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АНОТАЦІЯ 

 

У Сінмей. Методика інструментально-виконавської підготовки 

магістрантів в системі вищої музично-педагогічної освіти України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання» – 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Сумський 

державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. Суми, 2021. 

 

Зміст анотації 

Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню 

проблеми інструментально-виконавської підготовки магістрантів у системі 

вищої музично-педагогічної освіти України. 

У роботі визначено стан досліджуваної проблеми та обґрунтовано 

сутність і зміст поняття «інструментально-виконавська підготовка 

магістранта в системі вищої музично-педагогічної освіти». На основі аналізу 

наукових джерел із проблеми дослідження з’ясовано, що необхідність 

підвищення якості інструментально-виконавської підготовки вчителя 

музичних дисциплін найвищого кваліфікаційного рівня (магістра) зумовлена 

постійно зростаючими вимогами суспільства до підготовки фахівців 

музично-педагогічного профілю. У дослідженні уточнено зміст і сутність 

інструментально-виконавської підготовки магістранта музично-

педагогічного профілю, яку розглянуто як систему організації навчально-

пізнавальної та творчо-виконавської діяльності студентів магістратури, що 

забезпечує формування особистісних компетентностей магістрантів у 

музично-виконавському, методико-педагогічному та науково-

дослідницькому напрямах виконавської підготовки педагогічного 

спрямування.  
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Охарактеризовано основні функції інструментально-виконавської 

підготовки: естетично-потребова, пізнавально-пошукова, інтерпретаційно-

оцінна та творчо-спонукальна. Естетично-потребова функція спрямовує 

процес навчання магістрантів на розвиток потреби формування загальної та 

естетичної культури, задає орієнтири естетичного ставлення до життя, 

здатності до адекватної оцінки прекрасного у творах мистецтва та дійсності, 

сприяє формуванню високих естетичних ідеалів, орієнтує на зміщення 

навчальних акцентів з вузькотехнічних завдань на художній розвиток 

особистості. Пізнавально-пошукова функція передбачає залучення 

особистості до цілісно-образного пізнання світу, забезпечує можливість 

оцінювання отриманої інформації та створення власної інтерпретації 

музичного твору, що, у свою чергу, реалізує творчі підходи магістрантів у 

оволодінні певними знаннями. Інтерпретаційно-оцінна функція забезпечує 

особливе ставлення до навчання студентів магістратури, сутність якого 

полягає у формуванні  здатності до оволодіння різноманітними засобами 

інтерпретації та оцінювання в різновидах професійної діяльності: музично-

виконавській, методико-педагогічній та науково-дослідницькій. Творчо-

спонукальна функція процесу навчання майбутніх магістрів музично-

педагогічного профілю передбачає активізацію творчих підходів особистості 

до життєдіяльності.  

Упроваджено основні наукові підходи до інструментального навчання 

майбутніх викладачів гри на музичному інструменті у педагогічних закладів 

вищої освіти України, а саме: системно-діяльнісний, індивідуальний, 

аксіологічний, акмеологічний, творчо-продуктивний. 

Розроблено структуру та модель методики інструментально-виконавської 

підготовки магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти України, 

що складається з чотирьох компонентів – мотиваційно-потребового (інтерес та 

усвідомлена потреба в інструментально-виконавській діяльності; спрямованість 

волі на успішну виконавську діяльність; когнітивно-компетентнісний (знання в 

галузі естетики, музичного мистецтва, психології та педагогіки, методики 
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навчання гри на інструменті, розвинений музичний тезаурус, сформованість 

умінь художньо-педагогічного аналізу музичних явищ, загальна мистецька 

ерудиція); операційно-діяльнісний (удосконалення виконавських умінь і 

навичок, за допомогою яких відтворюється художній образ музичного твору, 

наявність виконавської рефлексії, володіння технічними прийомами гри й 

засобами художньої виразності, накопичення виконавського досвіду); творчо-

виконавський (усі форми, відповідність усім напрямам інструментально-

виконавської підготовки магістрантів, відображення найвищого рівня розвитку 

особистості, прагнення й уміння без сторонньої допомоги знаходити нові 

засоби для реалізації встановленої мети в майбутній педагогічно-виконавській 

діяльності). Визначено педагогічні умови ефективної інструментально-

виконавської підготовки магістрантів у системі вищої музично-педагогічної 

освіти України, а саме: створення емоційно-стимулюючого середовища 

професійного самовдосконалення магістранта; забезпечення творчого 

характеру процесу сприйняття музичного мистецтва; педагогічна підтримка 

процесу розвитку креативно-виконавських якостей магістранта. 

Розроблено модель методики інструментально-виконавської підготовки 

магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти України, яка включає 

мету дослідження, наукові підходи (системно-діяльнісний, особистісний, 

аксіологічний, творчо-продуктивний, акмеологічний); основні функції 

(естетично-потребова, пізнавально-пошукова, інтерпретаційно-оцінна, творчо-

спонукальна); принципи та педагогічні умови інструментально-виконавської 

підготовки магістрантів. Констатовано, що в моделі методики передбачено 

застосування методів і прийомів означеної підготовки відповідно до таких 

етапів, як: експонувальний, аналітично-операційний, продуктивний та 

відповідних напрямів підготовки: музично-виконавський, методико-

педагогічний, науково-дослідницький. Очікуваним результатом визначено 

інструментально-виконавську підготовленість магістрантів у системі вищої 

музично-педагогічної освіти України. 
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Визначено критерії, показники та рівні інструментально-виконавської 

підготовленості студентів магістратури в системі вищої музично-педагогічної 

освіти України. Для діагностування рівнів інструментально-виконавської 

підготовленості магістрантів визначено критерії, що відповідають розробленій 

компонентній структурі досліджуваного феномена. Критерієм мотиваційно-

потребового компонента є міра готовності до інструментально-виконавської 

діяльності (показники: вияв стійкого інтересу до інструментально-виконавської 

діяльності; наявність стійкого потребового спонукання щодо набуття 

інтонаційно-художнього фонду зразків навчально-педагогічного репертуару). 

Критерієм когнітивно-компетентнісного компонента визначено ступінь 

здатності до практичного застосування знань і вмінь з методики 

інструментального виконавства (показники: наявність сформованого тезаурусу в 

галузі музичної педагогіки та виконавства, вияв фундаментальних знань і вмінь 

у галузі теорії та методики інструментально-виконавської підготовки студентів 

факультетів мистецтв). Критерієм операційно-діяльнісного компонента є міра 

здатності до досконалого інструментально-технічного виконання навчально-

педагогічного репертуару різного рівня складності для студентів музично-

педагогічних ЗВО (показники: наявність сформованого комплексу 

інструментально-технічних умінь і навичок, вияв інструментально-виконавської 

стабільності). Критерієм творчо-виконавського компонента став ступінь фахової 

результативності як здатності ефективного розв’язання проблемних ситуацій 

інструментально-виконавської підготовки (показники: вияв здатності до 

варіативного застосування методів і засобів мистецького навчання у процесі 

інструментально-виконавської підготовки, наявність умінь оригінального 

інтерпретаційного втілення музичного твору). Визначено рівні інструментально-

виконавської підготовленості магістрантів у системі вищої музично-педагогічної 

освіти, а саме: низький, середній, високий. 

Експериментально перевірено модель методики інструментально-

виконавської підготовки магістрантів у системі вищої музично-педагогічної 

освіти України, яка включає етапи: експонувальний, аналітично-операційний 
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та продуктивний, що базувалися на розроблених попередньо напрямах 

інструментально-виконавської підготовки студентів магістратури. Здійснено 

підбір сукупності спеціальних методів для кожного з етапів відповідно до 

всіх напрямів інструментально-виконавської підготовки магістрантів.   

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що вперше: цілісно здійснено дослідження інструментально-виконавської 

підготовки магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти України. 

Конкретизовано сутність і зміст інструментально-виконавської підготовки 

магістрантів педагогічних університетів, визначено поняття «інструментально-

виконавська підготовка магістранта в системі вищої музично-педагогічної 

системи України», розроблено компонентну структуру досліджуваної 

підготовки магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти України. 

Обґрунтовано функції та наукові підходи до інструментально-виконавської 

підготовки студентів магістратури педагогічних університетів. Визначено 

напрями, етапи й педагогічні умови інструментально-виконавської підготовки 

магістрантів в системі вищої музично-педагогічної освіти України. Розроблено 

модель методики інструментально-виконавської підготовки магістрантів 

педагогічних університетів, визначено критерії, показники та рівні 

інструментально-виконавської підготовленості студентів магістратури в системі 

вищої музично-педагогічної освіти України. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження визначається 

ефективністю запропонованої моделі методики, її спрямованістю на 

оптимізацію інструментально-виконавської підготовки магістрантів у системі 

вищої музично-педагогічної освіти. Отримані в ході дослідження висновки 

можуть бути використані в подальших дослідженнях підготовки студентів в 

інструментальному класі, а також можуть слугувати основою для оновлення й 

корекції змісту таких навчальних дисциплін, як «Основний музичний 

інструмент», «Методика навчання гри на фортепіано» та оновлення програм 

підготовки магістрантів вищої музично-педагогічної освіти відповідно до їх 

спеціалізації. 
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The contents of the abstract 

The thesis is a comprehensive study of instrumental-performance training of 

master’s students in the system of higher music-pedagogical education of Ukraine. 

The state of research on the problem is determined and the essence and content of 

the concept of ―instrumental-performance training of master’s students in the 
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system of higher music-pedagogical education‖ is substantiated. It is found out that 

the need to improve the quality of instrumental-performance training of master’s 

students is due to the ever-increasing demands of society to train professionals in 

the system of higher music-pedagogical education. The content and essence of 

instrumental-performance training of a master’s student in the system of higher 

music-pedagogical education of Ukraine is specified in the work, which is 

considered as a system of organization of educational-cognitive and creative-

performing activity of master’s students which ensures formation of master’s 

students’ personal competences in the music-performing, methodological-

pedagogical and scientific-research areas of performance training of pedagogical 

direction. 

