так  

□ Ні  

11. Як Ви оцінюєте рівень вмотивованості заняттями з самопідготовки?  

□ низький;  

□ cередній; 

□ високий.  

12. Які труднощі Ви відчуваєте в процесі занять з виконавських дисциплін?  

□ труднощі ___________________________________________ 

□ недостатність (свіже повітря, упорядкований музичний інструмент, аудиторія 

для занять, _______________________________________  

13. Чи маєте Ви потребу у заняттях мотиваційним тренінгом для вивичення 

власної мотиваційної сфери та для самовдосконалення музично-виконавських дій? 

□ маю;  □ не маю;  □ не думав.  

Дякуємо за відповіді! 
Ключ до обробки результатів: 1 - 5  питання – оцінювання сформ-ті погребового комп-та; 6 – 

8 – операціонального комп-та, 9 -10 – емоційного комп-та, 11 – 13 – рефлексивного  комп-та. 
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Додаток Г  

Питальник з вибору домінуючих  мотивів 

виконавської самопідготовки майбутніх учителів музики 

Шановні студенти! Дайте відповіді наи питання нашої анкети ї, поставивши 

певну позначку  в одній з клітинок «так», «ні», «не думав над цим» 

 

Питання Відповіді 
так       ні            не думав 

1. Чи є у Вас інтерес до музично-педагогічної 

діяльності?  

   

2.Чи зацікавлені Dи в самостійній роботі над 

музично-виконавським репертуаром?   

   

3.Чи плануєте Ви свою самостійну роботу, чи 

виконуєте намічене?  

   

4.Чи маєте намір збагачувати власні знання з теорії і 

практики музичного виконавства?  
   

5.Чи хочете самовдосконалюватись у художніх 

уміннях та технічних навичках виконання творів?  

   

6.Чи можете самостійно (без допомоги викладача) 

виконати поставлені перед Вами мистецькі та 

педагогічні завдання? 

   

7.Чи можете повною мірою розкрити смисл 

художнього образу музичного твору?  

   

8.Чи спроможні здійснити аналіз мистецьких 

засобів створення художнього образу?  

   

9.Чи володієте навичками регуляції власними 

емоціями під час виконання твору?  

   

10.Чи можете оцінити власні виконавські дії у 

процесі  самопідготовки?   

   

11.Чи можете Ви коригувати власні виконавські дії 

під час роботи над твором  

   

12.Чи спроможні через самосхвалення та 

самопримус стимулювати свої самостійну роботу з 

виконавських дисциплін?  

 

   

 

Дякуємо за відверті відповіді! 

Ключ до обробки результатів: 1 – 8 питання – оцінювання сформованості емоційного комп-та; 

9 – 12 питання - оцінювання сформованості рефлексивного комп-та. 
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Додаток Д  

Питальник  

ранжування мотивів виконавської діяльності  

у фаховій підготовці майбутніх учителів музики  

Шановні студенти! Здійсніть ранжування зазначених у таблиці мотивів, 

надавши їм статус 1-го, 2 –го або 3-го місця у системі власних мистецько-

освітніх цінностей та інтересів.   

Види 

мотивів  

Мотиви 1 

місце  

2 

місце  

3 

місце 

Мотиви 

музично-

виконавської 

діяльності   

Інтерес до музичного виконавства, 

до музичної творчості (3 бали) 

   

потреба в естетичному задоволенні     

спрямованість до 

самоудосконалення у виконанні 

музичних творів  ( 

   

бажання продемонструвати свої 

уміння, майстерність та 

самоствердитись серед 

однокурсників  

   

прагнення до визнання з боку 

слухачів; бажання створити 

відповідний настрій у публіки 

   

Мотиви 

мистецько-

педагогічної 

діяльності  

Мотиви обов’язку виправдати 

диплом учителя музичного 

мистецтва  

   

Принести задоволення учням     

Мотиви зацікавленості у 

викладанні  предмету «Музичне 

мистецтво» у закладах загальної 

середньої освіти   

   

мотиви захопленості спілкуванням 

з дітьми, любов до дітей. 

   

Дякуємо за співпрацю! 
Ключ до обробки результатів: відмічено у клітинці «1 місце» - 3 бали, «1 місце» - 2 бали, «1 

місце» - 1 бал 
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Додаток Е  

Анкета  

з визначення рівня художньої самодетермінації та самовдосконалення  

виконавської підготовки 

Шановні студенти! Просимо вас дати письмові відповідь на поставлені 

питання. Результати анкетування будуть оброблені і застосовані  для 

оптимізації виконавської підготовки фахівців мистецьких спеціальностей  

1. Чи подобається Вам  взагалі самостійна навчальна робота?  

- дуже подобається (3 б.)  

-  працюю, тому що треба (2 б.) 

-  не подобається  (1 б.) 

2. Чи подобається Вам самостійно працювати над музичним твором?  

- дуже подобається        (3 б.) 

- працюю, тому що треба (2 б.) 

- не подобається (1 б.) 

3. Чи працюєте самостійно кожного дня? 

- працюю                 (3 б.) 

- працюю через день    (2 б.) 

- працюю по необхідності   (1 б.) 

4. Чи потребуєте допомоги викладача у самопідготовці? 

- потребую (3 б.) 

- потребую часткової допомоги   (2 б.)  

- здебільшого не потребую…(1 б.) 

5. Чи розробляєте з викладачем план самопідготовки в роботі над твором? 

- розробляємо ретельно, (3 б.) 

- обмежуємося коротким обговоренням, (2 б.) 

- не розробляємо (1 б.) 

6. Що найбільше спонукає Вас до інтенсивної виконавської самопідготовки?  

- обов’язок, бажання самовдосконалюватись у виконавстві (3 б.) 