The functions of instrumental-performance training are characterized: 

aesthetic-needs, cognitive-search, interpretive-evaluative and creative-motivating. 

Aesthetic-needs function directs the process of teaching master’s students to 

develop the need for general and aesthetic culture, sets guidelines for aesthetic 

attitude to life, ability to adequately assess the beautiful in works of art and reality, 

promotes formation of high aesthetic ideals, focuses on shifting educational 

emphasis from narrow technical tasks to the artistic development of the 

personality. Cognitive-search function envisages involvement of the individual in a 

holistic cognition of the world, provides an opportunity to evaluate information 

and create his own interpretation of the musical work, which, in turn, implements 

creative approaches of undergraduates in mastering certain knowledge. 

Interpretive-evaluative function provides a special attitude to education of master’s 

students, the essence of which is to form the ability to master various means of 

interpretation and evaluation in various professional activities: music-performance, 

methodological-pedagogical and research. Creative-motivating function of the 

process of teaching future masters in the system of higher music-pedagogical 

education involves activation of creative approaches of the individual to life. 

The scientific approaches to instrumental-performance training of future 

music teachers in pedagogical institutions of higher education of Ukraine have 
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been introduced, namely: systems-activity, individual, axiological, acmeological, 

creative-productive. 

The structure and model of the methodology of instrumental-performance 

training of master’s students in the system of higher music-pedagogical education 

of Ukraine has been developed, which consists of four components – motivational-

needs, cognitive-competence, operational-activity and creative-performing. The 

pedagogical conditions of effective instrumental-performance training of 

undergraduates in the system of higher music-pedagogical education of Ukraine 

are determined, namely: creation of emotionally stimulating environment of 

professional self-improvement of the master’s student; ensuring creative nature of 

the process of musical art perception; pedagogical support of the process of 

development of creative-performing qualities of the master’s student. 

A model of the methodology of instrumental-performance training of 

mater’s students in the system of higher music-pedagogical education of Ukraine 

has been developed, which includes the purpose of research, scientific approaches, 

basic functions, principles and pedagogical conditions of instrumental-performance 

training of master’s students. It is stated that the model of the methodology 

provides for the use of methods and techniques of this training in accordance with 

such stages as: expositional, analytical-operational and productive and relevant 

areas of training: music-performing, methodological-pedagogical, research. The 

expected result is the instrumental-performance training of master’s students in the 

system of higher music-pedagogical education in Ukraine. 

Criteria, indicators and levels of instrumental-performance preparedness of 

master’s students in the system of higher music-pedagogical education of Ukraine 

are determined. To diagnose the levels of instrumental-performance preparedness 

of master’s students, the criteria corresponding to the developed component 

structure of the studied phenomenon are defined. The criterion of the motivational-

needs component is the measure of readiness for instrumental-performing activity 

(indicators: manifestation of stable interest in instrumental-performing activity; 

presence of stable necessary motivation to acquire intonation-artistic fund of 
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samples of educational-pedagogical repertoire). The criterion of cognitive-

competence component determines the degree of ability to practical application of 

knowledge and skills in instrumental performance (indicators: presence of a 

thesaurus in the field of music pedagogy and performance, manifestation of 

fundamental knowledge and skills in theory and methods of instrumental 

performance training of students of art departments). The criterion of the 

operational component is the measure of ability to perfect instrumental-technical 

performance of educational-pedagogical repertoire of different levels of 

complexity for students of music-pedagogical higher education institutions 

(indicators: presence of a set of instrumental-technical skills, manifestation of 

instrumental-performance stability). The criterion of the creative-performance 

component was the degree of professional effectiveness as the ability to effectively 

solve problem situations of instrumental-performance training (indicators: the 

ability to varying methods and means of artistic training in the process of 

instrumental-performance training, skills of original interpretive embodiment of a 

musical work). The levels of instrumental-performance training of master’s 

students in the system of higher music-pedagogical education are determined, 

namely: low, medium, high. 

The model of the methodology of instrumental-performance training of 

master’s students in the system of higher music-pedagogical education of Ukraine 

has been experimentally tested, which includes stages: expositional, analytical-

operational and productive, based on previously developed directions of 

instrumental-performance training of master’s students. Selection of a set of 

special methods for each of the stages in accordance with all areas of instrumental-

performance training is carried out. The obtained results testify to the effectiveness 

of the developed model of instrumental-performance training in general, which 

allows implementation of the developed methodology in the process of 

instrumental-performance training of master’s students in the system of higher 

music-pedagogical education of Ukraine. 
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The scientific novelty of the obtained research results lies in the fact that for 

the first time a comprehensive study of instrumental-performance training of 

master’s students in the system of higher music-pedagogical education of Ukraine 

has been conducted. The essence and content of instrumental-performance training 

of master’s students of pedagogical universities are specified, the concept of 

―instrumental-performance training of master’s students in the system of higher 

music-pedagogical education of Ukraine‖ is defined, the component structure of 

the investigated training of master’s students in the system of higher music-

pedagogical education of Ukraine is developed. The functions and scientific 

approaches to instrumental-performance training of master’s students of 

pedagogical universities are substantiated. The directions, stages and pedagogical 

conditions of instrumental-performance training of master’s students in the system 

of higher music-pedagogical education of Ukraine are determined. A model of the 

methodology of instrumental-performance training of master’s students in the 

system of higher music-pedagogical education has been developed and the criteria, 

indicators and levels of instrumental-performance training of master’s students in 

the system of higher music-pedagogical education of Ukraine have been outlined. 

The practical significance of the obtained research results is determined by 

the effectiveness of the proposed model of the methodology, its focus on 

optimizing instrumental-performance training of master’s students in the system of 

higher music-pedagogical education. The findings of the study can be used in 

further research to prepare students in the instrumental classroom and can also 

serve as a basis for updating and correcting the content of such disciplines as 

―Basic musical instrument‖, ―Methods of teaching piano‖ and updating programs 

for training master’s students in higher music-pedagogical education institutions in 

accordance with their specialization. 

Key words: master’s student of music-pedagogical profile, instrumental-

performance training, playing a musical instrument, higher music-pedagogical 

education of Ukraine, model of the methodology of instrumental-performance 

training of master’s students. 
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ВСТУП 

Актуальність і доцільність дослідження. Нові потужні процеси 

світового освітнього сьогодення вимагають від національної системи вищої 

освіти відповідного реагування на вимоги до фахової підготовки вчителів 

різного профілю, особливо викладачів мистецьких дисциплін. Сучасна 

парадигма мистецької освіти передбачає переосмислення змісту навчання й 

пошук нових шляхів для підвищення якості освіти й конкурентоздатності 

фахівців у європейському та світовому освітньому середовищі, посилення їх 

соціальної значущості у справі духовного зростання молоді. Реалізація 

означених положень у практиці вищої школи відкриває широкі можливості 

для вдосконалення процесу підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва. У державних документах, а саме: Закони України «Про освіту» 

(2017) та «Про вищу освіту» (2014), Концепція «Нова українська школа» 

(2016), визначено шляхи забезпечення якості підготовки фахівців. У зв’язку 

із зазначеним, перед закладами вищої музично-педагогічної освіти постало 

завдання підвищити якість і ефективність підготовки майбутніх фахівців 

музичного мистецтва. 

Для майбутнього вчителя музичного мистецтва як в Україні, так і в 

Китаї інструментально-виконавська підготовка виступає в різних напрямах: у 

музично-виконавському – як засіб художньої інтерпретації твору; у 

культурологічному – як атрибут виконавської компетентності; у музично-

педагогічному – як засіб формування навичок музичного сприйняття 

школярів. Усе це потребує спеціального цілеспрямованого методичного 

забезпечення інструментально-виконавської підготовки майбутніх фахівців.   

Підвищенню якості фахової підготовки студентів музично-

педагогічних закладів вищої освіти присвятили наукові праці провідні 

дослідники у сфері музичної педагогіки й виконавства, методики музичного 

навчання: Е. Абдуллін, О. Єременко, А. Козир, Л. Куненко, О. Олексюк, 

В. Орлов, Г. Падалка, О. Рудницька, В. Шульгіна, О. Щолокова та ін. 
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У контексті дослідження особливої теоретико-методологічної ваги 

набувають основні положення психолого-педагогічних досліджень теорії 

діяльності (Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Леонтьєв, Б. Теплов та ін.), 

концептуальні положення теорії та методики музичної освіти 

(Л. Арчажникова, Л. Масол, Г. Падалка та ін.), методичні напрацювання в 

галузі інструментального виконавства (Г. Нейгауз, С. Фейнберг та ін.), 

навчання вчителів музичного мистецтва в інструментальному класі 

(Н. Гуральник, Л. Гусейнова, Н. Мозгальова, Г. Ципін та ін.). В останні 

роки китайськими науковцями виконано низку досліджень із проблеми 

підготовки вчителя музичного мистецтва до інструментально-виконавської 

діяльності (Ма Да, Сун Зинан, Чжу Юнбей, Цао Лі, Шугуан та ін.). 

Зауважимо, що незважаючи на значну кількість наукових праць, 

можливості ефективної підготовки магістрантів в інструментальному класі 

в системі вищої музично-педагогічної освіти України допоки недостатньо 

вивчені як у теорії музичного виконавства, так і у практичній роботі 

викладачів педагогічних закладів вищої освіти. 