- реалізувати життєві плани в побудові кар’єри (2 б.) 

- необхідність скласти залік (іспит) з виконавської дисципліни ((1 б.) 

7. Як, на вашу думку, вплине успішність самостійної роботи з виконавських 

дисциплін на якість Вашого фахового навчання? 

- буде активно впливати та мотивувати (3 б.) 

- вплине позитивно(2 б.) 

- ніяк не вплине(1 б.) 

8. Які Ваші якості потребують вдосконалення ? 

- емоційність; (3 б.) 

- впевненість; (3 б.) 

- відчуття естетичного задоволення (натхненність) (3 б.) 

Дякуємо за співпрацю! 

Ключ до обробки результатів: 3 бали – високий рівень сформованості рефлексивного 

компонента формування мотивації; 2 бали – середній рівень; 1 бал- низький рівень. 
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Додаток Ж 

Анкета  

з діагностики установок особистості студента  

у процесі виконавської самопідготовки 

Шановний студенте! 

 Дайте відповіді на питання анкети у три способи: «так», «не зовсім» чи «ні»  

 

1. Вам подобається у самопідготовці сам процес виконання самостійної роботи 

?  так   не зовсім   ні  

2. Для досягнення виконавської мети Ви не жалкуєте сил?  так   не зовсім     ні 

3. Чи багато часу Ви приділяєте своєму музичному розвитку (відвідування 

концертів, виконавських конкурсів)?  так  не зовсім      ні 

4. Чи багато часу Ви приділяєте самопідготовці з виконавських дисциплін?  

так  не зовсім      ні 

5. Вам подобаються всі твори, які Ви вивчаєте?   так   не зовсім     ні 

6. Якщо музичний твір, який зараз вивчається, Вам не до вподоби, Ви 

намагаєтесь скоріше почати опановувати інший?  так  не зовсім      ні 

7. Чи подобається Вам опановувати музичні твори шкільного репертуару?  так   

не зовсім     ні 

8. Чи вважаєте Ви, що успіхів у Вашому житті більше ніж невдач?  так   не 

зовсім     ні 

9. Чи вистачає у Вас часу на самопідготовку з виконавських досциплін?  так   

не зовсім     ні 

10. Ви публічно виконуєте твір, маючи огріхи в техніці виконання та інші 

недоопрацювання ? так  не зовсім      ні 

11. Ви осуджуєте себе да недосконале виконання музичного твору на публіці 

(іспит, концерт, урок у школі)?  так   не зовсім     ні 

12.  У Вас вистачає часу на самостійну роботу над твором?  так   не зовсім     ні 

13.  Ви негативно ставитися до студентів, які не приділяють належної уваги  

виконавській самопідготовці?  так  не зовсім      ні 

14.  Чи буде сприяти виконавська майстерність успіху у Вашому професійному 

житті?  так   не зовсім     ні 

Дякуємо за щирі відповіді! 

Ключ до обробки результатів: відповідь «так»– високий рівень сформованості 

операціонального компонента формування мотивації (3 бали);»не зовсім» – середній рівень 

(2 бали); «ні» низький рівень –(1 бал). 
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Додаток З 

Комплекс орієнтовних мистецько-педагогічних завдань 

з воконавської самопідготовки майбутніх учитеkів музики 

(формувальна методика) 

I етап (спонукально-цільовий ) 

1. Відвідайте концерт музиканта-виконавця (за власним бажанням) та 

напишіть рецензію-враження від цього мистецького заходу. 

2. Підготуйте питання, яке можна задати відомому гостю студентського 

товариства під час зустрічі з ним (обов’язковим є попереднє ознайомлення з 

біографією і творчістю митця).  

3. Ознайомтеся з декількома науково-методичними роботами українських 

учених з мистецько-освітніх проблем та дайте характеристику сучасного 

стану мистецької освіти в нашій країні.  

4. На основі проведеного опитування учнів під час виробничої практики 

щодо їх музичних уподобань складіть список творів, які вони хочуть 

послухати. Проаналізуйте чи зможете їх виконати. 

5. Складіть список з 5 тем мистецько-педагогічних проектів, які б Ви 

бажали розробляти (одноосібно чи групою). 

6. Відвідайте урок музичного мистецтва. Визначте характерні ознаки 

виконавсько-педагогічної поведінки вчителя на уроках музичного мистецтва 

та сформулюйте особливості демонстрації музичних зразків в роботі з 

учнями. 

7. Сформулюйте мету та завдання власної виконавської самопідготовки на 

один семестр. Продумайте як створити ситуацію успіху в процесі роботи над 

творами. 

II етап (стимульно-процесуальний) 

1. Прослухайте будь-який твір у виконанні улюбленого музиканта та дайте 

усну (письмову) характеристику музичного образу з позицій власних 

уподобань. 

2. Дайте порівняльну характристику музичним творам, рекомендованим 

для прослуховування та виконання учнями початкової школи з теми природи 

(Навчальна програма «Музичне мистецтво», авт. Л.Хлєбникова, І.Дорогань, 

Л.Івахно),  сформулюйте їх виховне значення.  

3.Складіть список з 5 музичних творів з власного виконавського 

репертуару та продумайте тематику нестандартних уроків або позакласних 

заходів, на яких можна продемонструвати вказані у списку зразки.  
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4. Відкрийте ноти 2-х творів, над якими зараз працюєте і дайте 

характеристику технічним елементам, які представляють для Вас 

утруднення. Застосуйте методи самосхвалення та самопримусу в роботі над 

творами. 

5. Якщо Вам не дуже подобається музичний твір, над яким зараз працюєте, 

розміркуйте над тим, які аргументи можна навести для того, щоб 

сформувався пізнавальний інтерес. 

6. Вкажіть музичні твори Вашої навчальної програми на даний семестр та 

проаналізуйте над якими труднощами (технічними, художніми) будете 

працювати. Чи знаєте прийоми подолання утруднень. 

7. Визначте провідні ознаки Вашого мистецького світогляду. 

Проаналізуйте значеннян для Вас виконавської діяльності. 

III етап (результативно-оцінний) 

1. Дайте характеристику власного виконавського стилю. Вкажіть на 

позитивні ознаки та недоліки своєї виконавської поведінки. 

2. Здійсніть самоаналіз публічного виконання музичного твору на 

модульному контролі, заліку або  іспиті. Що б Ви удосконалили у 

інтерпретації твору?  

3. Дайте оцінку результатам власної виконавської самопідготовки за 1 

місяць. Порівняйте результати із запланованим. 

4. Оцініть власні виконавські здобутки за 1 семестр. Визначте 

невикористані можливості та мотивацію, на основі якої будуть 

здійснюватися Ваші плани наступного семестру. 

5. Висловіть свою думку з питання «Чи може моє позитивне ставлення до 

власної виконавської діяльності вплинути на загальну спрямованість мого 

фахового навчання?».  

6. Порозмірковуйте над тим як самосхвалення та самопримус може 

вплинути на якість Вашої виконавської самопідготовки. 

7. Оцініть перспективи власного самовдосконалення у виконавській 

діяльності через один рік. 
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Додаток И 

Мотиваційний тренінг з виконавської самопідготовки  

майбутніх учителів музичного мистецтва  
 

Преамбула 

Самопідготовка – важлива і відповідальна форма фахового навчання, що передбачає 

активну самостійну діяльність студента з оволодіння теоретичними знаннями та практичними 

уміннями з майбутньої спеціальності. Для педагогів-музикантів самостійна робота над музичним 

твором є вагомим чинником та умовою їх фахового самовдосконалення, адже її зміст має свою 

специфіку. Музично-виконавська підготовка потребує значних витрат часу, фізичної і психічної 

енергії, особливих здоров’язберігаючих умов для досягнення позитивних і якісних результатів у 

грі на музичному інструменті, диригуванні, сольному та хоровому співі.  

В процесі виконання музичного твору включаються в активну дію слухова, зорова, 

тактильна та кінестетична системи музиканта, мобілізуються практично усі форми розумових дій 

у їх повноті та багатоманітності.  

Особливу роль для майбутнього педагога-музиканта відіграє позитивна установка на 

виконавську творчість, бачення перспективи виконавських дій та впевненість у продуктивному 

вирішенні музично-освітніх задач засобами створення переконливої художньо-педагогічної 

інтерпретації. Мотивація у виконавській підготовці майбутніх педагогів-музикантів має як 

об’єктивну, так і суб’єктивну складові, що об’єднані особистісно-ціннісними орієнтирами 

професійної діяльності.  

Відомо, що мотивація як умова досягнення успіху психологи і педагоги вивчається 

особливо ретельно (Д.Карнегі, З.Фрейд, А.Маслоу, Д.Уотсон). Головна позиція вчених 

заключається у твердженні, що поведінка людини та її реакції обумовлені відповідними 

стимулами. Так, Д.Уотсоном доведено, що правильне стимулювання та, особливо, позитивне 

підкріплення відкривають необмежені можливості для зміни характеру дій й навіть до 

коригування особистісних якостей людини. 

Запропонований тренінг допоможе Вам навчитися розподіляти власні сили у процесі 

самостійної роботи над виконанням музичних творів. А правильно й ретельно виконані 

тренінгові вправи будуть сприяти продуктивній реалізації поставлених задач до чергового 

заняття або до уроку на педагогічній практиці, допоможуть у плануванні дій у підготовці до 

виконавського конкурсу. Методичні вказівки до виконання мотиваційного тренінгу спрямовані 

на продуктивне формування мотиваційної сфери майбутніх учителів музики у виконавській 

самопідготовці. 

Мета мотиваційного тренінгу – зміна та удосконалення моделей Вашої поведінки в 

процесі виконавської самопідготовки. 

Особливості проведення тренінгу: 

- мотиваційно-цільовий резонанс, на основі якого суспільно значущі мистецько-освітні цілі 

(оволодіння необхідними фаховими компетентностями) стали б суголосними для Вас; 

 - парадоксальність та образність мови і висловів, опора на уяву і фантазію учасників); 

- баланс комформу і дискомфорту  для подолання перешкод  і недоліків;  

- застосування результатів тренінгових вправ у безпосередній виконавській діяльності під 

час виникнення критичних станів (втоми, емоційного збудження, апатії, розпачу тощо). 
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Тематичний план  мотиваційного тренінгу з виконавської самопідготовки 

N Назва тем Форми і 

методи 

роботи 

Кількість годин 

гр
у
п

о
в
и

й
 

тр
ен

ін
г 

п
р
ак

ти
к
а 

в
 

ш
к
о
л
і 

ау
то

тр
е-

 

н
ін

г У
сь

о
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 Спонукально-цільовий етап  4 - 2 6 

1. Вчимося перемагати себе  Проблемна  

бесіда  

1 - -  

2. Мотивація музично-виконавських дій 

- чинник мистецтва управляти собою 

Бесіда-тренінг 

 

1 - -  

3. Емоції як спонука до продуктивних 

виконавських дій  

трен. вправи,  

пед. гра 

1 - 1  

4. Створи для себе ситуацію успіху трен. вправи, 

пед. гра 

1 - 1  

 Стимульно-процесуальний етап   4 3 4 11 

5. Виконавські недоліки: як на них 

вказати іншому. Помилка як шлях до 

вдосконалення 

модел. 

ситуацій, пед. 