Аналіз психолого-педагогічних і методичних досліджень виявив 

недостатність розроблення питань щодо підвищення якості інструментально-

виконавської підготовки майбутніх викладачів гри на музичних інструментах 

педагогічних закладів вищої освіти. Про це свідчать виявлені суперечності 

між:  

- застосуванням феномену «підготовка» у процесі навчання фахівця в галузі 

мистецької освіти та недостатнім теоретичним осмисленням феномену 

«інструментально-виконавська підготовка» магістрантів в системі вищої 

музично-педагогічної освіти України;  

- потребою в ефективній інструментально-виконавській підготовці 

магістрантів в системі вищої музично-педагогічної освіти України та 

відсутністю визначених критеріїв оцінювання ефективності її структурних 

компонентів;  
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- існуючим потенціалом інструментально-виконавського мистецтва та 

недостатньо розробленим методичним супроводом його застосування у 

процесі підготовки магістрантів в системі вищої музично-педагогічної освіти 

України. 

Наявність означених суперечностей, а також необхідність оновлення 

змісту вітчизняної системи вищої освіти, об’єктивна потреба в підвищенні 

якості інструментально-виконавської підготовки майбутніх викладачів, 

актуальність і значущість означеної проблеми та відсутність методики 

підготовки магістрантів в інструментальному класі зумовили вибір теми 

дисертаційного дослідження: «Методика інструментально-виконавської 

підготовки магістрантів в системі вищої музично-педагогічної освіти 

України». 

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

Дисертація входить до плану наукових досліджень кафедри педагогіки 

мистецтва та фортепіанного виконавства Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова та складає частину наукового напряму 

з проблеми «Зміст, форми, методи та засоби удосконалення професійної 

підготовки майбутніх учителів музики». Тему дослідження затверджено 

Вченою радою Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова (протокол № 11 від 23 лютого 2016 року). 

Мета дослідження полягає в розробці, науковому обґрунтуванні й 

експериментальній перевірці моделі методики інструментально-виконавської 

підготовки магістрантів в системі вищої музично-педагогічної освіти 

України.  

Об’єкт дослідження – процес інструментально-виконавської 

підготовки  магістрантів в системі вищої музично-педагогічної освіти 

України. 

Предмет дослідження – методика інструментально-виконавської 

підготовки магістрантів в системі вищої музично-педагогічної освіти 

України. 
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Відповідно до поставленої мети дослідження було визначено такі 

завдання: 

1. Визначити стан досліджуваної проблеми та уточнити зміст і сутність 

поняття «інструментально-виконавська підготовка магістранта у системі 

вищої музично-педагогічної освіти України».  

2. Охарактеризувати функції та наукові підходи до інструментально-

виконавської підготовки магістрантів в системі вищої музично-педагогічної 

освіти України.  

3. Розробити структуру та модель методики інструментально-

виконавської підготовки магістрантів у системі вищої музично-педагогічної 

освіти України. 

4. Визначити критерії, показники та рівні інструментально-виконавської 

підготовленості магістрантів в системі вищої музично-педагогічної освіти 

України. 

5. Експериментально перевірити модель методики інструментально-

виконавської підготовки магістрантів у системі вищої музично-педагогічної 

освіти України. 

Методологічну та теоретичну основу дослідження становлять: 

філософські положення про вирішальну роль мистецтва у становленні 

особистості (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Луговий та ін.); основні положення 

психолого-педагогічних досліджень теорії діяльності (Л. Виготський, 

Д. Ельконін, О. Леонтьєв, Б. Теплов та ін.); психолого-педагогічні принципи 

системно-діяльнісного підходу до підготовки вчителя музичного мистецтва 

(Л. Арчажникова, В. Орлов, О. Ростовський, О. Рудницька, О. Щолокова та ін.); 

положення акмеології про «професійну зрілість» як головну умову суб’єктної 

реалізації індивіда (О. Бодальов, Н. Гузій, О. Деркач, Д. Завалішина, А. Козир, 

В. Федоришин та ін.); теорії та методики інструментально-виконавської 

підготовки майбутнього вчителя музики (О. Бурська, Н. Гуральник, 

Л. Гусейнова, Н. Мозгальова, Г. Падалка, О. Устименко-Косоріч, Г. Ципін та 

ін.); сучасні дослідження з теорії та практики мистецької освіти (Е. Абдуллін, 
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О. Єременко, Л. Масол, О. Олексюк, Н. Сегеда, С. Шип, В. Шульгіна, 

О. Щолокова та ін.); дослідження з розвитку творчого потенціалу майбутніх 

фахівців (О. Попова, С. Сисоєва, М. Ткач, А. Томашева, Р. Цокур та ін.); роботи 

з основ магістерської підготовки в системі музично-педагогічної освіти України 

(К. Сергєєва, О. Єременко та ін.); фундаментальні методичні праці відомих 

викладачів-піаністів щодо вдосконалення професійної майстерності та творчого 

розвитку на уроках фортепіано (Л. Баренбойм, Г. Коган, Б. Міліч, Е. Тимакін, 

С. Фейнберг та ін.).  

Методи дослідження. Для досягнення мети та розв’язання 

поставлених завдань використано комплекс взаємопов’язаних методів 

дослідження:  

теоретичні – аналіз філософських, психолого-педагогічних, 

мистецтвознавчих джерел, нормативно-правових документів досліджуваної 

проблеми; вивчення навчальних планів, програм, методичної літератури з 

метою систематизації, узагальнення та класифікації отриманих теоретичних 

та експериментальних даних; їх зіставлення, інтерпретація, конкретизація, 

синтез, порівняння – для формування концептуальних положень 

дослідження, визначення сутності та структури інструментально-

виконавської підготовки магістрантів у системі вищої музично-педагогічної 

освіти України; формулювання теоретичних основ інструментально-

виконавської підготовки студентів магістратури в системі вищої музично-

педагогічної освіти України; моделювання – для розробки моделі методики 

інструментально-виконавської підготовки магістрантів у системі вищої 

музично-педагогічної освіти України; 

емпіричні – психолого-педагогічне спостереження, анкетування, 

тестування, індивідуальні та групові бесіди, вивчення педагогічної 

документації, експертна оцінка контрольних завдань, методи педагогічної 

підтримки – для діагностування рівня інструментально-виконавської 

підготовленості магістрантів; виявлення найбільш ефективних методів та 

прийомів її формування;  
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математичні – статистична обробка отриманих експериментальних 

даних та відображення їх у графічних таблицях – для фіксації результатів 

вимірювань і забезпечення можливості оцінити педагогічну ефективність 

проведеного дослідження.  

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що вперше: цілісно здійснено дослідження інструментально-виконавської 

підготовки магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти України. 

Конкретизовано сутність і зміст інструментально-виконавської підготовки 

магістрантів педагогічних університетів, визначено поняття «інструментально-

виконавська підготовка магістранта в системі вищої музично-педагогічної 

системи України», розроблено компонентну структуру досліджуваної 

підготовки магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти України. 

Обґрунтовано функції та наукові підходи до інструментально-виконавської 

підготовки студентів магістратури педагогічних університетів. Визначено 

напрями, етапи й педагогічні умови інструментально-виконавської підготовки 

магістрантів в системі вищої музично-педагогічної освіти України. Розроблено 

модель методики інструментально-виконавської підготовки магістрантів 

педагогічних університетів, визначено критерії, показники та рівні 

інструментально-виконавської підготовленості студентів магістратури в системі 

вищої музично-педагогічної освіти України. 

Уточнено поняття «підготовка магістранта в системі вищої музично-

педагогічної освіти України»; роль і місце означеної підготовки в загальному 

контексті фахового становлення магістрантів факультетів мистецтв 

педагогічних університетів.  

Подальшого розвитку набули зміст, форми, методи вдосконалення 

інструментально-виконавської підготовки магістрантів у системі вищої 

музично-педагогічної освіти України. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження визначається 

ефективністю запропонованої моделі методики, її спрямованістю на 

оптимізацію інструментально-виконавської підготовки магістрантів у системі 
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вищої музично-педагогічної освіти. Отримані в ході дослідження висновки 

можуть бути використані в подальших дослідженнях підготовки студентів в 

інструментальному класі, а також можуть слугувати основою для оновлення й 

корекції змісту таких навчальних дисциплін, як «Основний музичний 

інструмент», «Методика навчання гри на фортепіано» та оновлення програм 

підготовки магістрантів вищої музично-педагогічної освіти відповідно до їх 

спеціалізації. 

Апробація результатів дослідження проводилась у процесі виступів і 

обговорень основних положень і результатів дослідження на науково-

методичних і науково-практичних конференціях різного рівня: міжнародних: 

«Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні 

результати» (Братислава, Словаччина, 2016), «Музична та хореографічна 

освіта в контексті культурного розвитку суспільства» (Одеса, 2016), 

«Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми 

освіти» (Кіровоград, 2016), «Професійна мистецька освіта і художня 

культура: виклики ХХІ століття» (Київ, 2017), «Науково-практичні  читання 

пам’яті академіка Анатолія Авдієвського» (Київ, 2017, 2018, 2021), 

«Актуальні питання сучасної науки» (Valencia, Venezuela, 2017), 

«Гуманістичні орієнтири мистецької освіти»  (Київ, 2016, 2017); 

всеукраїнських: «Сучасні проблеми виконавської підготовки викладачів 

мистецьких дисциплін» (Херсон, 2016), «Актуальні проблеми музичної 

освіти та виховання» (Вінниця, 2017); на засіданнях кафедри педагогіки 

мистецтва та фортепіанного виконавства факультету мистецтв імені 

А. Авдієвського та щорічних звітних науково-практичних конференціях 

професорсько-викладацького складу, аспірантів і докторантів Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Теоретичні положення та практичні результати дослідної роботи 

впроваджено в освітній процес: факультету мистецтв імені Анатолія 

Авдієвського Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова (довідка № 145 від 14.04.2021р.), факультету музичної і 
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хореографічної освіти ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» (довідка № 2651/17 від 20.11.2019 р.), 

Криворізького державного педагогічного університету  (довідка № 09/1 – 651/3 

від 06.11.2017р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення, результати та висновки 

дисертаційного дослідження висвітлено у 8 одноосібних наукових 

публікаціях автора, 5 з яких представлено в провідних фахових виданнях з 

педагогіки, 1 стаття в зарубіжному науковому виданні, 2 праці апробаційного 

характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій 

українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до 

кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел до 

кожного розділу (200 найменувань, з них 6 іноземними мовами), додатків. 