гра 

1 1 1  

6. Позитивний образ-Я у виконавських 

діях 

трен. вправи,  

пед .гра 

1 -  1  

7. Самосхвалення - результат 

наполегливості і вимогливості до 

себе  

трен. вправи,  

пед .гра 

 

1 1 1  

8. Самонаказ як інструмент 

самоорганізації виконавських дій 

трен. вправи,  

пед .гра 

1 1 1  

 Результативно-оцінний етап  2 2 3 9 

9. Аналіз виконавських труднощів як 

елемент мистецько-педагогічної 

майстерності. Коли мету не 

досягнуто. 

моделювання 

ситуацій, 

рефлексивний 

аналіз 

- 1 1  

10. Лінощам – бій! Ділова 

гра, вправи 

- -  1  

11 Самомотивація як засіб заохочення 

інших  

Ділова 

гра, аутотрен. 

вправи  

1 1 1  

12 Мої виконавсько-педагогічні 

здобутки (оцінка сформованості 

мотивації)  

Міні-конфе-

ренція, 

самозвіт 

1 -  -  

Разо

м 

  10 5 9 24 
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Аналізуючи власні реакції під час підготовки до чергового аудиторного заняття з 

виконавських дисциплін (спеціального або додаткового інструменту, диригування, постановки 

голосу), Ви можете змінити модель поведінки, перевірити її на ефективність і свідомо її 

засвоїти.  

Бажано виконувати запропоновані вправи тренінгу у викладеній послідовності. Однак, 

якщо Вас цікавить певна виконавська проблема – проаналізуйте власну поведінку, усвідомте 

причини виникнення відчуття внутрішнього дисбалансу, чітко сформулюйте утруднення та 

доберіть відповідну вправу для тренування.  

Повторюйте вправу кілька разів до отримання позитивного результату.  

Вправа 1. Вчимося перемагати себе. Мета – визначення мети виконавської 

самопідготовки та її результатів на основі власного музичного досвіду. Дії: 

- уявіть власний емоційний стан за умови досягнення в процесі самопідготовки 

бажаного рівня виконавської майстерності; 

- відчуйте насолоду при досягненні мети виконавських дій; 

- оцініть власні виконавські позитивні сторони та  недоліки, яких хотіли би 

позбутися. 

Вправа 2. Емоції як спонука до  продуктивних виконавських дій. Мета – наповнення 

виконавських дій позитивними емоціями, вольовими стимулами на основі позитивного 

ставлення до музичного мистецтва. Дії: 

- напишіть у щоденник 10 прикметників, які б характеризували твір, який ви 

виконуєте; 

-  складіть план виконавської інтерпретації твору, враховуючи закони музичної 

драматургії; 

-  проаналізуйте емоційну стійкість виконання твору перед аудиторією. 

Вправа 3. Самомотивація є засобом заохочення інших. Мета – розвиток самомотивації 

через мотивування інших.  Дії:  

- застосовуючи наочно-слуховий метод через наведення низки приказок, прислів’їв, 

бувальщин, відомих цитат, слушних виразів, переконати свого товариша у тому, що він може і 

зобов’язаний виконати поставлене завдання (вивчити певний твір, взяти участь у концерті 

тощо); 

- виключити з лексикону словосполучення «це є неможливим», замінивши його на 

вираз «успіх приходить до того, хто в нього вірить»; 

- зробити для робочого місця табличку-девіз, яка б стимулювала студента до 

виконавської самопідготовки  з найбільш прийнятним для особи  виразом.  

Вправа 4. Виконавські недоліки: як на них вказати іншому 

Мета – аналіз власних помилок через недоліки інших. Дії: 

- відмітьте позитивні зрушення у виконавських діях того, кого слухаєте; 

- виберіть толерантну манеру розмови або бесіди аби не образити того, с ким 

спілкуєтесь; 

- зважте на коректність висловлення побажань, вказівок щодо виконання твору ; 

- - проаналізуйте власні виконавські недоліки крізь призму недоліків інших. 

Вправа 5. Позитивний образ-Я у виконавських діях. Мета - формування позитивного 

образу-Я через відчуття впевненості у власних силах для виконання поставлених завдань.  Дії: 

- визначте і зафіксуйте 5 позицій, у відповідності до яких Ви, на Вашу думку, 

досягли успіху та запланованого виконавського результату; 



216 

 
- спроектуйте низку перспектив, за умови досягнення яких Ви можете оцінити власні 

дії позитивними словами; 

- усвідомте себе вчителем як успішним музикантом-виконавцем та дайте йому 

професійну характеристику; 

- продумайте реальні та ідеальні шляхи досягнення професійної успішності 

(зовнішня та внутрішня організація діяльності); 

- з’ясуйте для себе які музичні твори Ви хотіли б виконати на уроці перед учнями. 

Вправа 6. Лінощам – бій! Мета – боротьба з негативними проявами людської натури. 

Дії: 

- виконуйте самонакази та підбадьорюйте себе «Варто спробувати!», «Час не чекає – 

треба працювати!», «Per aspera ad astra!»,  «Труднощі – шлях до успіху!», «У мене все вийде!», 

«Вперед до мети!»; 

- спробуйте проводити бесіди «EGO – ALTER EGO», в яких знаходити аргументи та 

контр-аргументи мотивації власних виконавських дій; 

-  пообіцяйте нагородити себе за умови виконання наміченої програми 

сьогоднішнього дня (або тижня). 

Вправа 7. Аналіз виконавських труднощів як елемент мистецько-педагогічної 

майстерності. Мета – розвиток здатності до аналізу причин недостатньої успішності 

виконавських дій.  Дії: 

- осягніть уявою художні властивості музичного твору. над яким зараз працюєте 

(цілісність форми, виразність образу, кульмінацію тощо); 

- уявіть себе ідеальним виконавцем твору (в умовах концертного залу, шкільного 

класу), застосуйте метод створення «flow-стану»; 

- відмітьте можливі об’єктивні труднощі (замало часу для самостійної роботи над 

твором та для репетиційної роботи, багато інших справ, відсутність допомоги з боку викладачів 

та ін.) або внутрішні психологічні бар’єри та особисті причини, що перешкоджають 

продуктивній виконавській діяльності (недостатній рівень музичних здібностей, невміння 

організувати власну самостійну роботу, відсутність навички самостійної й систематичної праці, 

невміння визначити пріоритети та послідовність дій тощо). 

Вправа 8. Самосхвалення -  результат наполегливості і вимогливості до себе. Мета – 

стимулювання виконавської активності через самопідтримку (акцентування власних 

результативних дій та позитивних якостей). Дії: 

- визначте 5 власних позитивних якостей, що можуть впливати на рівень виконання 

музично-виконавської діяльності; 

-  запишіть слова-схвалення, якими Ви можете підбадьорити себе під час роботи або 

при отриманні запланованого результату; 

- спроектуйте свій виступ, у якому Ви б висловлювали підтримку і схвалення 

виконавським діям товариша, учня («Молодець!», «Так тримати!»).  

Вправа 9. Самонаказ як інструменти самоорганізації виконавських дій. Мета – 

самоспонукання до виконавських дій. Дії: 

- переконайте себе в необхідності виконання самостійної роботи засобами само 

спілкування, самоорганізації, вольових зусиль; 

- попросіть себе якнайскоріше виконати виконавські дії, які вважаєте найнеобхіднішими; 

- виробіть правило «Якщо треба – дій невідкладно» та дайте самозобов’язання його 

виконувати за будь-яких обставин. 
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Вправа 10. Створи для себе ситуацію успіху. Мета – створення надихаючої атмосфери 

для самопідготовки. Дії: 

- створіть план дій для виконання певного об’єму необхідної самостійної роботи; 

- розкладіть зміст роботи на складові та на відповідні етапи; 

- сформулюйте показники, за якими будете оцінювати власні дії; 

- додайте зусиль аби виконати роботу згідно плану у намічений термін; 

- схваліть себе за виконання певного об’єму роботи і винагородіть себе (короткий 

відпочинок, шоколад, бесіда з другом тощо); 

- дотримуйтеся девізу «Не помиляється тільки той, хто нічого не робить!»; 

- запам’ятайте та використовуйте в самостійній роботі вирази «Людина повинна весь час 

йти вперед!», «Я маю мрію і повинен її досягти», «Я вірю в себе!», «Мій успіх залежить від 

власних зусиль!», «Успіх приходить до того, хто мислить категоріями успіху», !Я не 

відмовлюся від своїх планів при першій помилці!». «Ніхто не є переможеним, поки не став 

вважати себе таким» та інші. 

Вправа 10. Помилка як шлях до вдосконалення. Мета – формування позитивного 

ставлення до помилок як перспективи продуктивних і оптимальних виконавських дій. Дії: 

- усвідомте виконавські огріхи як необхідну умову самовдосконалення, стимул до дії; 

- переконайтеся, що виконавська помилка та невдача – гарна наука для того, хто прагне 

розвитку у музичному виконавстві; 

- ретельно проаналізуйте причини власних недоліків та вкажіть на причини їх виникнення. 

Вправа 11. Коли мету не досягнуто. Мета – з’ясування причин невиконання запланованого 

об’єму роботи. Дії: 

- з’ясуйте, в якій мірі поставлена мета або виконавські завдання є важливими для Вас 

(проаналізуйте  самостійні дії покроково, поетапно);  

- обміркуйте чи достатньо Ви доклали зусиль для здійснення мети та завдань; 

- вирішіть чи достатньою була допомога або консультація викладача, визначте в якій формі 

та якого змісту має бути здійснена для вас педагогічна підтримка. 

Вправа 12. Самопідкріплення – це рух вперед! Мета – формування здатності 

самостійно підтримувати мотивацію власних виконавських дій. Дії: 

- визначте свої сильні сторони у виконавській діяльності (наприклад, виконавська 

стабільність, хороша музична пам’ять, розвинена емоційна сфера, акторські здібності тощо); 

- сформулюйте власні переваги та оптимальні можливості  у проведенні колективних 

справ (мистецьких проектів); 

- знайдіть слова для самосхвалення результатів виконавських дій через 

самонавіювання, самоповагу та підвищення самооцінки. 

Бажаємо успіхів у фаховому зростанні! Прагніть досконалості! 
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 Методичні вказівки до мотиваційного тренінгу  

Загальні рекомендації 

Структура виконавсько-інтерпретаційного процесу містить два основні позиції – 

формування задуму на основі осягнення художньо-змістової сутності музичного твору та 

матеріально-звукове утілення через реалізацію поставлених художніх та технічних задач. 

Реалізувати емоційно-драматургічний план свого виконання означає проявити власне емоційно-

ціннісне ставлення до музики та розкрити художні смисли твору.  

Вправи з формування мотивації до виконавської самопідготовки (мотиваційний тренінг) 

підвищують інтерес до музично-виконавської діяльності як складової фахової підготовки, 

сприяють самоорганізації навчальної роботи в позааудиторний час, розвивають здатність до 

самомотивування. 

З метою досягнення суттєвих результатів необхідно зважити на наступне: ретельно 

виконувати усі елементи запропонованих вправ, дотримуючись вказаних інструкцій; мати 

позитивну установку на успішне виконання вказаних дій; дотримуватись теми заняття; 

поважати погляди, думки, вчинки іншого (заборона перебивати, критикувати, оцінювати, 

осуджувати тощо); враховувати слушність та необхідність тренінгу для розвитку власного «Я»; 

дотримуватись вказівок тренера; враховувати пропозиції щодо послідовності і систематичності 

виконання вправ.  