Основний текст дисертації складає 208 сторінок, загальний обсяг роботи – 

270 сторінок.  
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РОЗДІЛ І. ЗНАЧУЩІСТЬ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ В 

РАКУРСІ НОВІТНІХ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ 

 

1.1. Національна парадигма підготовки майбутніх магістрів 

музичного мистецтва 

 

Нові реалії сучасності, інтеграція молодої демократичної держави у 

світовий освітній простір потребують створення нової системи освіти, якій 

притаманні, з одного боку, особливості національного характеру, з іншого – 

відповідність міжнародним критеріям і вимогам. 

На сучасному етапі розвитку суспільства професіоналізм педагогів 

визнано світовою спільнотою як один із пріоритетних напрямів 

функціонування й розвитку освіти. Така позиція задекларована як у 

національних реформаторських нормативних документах, так і матеріалах 

міжнародних організацій ЮНЕСКО, Організації Міжнародного 

співробітництва та розвитку, Комітету з питань освіти Ради Європи, 

Європейської Асоціації педагогічної освіти та ін. В останні десятиріччя 

означені організації усе більше уваги закцентовують на проблемах 

педагогічної діяльності, підготовки вчителя кваліфікаційного рівня магістр, 

навчання протягом усього життя. 

З метою більш глибокого дослідження організаційно-педагогічного 

процесу підготовки майбутніх магістрів у галузі музичної педагогіки, 

доцільно зробити розгляд поняття «освіта» крізь призму його 

неоднозначності й інтегративного характеру. 

Можливий розгляд поняття «освіта» у таких вимірах, як: процес 

засвоєння людиною в умовах освітнього закладу або шляхом самоосвіти 

системи знань, умінь і навичок, досвіду пізнавальної та практичної 

діяльності, ціннісних орієнтацій; результат засвоєння знань, умінь, навичок, 

досвіду діяльності, стосунків, система освітніх програм і державних 
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стандартів (Андрущенко, Лутай, 2004; Державна національна програма 

«Освіта» ( Україна ХХІ століття); Шульгіна, 2004). 

В основу національної парадигми професійної освіти покладено 

філософський принцип внутрішнього взаємозв’язку та взаємообумовленості 

світових процесів і явищ. Із позицій антропологічних проблем сучасної 

філософії, освіта розглядається крізь призму її спрямування на передачу 

культурної інформації, актуалізації культурного потенціалу суспільства, що 

забезпечує перспективи соціокультурного розвитку кожної особистості. 

Завдання сучасної філософії освіти, на думку В. Андрущенка, полягає у 

визначенні контурів філософського прогнозу розвитку освіти ХХІ століття 

(Андрущенко, 2004). 

Такий підхід акумулює в собі характеристику «освіти» не лише з точки 

зору розкриття, формування й реалізації внутрішніх резервів особистості, але 

й обов’язково передбачає розуміння освіти під кутом зору її соціальних 

функцій у суспільстві, що забезпечує активізацію зв’язку «як механізму 

збереження й передачі соціально значимих культурних смислів із покоління в 

покоління» (Андрущенко, Лутай, 2004). 

В. Андрущенко переконаний, що розгляд співвідношення освіти й 

культури здійснюється різноаспектно: 

- у руслі культурологічної парадигми педагогічної системи; 

- у контексті формування полікультурної освіти; 

- в умовах культурно-історичного типу освітньої системи (ЗВО, школи); 

- з точки зору аналізу навчальних дисциплін культурологічної 

спрямованості; 

- у річищі шляхів і засобів розвитку культури, суб’єктів освіти; 

- з урахуванням образа культурної та освіченої людини конкретної епохи; 

- крізь призму узагальнення, зберігання й відродження культурно-

освітніх традицій народу, етносу, нації (Андрущенко, 2004). 

Розуміння означеного феномену в соціально-культурному контексті 

уможливлює визначення змісту освіти. О. Отич розуміє зміст освіти, як 
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«упорядковану, цілісну сукупність елементів і процесів, які утворюють 

освітню систему» (Отич, 2004, с. 23) і визначає внутрішні функції освіти: 

- педагогічно-творчу з культурно-пізнавальною, культурно-

оцінюючою, культурно-педагогічно-перетворюючою підфункціями; 

- транслювально-залучальну з виробничо-технологічною, 

процесуально-організаційною підфункціями; 

- суб’єктивно-відтворюючу з підфункціями самопізнання, самооцінки, 

збереження педагогічних традицій, генерації педагогічних новацій, 

самоуправління. 

Розгляд змісту освіти в контексті культурологічного підходу дає змогу 

визначити мету освітньої системи, яка полягає в гуманістичній, особистісно-

центрованій орієнтації, в розвитку й самореалізації сил, здібностей людини. 

На думку вітчизняної дослідниці А. Козир, «Дискусія про внутрішню 

структуру освіти ведеться постійно й перманентно та, мабуть, не встигає за 

реальними соціокультурними змінами, що детермінують функції освіти. 

Адже освіта – це виховання, навчання й розвиток як оволодіння способами 

продукувати й виражати власні думки, обмінюватися ними з метою 

розуміння, діяти усвідомлено, мати високий рівень рефлексивних здібностей, 

що саме і є інформаційною базою інтелекту» (Козир, 2008).  

Визнаючи перевагу мистецтва перед усіма іншими формами духовно-

практичного осягнення світу, В. Андрущенко підкреслює вирішальну роль 

мистецтва у становленні особистості як цілісності (Андрущенко, 2004) На 

сучасному етапі розвитку освіти обґрунтування методологічних, теоретичних і 

методичних основ педагогіки мистецтва й мистецької освіти набуває 

вирішального значення. О. Рудницька дає таке тлумачення термінів «мистецька 

освіта», «педагогіка мистецтва», «педагогіка»: «Освіта розуміється як процес і 

результат формування якостей особистості засобами навчання й виховання 

відповідно до норм духовної культури й цінностей суспільства; педагогіка як 

особлива галузь знань про освіту, що забезпечує процес відтворення людської 

культури при змінах поколінь і спрямована на розвиток у людини спеціальних 
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здібностей і смаку, естетичного досвіду й ціннісних орієнтацій, здатності до 

спілкування з художніми цінностями у процесі активної творчої діяльності й 

удосконалення власної почуттєвої культури» (Рудницкая, 1988, с. 84). Метою 

мистецької освіти є подолання художньої однобічності сприймання й розуміння 

образного змісту художніх творів різних видів мистецтв (Рудницкая, 1988).   

Г. Падалка визначає, що саме мистецтво покликане відтворити 

цілісність буття людини, протистояти руйнаціям технократичного мислення, 

вузькому підходу до усвідомлення сенсу людського буття з позицій 

бездушного практицизму й утилітаризму (Падалка, 1981). Метою 

мистецького навчання й виховання науковець визначає формування духовної 

особистості, у свою чергу О. Отич розглядає мистецьку освіту, базуючись на 

основних положеннях означеної концепції, як процес і результат означених 

якостей особистості в ході опанування нею різновидів мистецтва (у процесі 

навчально-творчої діяльності) та визначає професійний і загальнокультурний 

рівні її здійснення (Отич, 2004).  

У контексті зі світоглядною, методологічною та культурологічною 

функціями філософії виокремлюються функції мистецької освіти: 

- мотиваційно-виховна, що полягає в спонуканні особистості до 

самовизначення, формування життєвої позиції, світогляду, усвідомленого 

ставлення до себе й до світу; 

- культурологічна, що орієнтує навчальну діяльність на розвиток 

загальної та художньої культури учнів; 

- пізнавальна, що передбачає залучення особистості до цілісно-

образного пізнання світу; 

- комунікативна, завдяки якій учні отримають можливість художнього 

полісуб’єктного спілкування; 

- творчо-спонукальна, що передбачає акцентування ролі естетичної 

насолоди у сприйнятті та творенні мистецтва;  

- психологічна розрядка, що враховує релаксаційний і рекреаційний 

вплив людинотворчих потенцій мистецтва на особистість (Падалка, 1981). 



29 

 

 

Як зазначає А. Козир, основна мета професійної підготовки майбутніх 

учителів магістерського кваліфікаційного рівня полягає в оволодінні ними 

акмеспрямованими стратегіями творчої самореалізації у процесі досягнення 

вершин професіоналізму (Козир, 2008). 

Загальновідомо, що система професійної підготовки фахівця 

складається з таких основних етапів, як: професійна орієнтація, професійний 

вибір, динаміка професійного становлення майбутнього фахівця у процесі 

вузівської підготовки, післявузівська діяльність випускника, його професійна 

адаптація (Єременко, 2012). 

Для чіткого уявлення про сутність поняття «професійна підготовка» 

окреслимо основні аспекти тлумачень «професійне становлення», «професійна 

підготовка». Як визначає В. Орлов, професійна підготовка та професійне 

становлення – це два взаємопов’язаних процеси професійного розвитку 

фахівця. Перший – це підготовка до професійної діяльності – забезпечує 

набуття фахових знань, умінь, навичок і практичного досвіду. Другий 

забезпечує рефлексію цих знань, умінь, навичок, досвіду з метою самопізнання, 

ідентифікації та професійного самовдосконалення. До того ж, професійне 

становлення спеціаліста – довготривалий процес, який починається від обрання 

професії до перших років самостійної праці (Орлов, 2003). 

Підготовка майбутніх фахівців у галузі музичної педагогіки 

розглядається як невід’ємний складник музичної освіти в педагогічних 

університетах, що грунтується на фундаментальному знаннєвому досвіді з 

гуманітарних, природознавчих, соціальних, загально професійних дисциплін, 

а також предметів професійної спеціалізації в умовах упровадження 

інноваційних підходів до моделювання, організації та вдосконалення процесу 

навчання (Орлов, 2003). 