Успішність Вашої виконавської самопідготовки студентів залежить від здатності до: 

- усвідомлення та  внутрішнього прийняття завдань виконавської самопідготовки; 

- планування та послідовного виконання навчальних завдань, систематизації 

виконавських дій та необхідного комплексу доцільних виконавських засобів); 

- самостійного контролю власних дій, оцінки відповідності отриманого результату з 

поставленими завданнями;  зіставляючи їх із метою  самопідготовки, її кінцевим результатом; 

якщо є потреба, то коригувати, доопрацьовувати, уточнювати доцільність обраних 

виконавських засобів; 

-  коригування результатів виконавської самопідготовки та визначення подальших 

цілей та  перспектив; 

- підтримки активного зв'язку із викладачем для отримання необхідної консультації, 

контролю і оцінки досягнутих результатів. 

Правила, за дотримання яких відбувається посилення внутрішньої мотивації у 

виконавській самопідготовці 

1. Втановлення черговості виконання завдань самостійної роботи: від складних до простих. 

2. Формулювання  позитивної установки на роботу, яку необхідно виконати. 

3. Врахування оптимальних умов виконавської самопідготовки:створення комфортного для 

роботи мистецько-освітнього середовища га основі гармонічнихз взаємин «студент-викладач»; 

визначення мети самостійної роботи, її спрямованість на підвищення якості виконавських дій,  

знання правил і техніки виконання дій, оцінка досягнутих результатів, отриманих  в результаті 

виконання перспектичних цілей та актуальних задач.  

4. Послідовність організації самостійної роботи та виконання вправ за певним 

алгоритмом:усвідомлення потреби у самостійній  роботі певного виду та змісту; інструктаж 

викладача, спільне складання плану (графіку) роботи та визначення послідовності виконання 

дій; самостійне виконання роботи; самоконтроль,  самооцінка, самоаналіз якості роботи; 

планування подальших виконавських дій для виконання поставлених задач.   

Самопідготовка до аудиторного навчального заняття 
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Структура виконавського процесу містить два основні елементи –розробка задуму-

інтерпретації на основі осягнення художньо-змістової сутності музичного твору та його 

матеріально-звукове утілення через реалізацію поставлених технічних і художніх задач. 

Виконавська самопідготовка передбачає проведення ретельної попередньої роботи з твором 

(вивчення літератури щодо композитора та його творчості  - епоха, стиль, жанр), аналіз засобів 

музичної виразності, прослуховування аудіо записів та відео файлів з виконанням твору (за 

наявності) тощо. 

Робота над технічними труднощами - необхідна складова опрацювання твору. Однак в ньому 

криється небезпека механічного, неосмисленого виконання. Для цього в технічну роботу треба 

вносити деякі художні елементи, наприклад, виконувати вправи в певному темпі, за конкретної 

динаміки і штрихів тощо. Таким чином, оволодіваючи технічними навичками необхідно  

дотримуівтись принципу єдності художнього і технічного.  

Робота над художньою виразністю. В її основі лежить розуміння музичного твору як  

кінцевого продукту композиторської творчості, як естетичного явища, що має глибокий і 

багатогранний зміст. В основі осягнення поняття «інтерпретація» лежить її виконавський 

контекст, розуміння цього феномена як художньої діяльності, спрямованої на розкриття 

виражально-смислових можливостей музичного твору через творче прочитання тексту та його 

«озвучування» без зміни внутрішньої структури та задуму (В.Москаленко). 

Самопідготовка до публічного виконання твору 

Самопідготовка до заліку (іспиту), концерту  

Сутність публічного виконання музичного твору складає художня єдність композитора, 

виконавця і слухачів. Сенс виконавсько-сценічної  мотивації –  у художньому діалозі з 

публікою, в отриманні естетичного задоволення при розкритті художньо-смислового змісту 

твору при знаходженні цікавого інтерпретаційного рішення. Для виконавця важливо 

сформувати установку на переборення виконавських труднощів, розвинути самостійність 

музичного мислення, уміння концентруватись на виконанні поставлених сценічних задач. Слід 

звернути увагу на артистизм виконавця: благородство, свіжість і безпосередність вираження 

емоцій, на адекватну пантоміміку. 

Виконавці-практики вважають корисним вміти за необхідності застосовувати при 

виконанні твору метод «flaw –стану», що може забезпечии студенту свободу рухів і, в той же 

час, максимальну зосередженсть на музичному творі.  

Самопідготовка до конкурсу 

Самопідготовка до конкурсу  має свою специфіку. Виконавські конкурси надзвичайно 

корисні для професійного зростання учителя-музиканта. Вони допомагають відкривати нові 

художнього таланту, розширюють художній світогляд та виконавський досвід, формують 

розвивають здатність до саморегуляції емоційно-вольової сфери в екстремальних умовах сцени.  

Участь у конкурсі – це шлях до подальшого вдосконалення, рух до нових виконавських 

горизонтів, важливий засіб самовиховання. Виступ – результат напруженої творчої праці, що 

виявляють характеру студента-виконавця, особливості прояву таких якостей як емпатійність, 

рівень інтелекту, здатність уявляти,  фантазувати. 

В процесі самопідготовки до конкурсу слід спроектувати власну сценічну поведінку, 

спрогнозувати можливі ускладнення, сприачись на особливості Вашого психічного складу, 

темпераменту, швидкість психічних реакцій, загальний стан здоров’я тощо.. 

Вагомим чинником успіху на конкурсі, якісної демонстрації конкурсних творів є 

підготовка до спілкування зі слухачами, здатність до діалогу з публікою. В процесі підготовки 
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до конкурсу необхідно виконати наступні завдання: оцінити рівень стабільності своєї нервової 

системи; врівноважити емоційні та раціональні чинники виконавської діяльності; скласти план 

підготовки та режим дій у чергуванні роботи і відпочинку; добрати власні прийоми досягнення 

оптимального концертного стану на основі включення саморегулятивних механізмів 

(самосхвалення, самонаказ).  

Домінантні мотиви в підготовці до виступу – мотиви змагальності. Дуже важливим є 

здатність швидко вмотивовуватися, через труднощі йти до мети, зібраність, працездатність, 

впевненість у власних силах. Важливо навчитися радіти успіхам товаришів і  вчитися у них.  

Самопідготовка до виконання твору  

на уроці музичного мистецтва під час педагогічної практики 

Метою опанування студентом-практикантом музичного твору в роботі з учнями є 

створення його художньо-педагогічної інтерпретації.  Практикант має чітко усвідомити тему, 

мету і завдання уроку, проаналізувати його драматургію та місце виконуваного музичного 

зразку у композиційній структурі заняття. До того ж, необхідно продумати методику 

ознайомлення учнів з певним музичним матеріалом (розробити зміст вступної бесіди та 

питання до прослуховування, скласти план роботи над твором на етапах ознайомлення, 

поглибленого вивчення, закріплення та повторення). 

Домінантний мотив – досягнення успіху в практичній роботі з учнями. Це передбачає 

стимулювання не тільки зовнішніх мотивів отримати високу оцінку за проведення уроку, але 

мотивів внутрішніх, у прагненні створити цікаву виконавську інтепретацію музичного твору, 

зробити зустріч з музикою неповторною, захоплюючою.  

Аби зацікавити учнів музикою радимо зважити на наступні рекомендації: спиратися на 

бажання й інтереси дітей; домомагати у реалізації їх намірів й потреб; схвалювати успіхи, 

визнавати гідність, спиратися на позитив; зробити музичну діяльність привабливою, цікавою. 

Будьте цілеспрямованими, докладайте вольових зусиль, ретельно плануйте навчальну 

діяльність, правильно розраховуйте сили, неухильно домагайтесь виконання запланованого. 

Бажаємо успіхів у навчанні!  
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Додаток К 

Щоденник самопідготовки з виконавських дисциплін 

студента __________________________ 

Назва музичного твору Зміст роботи Примітки 

викладача 

План роботи над твором   

Завдання   

Термін виконання   

Рекомендації викладача   

Виконавські труднощі   

Спонукальні мотиви   

Аналіз результату 

самостійної роботи  

  

оцінка      3  - 2  - 1    

Орієнтовний план 

самостійної роботи студента-практиканта над музичним твором  

Шановні студенти! Прохання виконувати нижчезазначені завдання самостійно в 

позааудиторний час. 

1. Ознайомтеся з музичним твором з навчальної програми «Музичне мистецтво» для 

початкової / основної школи та обґрунтуйте вибір даного музичного зразку. 

2. Зробіть короткий музично-теоретичний аналіз обраного до виконання твору. Послухайте 

цей твір у виконанні відомих музикантів. 

3. Розкрийте глибину та художні смисли музичного образу твору. Дайте вербальну 

характеристику даного художнього образу. 

4. Здійсніть педагогічний аналіз твору, визначте мету його застосування в роботі з дітьми, 

розробіть педагогічні завдання (дидактичні, виховні, розвивальні) згідно теми уроку.  

5. Визначте технічні труднощі у його виконанні та прийоми їх подолання.  

6. Визначте в чому складність виконавського розкриття художнього образу твору (технічні 

труднощі). 

7. Виконайте музичний твір та дайте оцінку рівню свого виконання (високий, середній, 

низький). 

8. Виконайте твір на занятті з мистецьких дисциплін  і попросіть викладача дати оцінку 

Вашому виконанню. 

9. Включіть даний твір у план проведення уроку або позакласного заходу з учнями на 

виробничій педагогічній практиці. Створіть та проаналізуйте художньо-педагогічну ситуацію, в 

якій буде здійснюватись демонстрація твору (консультація викладача-методиста є 

ОБОВ’ЯЗКОВОЮ). 

10. Проведіть урок або позакласний захід, на якому виконайте підготовлений твір. 

11. Проаналізуйте результати проведеної роботи (якість публічного виконання, ступінь 

реалізації поставлених педагогічних завдань). 

12.  Сформулюйте побажання для себе в подальшій самостійній виконавській  роботі. 

Застосуйте самоспонукальні прийоми для активізації навчання. 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток Л 

СПИСОК 

музичних творів для самопідготовки студентів з виконавських дисциплін 

(спеціальний інструмент, постановка голосу, диригування) 
на основі муичного репертуару для початкової школи за програмою «Музичне 

мистецтво», авт. Л.Хлєбникова, І.Дорогань 

1 клас 
Твори для слухання Й.-С. Бах. «Волинка»; Е.Гріг «Навесні»; В.Подвала. «Музичні 

загадки»; М.Дремлюга «Ведмежатко в лісі»; М.Леонтович.«Женчичок-бренчичок»; 

Л.Колодуб «Лялька співає»; В.Косенко «Дощик»; В. Косенко «Пасторальна», Р. 

Шуман.«Сміливий вершник»; В. Сильвестров «Марш»; П.Чайковський. «Танець 

феї Драже», «Пісня жайворонка»; Л.Ревуцький «Колискова»; В.Косенко «За 

метеликом», «Дощик»; В.Сокальський «Пташка»; В. Барвінський «Сонечко»;  Б. 