Магістерська підготовка трактується не просто як вищій ступінь 

підготовки фахівців, але як якісно новий її етап і передбачає єдність трьох 

напрямів: мистецько-фахового, науково-дослідницького та практично-

педагогічного. Звідси підвищення якості підготовки магістрів у системі 
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музично-педагогічної освіти передбачає орієнтацію освітнього процесу на 

систематичне й послідовне залучення магістрантів до самореалізації в 

мистецтві, дослідницькій і викладацькій діяльності (Єременко, 2012). 

У Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття) 

магістр потрактовується як освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти 

особистості, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або 

спеціаліста здобула повну вищу освіту, спеціальні знання й уміння достатні 

для виконання завдань та обов’язків інноваційного характеру (Державна 

національна програма «Освіта» ( Україна ХХІ століття), 2004).  

Зазначене дає підстави для формування мети, змісту, обсягу й завдань 

підготовки магістрантів. Безумовно, модель підготовки майбутнього магістра 

повинна суттєво відрізнятися від традиційної підготовки бакалавра, 

спеціаліста, що має на меті підготовку вчителя середньої школи. 

Варто відзначити, що головна мета підготовки майбутніх магістрів – 

отримання якісно нової (за рівнем і характером) вищої освіти, яка вимагає не 

лише «принципового переосмислення змістових аспектів і реального перегляду 

наукових і освітніх парадигм, але й застосування провідних технологій 

сучасного освітнього процесу, обґрунтування яких базується на рівні 

бакалаврату як першого ступеня в підготовці спеціалістів і магістрів» 

(Єременко, 2012, с. 134). Саме на означеному рівні студенти оволодівають 

фундаментальними знаннями з гуманітарних, природознавчих, соціальних і 

загально професійних дисциплін, отримуючи професійно орієнтовану 

підготовку за спрямуваннями, які охоплюють сфери науки, техніки й культури. 

Реалізація ж критерію бездоганності в магістерському навчанні 

передбачає створення таких способів взаємодії викладача й магістранта, які 

сприяють продуктивному засвоєнню майбутніми фахівцями мистецьких 

явищ і художньо-творчій самореалізації в музично-педагогічній діяльності. У 

нашому дослідженні ми спиралися на основні положення психолого-

педагогічних досліджень теорії діяльності (Л. Виготський, Д. Ельконін, 

О. Леонтьєв, Б. Теплов (Выготский, 1998; Эльконин, 1989; Леонтьев, 1983; 
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Теплов, 1985) та ін.). Тільки процес творчої діяльності найбільш повно 

характеризує самостійність особистості, її творчий потенціал, активність, 

цілісність, сутнісні сили. «Діяльність забезпечує розвиток особистості за 

допомогою зміни в її самосвідомості», – стверджує О. Леонтьєв (Леонтьев, 

1983). Професійно значущі якості формуються у практичній діяльності, та 

тому дуже важливе включення магістрів-інструменталістів у різні види 

діяльності – виконавську, педагогічну, науково-дослідницьку, творчу. На 

думку Н. Кузьміної, для формування професійно-значущих якостей 

необхідно так трансформувати процес навчання, щоб відбувався поступовий 

перехід від пізнавальної діяльності до професійної з відповідною зміною 

цілей, мотивів, дій і результатів (Кузьмина, 1970). 

Беззаперечним, на наш погляд, є той факт, що розкриття сутності та 

змісту магістерської підготовки тісно пов’язано з поняттям «компетентність», а 

також проблемою її формування у процесі навчальної діяльності.   

У науковій літературі існують різні тлумачення категорії 

«компетентність» та «компетентний», які хоч і принципово не відрізняються, 

проте, визначають і підкреслюють різні аспекти означеного поняття. У 

тлумачному словникові В. Даля поняття «компетентний» визначається як 

такий, що може, має право судити про щось (Даль, 1999, с. 213). Словник 

української мови визначає, що компетентний – це такий працівник, який має 

достатні знання в якій-небудь галузі, який добре обізнаний із певної галузі, 

кваліфікований, має певні повноваження (Великий тлумачний словник 

сучасної української мови, 2001, с. 226). Філософський енциклопедичний 

словник трактує означене поняття так: «компетентний» (від лат. сompetent – 

належний, відповідний) – обізнаний у певній галузі, якомусь питанні; 

повноважний, повноправний у розв’язанні якоїсь справи. «Компетенція» – 

(лат. сompetentia від сompetent – взаємно прагну, відповідаю) – коло 

повноважень якої-небудь організації, установи або особи, коло питань, у яких 

дана особа має певні повноваження, знання (Философский 

энциклопедический словарь, 1989). 
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Сучасні науковці також приділяють значну увагу визначенню поняття 

«компетентність». Так, В. Краєвський обґрунтовує такі ознаки даного 

поняття: наявність знань для успішної діяльності, усвідомлення ролі цих 

знань для практики, здатність творчо підходити до професійної діяльності 

(Краевский, 1998). 

Важливе значення приділяється визначенню інтелектуальної 

компетентності, що дав І. Зязюн, як особливому типу організації знань, що 

забезпечує можливість прийняття ефективних рішень, зокрема в 

екстремальних умовах (Зязюн, 2006). Н. Кузьміна, В. Сластьонін 

використовують поняття «професійно-педагогічна компетентність». За 

визначенням Н. Кузьміної – це здатність педагога перетворювати специфіку 

спеціальності, носієм якої він є, на засоби формування особистості 

(Кузьмина, 1970); за В.Сластьоніним, під зазначеним поняттям слід розуміти 

глибоке знання педагогом особливостей навчально-виховного процесу, а 

також уміння в повсякденному житті використовувати отримані знання у 

власній практичній роботі (Сластенин, 1976). 

Розмежування понять «компетенція» та «компетентність» у своїх 

наукових розвідках зробили дослідники І. Ґудзик, А. Хуторський, які 

зазначали, що означені терміни мають іншомовне походження, «один 

латинський корінь, однак термін «компетентність» отримав ширшого 

трактування в таких науках, як лінгводидактика та лінгвометодика (Гудзик, 

2007; Хуторской, 2003); а «компетентність відповідно формується з окремих 

компетенцій, проте не збігається з ними» (Гудзик, 2007, с. 213).  

Таким чином, на основі сутнісного аналізу понять «компетентність» і 

«компетенція» можемо виявити їх провідні змістові характеристики й 

відмінності. 

Так, поняття «компетенція» розглядається як: 

- певна сукупність, коло повноважень будь-якої установи чи 

особистості; 

- певна галузь, коло питань, у яких будь-хто добре обізнаний; 
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- коло певних питань, у яких особистість має необхідні для здійснення 

її діяльності знання. 

Відповідно, поняття «компетентність» потрактовується як якість 

особистості, яка володіє фундаментальними знаннями в певних галузях, що 

надає їй можливість ефективно функціонувати в певній діяльності. 

Таким чином, можемо з упевненістю стверджувати, що 

«компетентність» є ширшим поняттям, яке визначається як інтегративна 

особистісна характеристика, що визначає функціональну готовність до 

самостійного виконання певної діяльності, містить сукупність 

взаємопов’язаних якостей особистості (знання, уміння, навички, особистісні 

якості, досвід діяльності), які необхідні для здійснення особистісної, 

соціально значущої діяльності (Гудзик, 2007). 

У процесі розгляду поняття «компетентність» у межах культурологічного 

підходу, вчені наголошують на її орієнтації на духовні структури кожної 

особистості. В основу їхнього формування покладено об’єднання знань, умінь і 

навичок з індивідуальним переживанням, емоційно-почуттєвим досвідом, 

зумовленого різноманітними життєвими ситуаціями. 

У процесі спілкування з мистецькими творами отримані знання 

особистості, вміння, практичний досвід, ціннісні орієнтації набувають 

особистісного смислу, трансформуються в художньо-естетичні 

компетентності, які є складовими життєвих компетентностей (Масол, 2004). 

Узагальнення наукового доробку дало можливість стверджувати, що в 

основу формування професійної компетентності магістрантів покладено 

збалансований розвиток напрямів професійної підготовки, взаємозв’язок 

музично-теоретичної та наукової інформованості й музично-виконавських і 

дослідницько-пошукових умінь, гнучкості й варіативності методичного 

забезпечення. 

Своєрідність мистецько-педагогічних закладів вищої школи України 

полягає в тому, що вони за своєю сутністю, є водночас і культурно-освітніми, 

і мистецько-фаховими, і науковими центрами. Означена унікальність 
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дозволяє їм не тільки транслювати традиційні мистецько-естетичні цінності 

та їх відтворення, але й досліджувати їх формування у студентів, з 

урахуванням специфіки подальшої професійної діяльності (інструментально-

фахової, вокально-фахової, методико-педагогічної тощо). Існування в такому 

закладі кафедр, які теоретично розглядають різні аспекти культури й 

мистецтва, а також кафедр предметно-професійної спеціалізації, дозволяє 

йому вважатися мистецько-освітньо-науковим центром. До того ж, метою 

музично-педагогічних закладів є розробка новітніх ідей, соціально-значущих 

педагогічних проєктів та об’єднання мистецького досвіду регіону. 

Мистецько-педагогічні заклади завдяки своїй специфіці (переважна 

більшість музично-фахових занять відбувається у процесі індивідуального 

навчання) містять значні потенційні можливості для особистісно-орієнтованого 

креативного розвитку магістрантів. Заклади мистецько-педагогічної освіти 

приділяють особливу увагу активізації спеціалізовано-профільних та 

інтегративних процесів у системі магістерської підготовки. Разом із 

досягненнями, зазначені заклади, завдяки розгалуженості, багатопрофільності 

фахового навчання, містять великі резерви для впровадження спеціалізовано-

профільних процесів у систему магістерської підготовки. 

Система вищої освіти України, яка відзначається багатоступеневістю, що 

була запроваджена законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та 

відповідними нормативними документами Кабінету Міністрів України і 

Міністерства освіти і науки України, в цілому відповідає моделі, 

запропонованій країнами-учасницями Болонського процесу. Згідно з Наказом 

МОН України № 99 від 10 лютого 2010 р. «Про Концепцію організації 

підготовки магістрів в Україні» визначається, що ураховуючи високу динаміку 

сучасного ринку праці та мету освіти, яка полягає в максимально ефективному 

використанні науково-педагогічного потенціалу закладів вищої освіти, 

запропоновано здійснювати підготовку магістрів за відповідними 

спеціальностями та освітніми програмами. 
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Для магістерських програм заклади освіти можуть обрати одну чи дві з 

Національної рамки кваліфікації (таб. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Національна рамка кваліфікацій 

 Нормативний термін навчання / загальний обсяг 

 Професійні програми Дослідницькі 

програми 

 1,5 р./3240 год./90 

кр. 

2 р./4320 год./120 

кр. 

2 р./4320 год./120 

кр. 

Теоретичне навчання 2160 год./60 кр. 2700 год./75 кр. 3240 год./90 кр. 

у тому числі:    

нормативні дисципліни 864 год./24 кр. 1080 год./30 кр. 1080 год./30 кр. 

вибіркові дисципліни 1296 год./36 кр. 1620 год./45 кр. 2160 год./60 кр. 

Практична підготовка 756 год./21 кр. 1080 год./30 кр. 
1080 год./30 кр. 

Магістерська робота 324 год./9 кр. 540 год./15 кр. 

 

Загальноприйнятим є те, що до змісту освіти магістрантів входять 

нормативна та вибіркова частини програми, що розробляються у 

встановленому порядку відповідно до кожної запропонованої спеціальності 

згідно з Переліком спеціальностей, який визначений для освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» Нормативна частина програми має бути не 

менше 40 % і не більше 60 % від загального обсягу навчального часу, що 

передбачений на підготовку магістра. 

Щодо вибіркової частини програми, то вона визначається закладом 

вищої освіти, ураховуючи його науковий потенціал, потреби стейкхолдерів і 

наукових (творчих) інтересів кожного магістранта, а також його можливості 

та здатності щодо оволодіння розділами суміжних освітніх програм.       

Магістерськими програмами визначено обсяг аудиторного 

навантаження, який для денної форми навчання не має перевищувати 10 год. 

на 1 кредит ECTS, а для інших форм навчання – 6 год. на 1 кредит ECTS. 

Слід наголосити також, що останні декілька років до обов’язкових 

умов вступу до магістратури включено подання одного з міжнародних 

сертифікатів про знання іноземної мови за встановленою закладом вищої 

освіти мінімальною оцінкою. 
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Останнім часом для системи вищої системи освіти України 

характерною стала тенденція заохочення міжуніверситетських і міжнародних 

спільних магістерських програм, які здійснюються на основі договірних 

стосунків між закладами освіти. Важливим є те, що в таких програмах слід 

обов’язково передбачити механізми, які б надавали можливість вільно 

взаємно визнавати навчальні дисципліни, кредити та терміни навчання. До 

того ж спільними програмами має передбачатися можливість керування 

магістерськими кваліфікаційними роботами двох фахівців відповідної галузі. 

Отже, можемо з упевненістю стверджувати, що українська освітньо-

кваліфікаційна система вищої освіти максимально наближена за своєю 

структурою ступенів до більшості країн Європи. О. Єременко переконана, що 

залежно від обсягу компетентностей, якими має володіти фахівець певної 

спеціальності та професійних задач його підготовки, можливою є широка 

варіативність їх поєднання й термінів використання у структурно-логічних 

схемах гуманітарної, соціально-економічної, фундаментальної та фахової 

підготовки (Єременко, 2012). 

Сучасні заклади вищої освіти України, діяльність яких зорієнтована на 

кардинальні зміни в розвитку всього цивілізованого суспільства, проводять 

цілеспрямовану дослідницьку та практичну роботу в напрямі розробки й 

удосконалення педагогічних моделей підготовки магістрантів. Модель 

сталого розвитку розуміється як управління змінами з метою постійного та 

послідовного оновлення університетської освіти через розширення 

можливостей вибору шляхів і засобів покращення якості освіти, життя 

учасників науково-навчального процесу, не ставлячи під загрозу якісне 

життя й можливість розвитку наступних поколінь (Державна національна 

програма «Освіта» ( Україна ХХІ століття), 2004). 

Вивчення практичного досвіду показало, що в магістерських планах низки 

ЗВО зменшено кількість годин, відведених для аудиторних занять задля 

впровадження зміни творчого самостійного пошуку під час навчальної 

діяльності замість репродуктивних форм; введено спецкурси й спецсемінари, що 
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сприяє створенню умов для диференціації навчання; започатковано 

експериментальні авторські курси, що дозволяє використовувати науковий 

потенціал провідних викладачів. Однак, аналіз планів підготовки майбутніх 

магістрів дозволив визначити й негативні моменти. Зокрема, в низці ЗВО 

зменшується відсоток годин на спеціальні предмети та дисципліни психолого-

педагогічного циклу (педагогіка, методика, загальна психологія, вікова й 

педагогічна психологія тощо); відсутні розділи й теми, які були б зорієнтовані на 

сучасні педагогічні технології, на реальну практику, на перспективні тенденції. 

Доцільно зазначити, що термін навчання за основною програмою 

підготовки майбутніх магістрів дорівнює 6 рокам за будь-яким зі спрямувань 

професійної освіти (наприклад, кваліфікація фахівця «викладач 

диригентсько-хорових дисциплін», «викладач вокалу», «викладач спец. 

музичного інструменту» тощо) і передбачає організацію фундаментальної 

освітньої, виконавсько-фахової, науково-дослідної, педагогічно-практичної 

діяльності в закладах вищої освіти. 

У контексті єдиної 6-річної магістерської програми, 4-річна програма 

підготовки бакалаврів, яка містить необхідний мінімум фундаментальних і 

загально професійних дисциплін, повинна забезпечувати передумови для 

досягнення університетського рівня освіченості у відповідному освітньому 

напрямі. З вищевикладеного досвіду вивчення діяльності ЗВО можна зробити 

висновок, що, на жаль, у деяких вишах існує практика організації «уявної» 

багаторівневої системи, коли дублювання предметів на різних ступенях, 

формальне поєднання програм, різних за призначенням і цілями, призводить 

до гальмування нових тенденцій у змісті освіти. 

Великого значення в досягненні демократичного характеру навчання, в 

забезпеченні його гуманістичної основи має, наприклад, широке 

впровадження елективних навчальних курсів за вибором студента. Йдеться 

про передбачення в навчальному плані певної кількості спецкурсів, які 

пропонуються студентам, і з переліку яких він має вибрати для 

систематичного опрацювання визначену керівництвом факультету кількість. 
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Переваги елективного підходу полягають у забезпеченні державного 

стандарту освіти за одночасної підтримки права студента на вільний вибір 

змісту власного навчання. Впровадження модульної технології навчання, 

пропозиції щодо забезпечення елективних засад мистецької освіти – один зі 

шляхів удосконалення підготовки магістрантів у мистецьких ЗВО України. 

Вищевказані протиріччя свідчать про те, що процес організації 

магістерської підготовки, визначення змісту відповідних освітніх програм, їхнє 

методичне й кадрове забезпечення необхідно проводити з урахуванням новітніх 

змін не тільки у сфері освіти, але й у інших сферах життя в умовах глибокого 

аналізу можливих шляхів розвитку національної вищої школи, на основі 

стратегічних принципів освіти: пріоритетність освіти як процесу трансляції 

соціально-культурного досвіду людства; демократизація освіти, що передбачає 

подолання монополії держави на освітні проблеми; гуманізація та 

гуманітаризація освіти, що зумовлює суб’єкт-суб’єктну взаємодію викладачів і 

студентів; національна спрямованість освіти, її перетворення на важливий 

інструмент гармонізації міжнаціональних стосунків. 

Отже, проаналізувавши науковий доробок з предмету нашого 

дослідження та з власного практичного досвіду можемо уточнити  зміст 

поняття «магістерська підготовка в системі музично-педагогічної освіти 

України» як багатофункціональну, самостійну систему педагогічної освіти, 

яка має власні мету, функції, зміст, методи й форми, функціонує шляхом 

реалізації складних організаційних і змістово-процесуальних зв’язків.   

Інструментально-виконавська підготовка магістранта в системі вищої 

музично-педагогічної освіти є важливішою складовою всього фахового 

навчання майбутнього вчителя мистецьких дисциплін. Дана підготовка 

спрямована на формування системних виконавських знань, умінь і навичок 

студентів для розв’язання педагогічно-виконавських завдань у подальший 

професійній діяльності; забезпечення особистісних і суспільно значущих 

результатів і потреб майбутніх учителів. 
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Відтак, дамо визначення поняття «інструментально-виконавська 

підготовка магістранта в системі вищої музично-педагогічної освіти» як 

систему організації навчально-пізнавальної та творчо-виконавської 

діяльності студентів магістратури, яка забезпечує формування 

особистісних компетентностей магістрантів у музично-виконавському, 

методико-педагогічному та науково-дослідницькому напрямах виконавської 

підготовки педагогічного спрямування відповідно до державних стандартів 

вищої освіти України та визначає підготовку майбутнього фахівця до 

професійної діяльності. 

Провідна ідея нашого дослідження ґрунтується на поєднанні 

неперервної професійної освіти з особистісним характером розвитку 

індивідуальності майбутнього педагога, здатного до інноваційної діяльності 

та на творчо-продуктивний підхід на всіх напрямах підготовки магістранта. 