Фільц «Бабусина казка»; М.Скорик «Народний танець».  

Твори для співу  Я.Степовий «Колискова»; М.Дремлюга «Пісня про школу»; 

Б.Фільц «Дзвенять дзвінки»; Н.Май «Перший дзвоник»; Б.Фільц «Облітав 

журавель»; Л.Дичко «Ромен-цвіт»; Т.Димань «Пісня скрипаля»; В. Верменич. 

«Веселі чобітки»; Б. Фільц. «Я маленький пастушок»; А.Мігай «Дощик», 

О.Янушкевич. «Пісня про зарядку»; А.Філіпенко «Веселий музикант»; 

М.Ведмедеря. «Намалюю Україну»; Б. Фільц. «Морозець»; Я. Степовий 

«Сніжинки», М.Завалишина «Ми любимо весну»; О. Янушкевич «Мама і я»; 

А.Філіпенко «Зацвіла в долині».  

2 клас 

Твори для слухання С.Рахманінов «Італійська полька»; Є.Адамцевич «Запорізький 

марш»; Г.Татарченко «Гей ви, козаченьки»; П. Чайковський Вальс з балету 

«Спляча красуня»; М.Степаненко «Танок»; В.Дяченко «Лялька танцює»; К. 

Дебюссі «Колискова для слона»; В.Подвала «Музичні загадки»; «Комарики», 

«Пташка і кицька»; Ю.Щуровський «Вечір у степу»; М.Степаненко «Про звірів» 

(твори за вибором); Р.Шуман «Сміливий вершник»,; М. Римський-Корсаков «Політ 

джмеля» з опери «Казка про царя Салтана»; Е. Гріг «Ранок» із сюїти «Пер Гюнт»; 

А.Мігай «Зимонька-зима», Е.Гріг «У печері гірського короля»; М. Сільванський. 

«Світанок», «Ніч на річці»; К.Сен-Санс. «Карнавал тварин». 

Твори для співу А.Філіпенко «Веселий музикант»; І.Кириліна «Розгнівалась на літо 

зима»; Б.Фільц «Під Новий рік»; українська щедрівка «Ой сивая тая зозуленька»; 

А.Мігай «Колискова»; О.Лобова «Колискова школі»; українські народні пісні в 

обробці Я. Степового«Зима і Весна», «Зайчик», «Господарство»;М.Шуть «Сонечко 

зійшло»; М. Завалишина «Кіт»; Є. Карпенко «Морозище»; Т. Димань 

«Наколядуйте, діти, доброти»; А.Житкевич «Семеро гномів»  

3 клас. 

Твори для слухання. М.Дремлюга «Лірична пісня»; Ж.Колодуб «Гуцульський 

танець»; Ф. Шуберт.«Музичний момент фа-мінор»; Ю. Щуровський. «Розповідь 

старого кобзаря»; Ж. Колодуб. «Принц і принцеса»; М.Степаненко «Про звірів» (за 



223 

 
вибором учителя); Г.Сасько «Льодовий палац Снігової королеви»; Е.Гріг. «Пісня 

Сольвейг» і «Танець Анітри» із сюїти «Пер Гюнт»; Ф.Шопен. Прелюдії №№ 4, 7.  

Твори для співу  О. Янушкевич «Ми літо пам’ятаєм»; С. Файнтух «Люба, рідна 

Україно»; Н.Май «Дощик»; М.Шуть «Журавлик»; О.Білаш «Пшениченька»; М. 

Ведмедеря «Родинне тепло»; О. Янушкевич «Я малюю мрію»; А. Загрудний «Ми 

роду козацького діти»; М.Житкевич «Семеро гномів»; Л. Дичко «Снігуронька»; 

українська щедрівка «Добрий вечір тобі, пане господарю!»; А. Мігай «Господарі 

діти»; І.Кириліна «Засмутилось кошеня»; Т.Димань «Колядочка»; українська 

щедрівка «Павочка ходить»; Ю.Михайленко «Грає веснонька»; Б.Фільц. «Жук-

жученко»;  

4 клас 

Твори для слухання К.Стеценко. «Вечірня пісня»; І. Шамо. Прелюдія фа-дієз 

мінор, «Картини російських живописців» (за вибором); П. Чайковський. 

«Пролісок», «Думка»; Л. Бетховен «Турецький марш»; Ф.Шопен. Мазурка ля 

мінор; П.Чайковський. «Танець феї Драже» з балету «Лускунчик», К. Дебюссі. 

«Маленький пастух», «Ляльковий кек-уок» (із сюїти «Дитячий куточок»); Й.С. Бах. 

Прелюдії до мажор, до мінор; Ф. Шопен. Прелюдії №№ 4, 7; Н. Паганіні; 

«Кампанела», каприс № 24; К. Дебюссі; «Маленький пастух», «Ляльковий кек-уок» 

(із сюїти «Дитячий куточок»); К. Сен-Санс «Карнавал тварин» (за вибором). 

Твори для співу  

М.Мельник «Україно-дівчино»; М. Рожко «Рідня»; українська жниварська 

пісня «В понеділок раненько», М.Ведмедеря «Здрастуй, вересень»; Л. Дичко. 

«Сонце і ледачий учень»; О.Лобова «Прощання з журавлями»; А. Мігай «Сім нот»; 

М. Іванников «Відлетіли журавлі»; О. Янушкевич «Дитинства світ»; М. Катричко 

«Рідна мова», українські колядки та щедрівки «Ой чи є, чи нема»; «Місяченьку, мій 

братику»; Д. Гершвін. «Колискова» з опери «Поргі та Бесс»; болгарська народна 

пісня «Посадив я полин»; Е.Гріг «Захід сонця».  
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