Таким чином, зрозуміло, що за умов демократизаційних процесів 

особливе значення надається створенню якісно нової системи організації 

інструментально-виконавської підготовки магістрантів, яка озброїть 

майбутнього викладача вміннями інтегрувати психолого-педагогічні, 

спеціальні, дидактичні й методичні знання в нестандартних ситуаціях 

професійної діяльності та використовувати наявний досвід для особистісного 

саморозвитку й самовдосконалення. Означене потребує принципово нового 

змісту, методів і форм методичної  підготовки студентів в інструментальному 

класі, метою якої є формування особистості педагога-професіонала, здатного 

самостійно та творчо мислити.  

 

1.2. Функції процесу підготовки студентів магістратури в системі 

вищої музично-педагогічної освіти України 

 

Однією з фундаментальних у теорії та практиці педагогіки мистецтва 

проблем виступає реалізація виховного та розвивального впливів мистецтва на 

становлення окремої особистості. За визначенням С. Гончаренка, редактора 
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Українського педагогічного словника, «Функція – це явище, яке залежить від 

іншого явища, є формою його виявлення та змінюється відповідно до його 

змін» (Гончаренко, 2011, с. 312). Аналіз наукового доробку (К. Абульханова-

Славська, І. Бех, В. Роменець та ін.) (Абульханова-Славская, 1980; Бех, 1998; 

Роменець, 2004) дає підстави для окреслення таких позицій процесу навчання, 

як визнання особистості суб’єктом діяльності, підкреслення ролі саморозвитку 

в її становленні. Ґрунтовне відображення проблем розвитку духовності й 

актуалізації художнього досвіду як чинника становлення особистості знаходимо 

в роботах О. Єременко, Г. Падалки, О. Шевнюк, О. Щолокової та ін. (Єременко, 

2012; Падалка, 1981; Шевнюк, 2003; Щолокова, 1996). Але дослідження 

можливостей мистецької діяльності (інструментально-виконавської) в 

цілеспрямованому розвитку особистості, висвітлення напрямів, функцій 

означеного процесу в сучасних умовах функціонування мистецької освіти 

вивчено недостатньо.  

Системний аналіз дозволяє визначити низку принципово важливих 

функцій підготовки майбутніх магістрів у системі вищої музично-

педагогічної освіти в інструментальному класі, особливо суттєвого значення 

серед яких набувають такі, як естетично-потребова, пізнавально-пошукова, 

інтерпретаційно-оцінювальна, творчо-спонукальна, які, маючи власну 

специфіку, відзначаються внутрішньою спорідненістю і прагнуть до 

взаємозбагачення та взаємопроникнення. Визначення специфіки кожної не 

має на увазі їх протиставлення та виключення одна одної. Їх єдність 

гарантована системним характером функціонування в освітньому процесі.  

Так, естетично-потребова функція спрямовує процес навчання 

магістрантів на розвиток потреби формування загальної та естетичної культури 

студентів. Мистецько-освітні програми сьогодення мають обов’язково 

враховувати необхідність прилучення майбутніх фахівців до різних видів 

мистецтва, ознайомлення їх із широкою палітрою художніх образів. 

«Профільне мистецьке навчання має «вписуватись», органічно співвідноситись 

із поліхудожнім» (Падалка, 1981). Ефективна реалізація естетичного впливу 
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мистецької діяльності можлива на фоні усвідомлення не лише специфічних 

ознак, але й того спільного в різних видах мистецтва, що гарантується його 

художньо-виражальною сутністю. У зв’язку з цим сьогодні особливо гостро 

постало питання про налагодження зв’язків між різними видами мистецтва. 

Цілеспрямована реалізація естетичної складової художньо-естетичного 

впливу музичного мистецтва має на увазі розвиток у магістрантів уміння не 

лише засвоювати усталений емоційно-художній досвід, відтворений у музичних 

творах, але й виробляти власну позицію щодо оцінювання результатів 

художньої діяльності композиторів, власної інтерпретаційної діяльності. 

До умов, які сприяють утіленню естетично-потребової функції 

підготовки магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти, 

доцільно, на наш погляд віднести таку, як відкритість до мистецьких новацій 

у навчанні, спонукання студентів магістратури до роздумів і самостійних 

висновків у галузі мистецтва. Динамічність сьогодення створює умови для 

розвитку у студентів здатності рефлексувати, задавати питання собі, шукати 

на них відповіді, виявляти істинне в мистецтві, відрізняти його від 

псевдохудожнього, наносного, випадкового. 

Естетично-потребова функція означає звернення у процесі підготовки 

магістрантів до розуміння, передусім, естетичної цінності музичних творів, 

формування бажання майбутніх магістрів до сприйняття мистецтва як явища, 

що має значний потенціал утілення прекрасного в житті кожної людини. Саме 

пізнання змісту різних музичних творів, повнота й досконалість означеного 

процесу, визначає передумови для виникнення почуття прекрасного, 

довершеного, гармонійного. 

Відтак, з упевненістю можемо стверджувати, що саме означена функція 

процесу підготовки студентів магістратури в інструментальному класі служить 

орієнтирами формування в магістрантів естетичного ставлення до життя, 

високих естетичних ідеалів, здатності до адекватного оцінювання прекрасного у 

творах мистецтва та дійсності. Отже, естетично-потребова функція спрямована 
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на досягнення певної рівноваги й навіть зміщення навчальних акцентів із 

вузькотехнічних завдань до художнього розвитку особистості. 

Залучення особистості до цілісно-образного пізнання світу 

передбачається пізнавально-пошуковою функцією. Дана функція забезпечує 

можливість оцінювання отриманої інформації та створення власної 

інтерпретації музичного твору, що, у свою чергу, реалізує творчі підходи 

магістрантів у оволодінні певними знаннями. Реалізація інтерпретаційно-

оцінювальної функції не може не супроводжувати процеси пізнання та 

творчості. Творчо-спонукальна функція, у свою чергу, суттєво збагачує 

реалізацію пізнавально-пошукової, а також створює умови для 

продуктивного оцінювання результатів пізнання.  

Позиція Г. Падалки щодо визначення художнього пізнання як взаємодії 

сприймання, оцінювання та творення в мистецтві утверджує вищезазначене 

та набуває вирішального значення. О. Єременко у своїй науковій розвідці 

зазначає, що «художнє сприймання, оцінювання та творення як різновиди 

навчальної діяльності співіснують у певних зв’язках і відношеннях, що 

уможливлює їх вивчення як системного об’єкта (Єременко, 2012, с. 91).  

Пізнавально-пошукова функція процесу навчання магістрантів у 

системі вищої музично-педагогічної освіти передбачає прилучення 

особистості до цілісно-образного пізнання світу, самостійного пошуку нових 

знань, розширенню емоційного відгуку на твори музичного мистецтва. Дана 

функція припускає накопичення музично-виконавської, методико-

педагогічної та науково-дослідницької інформації в кожному з означених 

напрямів підготовки. 

У педагогічному словнику «пізнання» трактується як «узагальнення, 

процес і результат усвідомлення тих значень, які притаманні мистецтву, 

феномен образного відображення дійсності» (Гончаренко, 2011, с. 311).  

На думку Г. Падалки, реалізація пізнавально-пошукової функції в процесі 

музичної освіти можлива за максимального дотримання таких навчальних 

орієнтирів, як-от: «розгляд музичних творів на фоні естетико-філософських 
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узагальнень, суспільних явищ, історико-біографічних відомостей; поєднання 

змістовно-інтелектуальних і емоційно-почуттєвих характеристик сприймання 

задля забезпечення його цілісності; зміщення пріоритетів мистецького навчання 

з опанування художньо-технічних прийомів на цілісне охоплення духовної 

сутності художніх образів» (Падалка, 1981, с. 65). Навчальне художнє пізнання 

можна інтерпретувати як взаємодію суб’єкта (студента) та об’єкта (художнього 

твору), що спрямовується на усвідомлення змісту й форм художніх образів, 

досягнення нових знань щодо мистецтва. 

Відомо, що жива реальність, відтворена в мистецтві, сприймається 

людиною значно повніше, різноманітніше, набагато цілісно, ніж теоретичні 

викладки, або науково-концептуальні схеми. Художній образ здатен цілісно 

відтворити життя, в єдності і раціонального, і емоційного начала. Явища, 

події, відтворені в художніх образах, ми сприймаємо не тільки умозорово, 

але й емоційно переживаємо їх. Художній образ відтворює життя цілісно, 

уможливлює його пізнання в різних вимірах.  

Пізнавально-пошукова функція процесу підготовки магістрантів у 

системі вищої музично-педагогічної освіти передбачає розвиток адекватних 

їй навчально-пізнавальних і пошукових мотивів. Вони тісно пов’язані з 

потребою у засвоєнні студентами магістратури відповідних знань і сумарних 

способів дій у галузі педагогіки, мистецтва й дослідницького пошуку.  

Як зазначають науковці (Леонтьев, 1983; Медушевский, 1989), «мотив» 

є спонуканням до діяльності, пов’язаним із задоволенням потреб суб’єкта; 

мотиви виступають поєднанням зовнішніх і внутрішніх умов, які 

стимулюють розвиток активності суб’єкта та її спрямованість. 

Однією з найголовніших властивостей потреб вважається наявність 

тенденції до активності, що спрямована на певну сферу діяльності, тобто 

потреби мають тенденцію не до активності загалом, а до активності в 

певному напрямі. О. Леонтьєв визначає, що «предмет діяльності і є її дійсний 

мотив… діяльність може бути тільки в тому випадку активною, якщо вона є 
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наслідком внутрішніх потреб особистості та якщо особистість прагне 

повністю реалізувати в діяльності всі свої можливості» (Леонтьев, 1983). 

Сутність активності особистості в сучасній науковій транскрипції 

полягає в тому, що «в кожному наступному акті діяльності на передній план 

виступають… мотивація до здійснення певного вчинку, пізнавальної та 

перетворювальної дії, інтелект, індивідуальні цінності, специфічні здібності 

та якості» (Маслоу, 1989). К. Абульханова-Славська стверджує, що 

активність суб’єкта ґрунтується на «здатності мобілізувати власні 

можливості й визначити різноманітні способи досягнення цілей – реалізувати 

їх у діяльності» (Абульханова-Славская, 1980). 

Таким чином, поряд із діяльністю як стилем активності виділяється 

особистість із характерними проявами її мотиваційної сфери, самосвідомості, 

рис характеру (потреби, інтереси особистості, її ціннісні орієнтації та цільові 

установки) (Єременко, 2012). 

Серед внутрішніх особистісних характеристик, які мають вплив на 

формування активності суб’єкта діяльності, слід визначити такі, як 

темперамент, природні здібності й нахили, впевненість у собі та своїх 

вчинках, самосвідомість, самооцінку, індивідуальні життєві цінності. 

Здійснюючи самопізнання у процесі практичної діяльності, людина 

актуалізує формування мотивів і розвиток інтересів, що передбачає процес 

цілеутворення. Отже, орієнтування діяльності особистості, визначення 

поведінки, активності тощо узгоджено із системою стійких мотивів. Зовнішні 

мотиви виникають під впливом чинників зовнішнього впливу. Внутрішньою 

мотивацією є мотивація, джерелом якої виступає сама особистість, її 

світоглядні особливості, морально-духовні характеристики, ціннісні орієнтації. 

Провідним мотивом, рушійною силою музично-виконавської, методико-

педагогічної та науково-дослідницької діяльності стає інтерес до музичного 

мистецтва, або педагогічної науки, як сукупність інтелектуальних, емоційних і 

вольових процесів особистості. Ураховуючи зазначене, особливого значення в 

майбутнього магістра дістає не лише сформованість його певних інтересів, 
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знань, умінь, цінностей і мотивів, але й активність їх прояву, що набуває рис 

активності в напрямі особистісно-професійного зростання. 

За переконанням О. Єременко велику роль відіграє активізація 

самостійного пошуку, що полягає у: 

- підсиленні зв’язку між змістом навчального матеріалу та наявною 

науковою інформацією; 

- забезпеченні змоги самостійно з’ясовувати й виявляти раціональні 

способи виконання завдань навчально-пізнавального характеру, реалізувати 

зв’язок між змістом навчальної інформації та наявним знаннєво-практичним 

досвідом; 

- стимулюванні пізнавально-пошукової діяльності, а також розробленні 

необхідних засобів і прийомів для її організації (Єременко, 2012). 

Зауважимо, що системне поєднання у процесі взаємовпливу утворюють 

навчально-пізнавальні та емоційно-пошукові мотиви. Так, пізнавальний мотив 

відзначається усвідомленим ставленням магістрантів до того, яку роль 

виконують активні творчі дії під час музично-виконавської діяльності. 

Водночас в основу емоційного мотиву покладено інтенсивне переживання під 

час перцептивного осягнення мистецьких творів та їх художньо-педагогічної 

інтерпретації потреби у творчому самовираженні. Отже, у подальшій успішній 

професійній діяльності необхідним і важливим стає самоусвідомлення кожним 

магістрантом своєї емоційно-вольової сфери, її особливостей і переваг. 

Навчання майбутнього фахівця буде успішним лише за тієї умови, якщо 

означений процес та його результати матимуть особистісне значення для 

студентів магістратури. Глибока зацікавленість, мотивація, наявність 

професійно-педагогічного інтересу до музичного мистецтва, бажання 

вдосконалювати власний професійний рівень, який передбачає розвиток 

музичного мислення, інтелектуальної активності, виконавської техніки та 

культури естетичного смаку, готовності до музично-просвітницької діяльності 

мають супроводжувати навчальну діяльність магістрантів. Важливо, також, щоб 

студент отримував задоволення від самого процесу та безпосередньо 
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результатів навчання. На глибоке переконання А. Маслоу, «мотиваційна сила 

сталого інтересу дає дозвіл на подолання періодів депресії та розчарування, які 

супроводжують будь-який творчий процес» (Маслоу, 1989). 

Г. Костюк, Б. Ломов, узагальнивши наявні наукові розвідки з теорії 

пізнання, визначили останнє як процес цілеспрямованого активного 

відображення світу у свідомості людей, зумовленого суспільно-історичною 

практикою людства. Науковці наголосили, що на відміну від нижчих форм 

відображення воно має здатність виходити за межі існуючого стану речей, 

тобто відображати не лише сьогодення, але й майбутнє, не лише дійсність, 

але й численні можливості – специфічні й абстрактні, щоб вибрати ті з них, 

які відповідають інтересам людини найбільше (Костюк, 1989; Ломов, 1996). 

Відтак, мистецьке пізнання в частині, що стосується сприйняття, як 

процес і результат сприйняття й усвідомлення інформації, що міститься в 

художніх зображеннях, характеризуються такими аспектами, які 

відображають його мотиваційні принципи. Необхідним у такому ракурсі стає 

формування мотиваційної та художньої установки студента-магістранта. До 

того ж, реалізація пізнавально-пошукової функції в сучасних умовах повинна 

бути забезпечена шляхом формування у студентів магістратури бажання 

самоосвіти й саморозвитку. 

Переконані, що важливою функцією всієї магістерської підготовки в 

інструментальному класі є інтерпретаційно-оцінна функція. Специфічним 

змістом оцінювальної діяльності магістрантів як процесу й результату 

з’ясування міри естетичної довершеності художніх творів (за думкою 

Г. Падалки) є «забезпечення їх особливого ставлення до навчання, сутність 

якого полягає у формуванні їх здатності до оволодіння різноманітними 

засобами оцінювання в різновидах професійної діяльності: науково-

дослідницькій, музично-фаховій, педагогіко-практичній» (Падалка, 1981). 

За визначенням О. Єременко: «У процесі оцінювання магістрант 

досягає вищого прояву професійного мислення» (Єременко, 2012, с. 70). 

Інтерпретаційно-оцінна функція передбачає мотивування студентів-
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магістрантів до адекватного оцінювання й мисленнєвої інтерпретації всіх 

навчально-практичних дій і операцій, що стає для них стимулом до 

з’ясування способу продуктивного розв’язання навчально-фахових завдань. 

Порівняно з пізнавально-пошуковою, дана функція найпродуктивніше 

реалізується під час оволодіння студентами-магістрантами мистецтвом 

музичного виконання. При чому його художня результативність напряму 

залежить від рівня сформованості їх інтерпретаційних умінь, а також 

відповідного адекватного ставлення до результатів навчальної діяльності та 

виявлення можливих шляхів її подальшого вдосконалення. 

Суттєвими ознаками реалізації розглядуваної функції підготовки 

магістрантів є критичне їх ставлення до змісту навчальної інформації та 

опанування низкою взаємопов’язаних і послідовних як оцінних, так і 

інтерпретаційних дій, що спрямовуються на досягнення конкретного 

навчального результату. 

Творчий характер мистецтва виконання, варіантна множинність 

інтерпретації дають підстави стверджувати, що виконання музичних творів 

відбувається з урахуванням специфіки слухацької аудиторії, закономірностей 

світовідчуття. Практика доводить, що слухачі зовсім по-різному реагують на 

інтерпретацію одного й того самого твору різними виконавцями. В одному 

випадку – лишає слухацьку аудиторію байдужою до музичного образу, а в 

іншому – хвилює та приваблює слухачів, викликає інтерес. Таким чином, дуже 

важливо сприяти виникненню в майбутніх магістрів націленості на досягнення 

не просто виразного виконання, але й такого, яке могло б зацікавити публіку. 

На думку Г. Падалки, художній текст має сприйматися студентами як 

відкрита система, яка у процесі самостійної оцінки, пошуку оптимального 

тлумачення підлягає «інтерпретаційній реконструкції» (Падалка, 1981). Крім 

того, естетична оцінна діяльність може бути інтерпретована як ціннісна 

орієнтація на засвоєння музично-естетичних явищ і виявлятись у відносно 

самостійному вигляді. 
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Забезпечення необхідної музично-естетичної орієнтації магістрантів 

висуває завдання знаходження таких засобів розвитку емоційно-оцінного 

ставлення студентів до творів мистецтва, які б акцентували емоційність, 

невимушеність їх естетичної оцінки та необхідний обсяг професійних знань, 

умінь і навичок. 

Формування ціннісних орієнтацій розглядаємо в контексті 

особистісного підходу та визначаємо як процес, що залежить від 

спрямованості установок кожної особистості, основою яких є естетичні 

ідеали та смаки магістрантів у музичній навчальній діяльності. Традиційно 

мистецька навчальна діяльність трактується поза межами оцінювального 

ставлення студентів. Під керівництвом викладача, виконуючи його вказівки й 

зауваження, студенти засвоюють мистецькі закономірності, оволодівають 

художньою мовою, вивчають історичні виміри художньої культури. Як 

правило, критичне осмислення мистецького навчального матеріалу відсутнє. 

Ціннісні підходи здійснюються вкрай обмежено. 

Переважна більшість програм із мистецьких дисциплін спрямована на 

отримання студентами-магістрантами відповідних знань, умінь і навичок, а 

не на формування оцінних суджень, активізацію ціннісного ставлення до 

творів мистецтва, розвиток ціннісних реакцій, що спричинено поданням 

художнього досвіду в його готовому вигляді. 

Проте, в сучасному мистецтвознавстві й педагогіці все помітнішою 

стає тенденція до вивчення оцінної функції та її ролі в навчанні мистецтва 

(Падалка, 1981; Рапацкая, 1985; Ростовський, 2001; Рудницкая, 1988).  

Орієнтація освітнього процесу на магістерському рівні на засвоєння 

студентами нетрадиційних жанрів і елементів художньої культури 

передбачає активну оцінювальну позицію з їх боку. Г. Падалка переконана, 

що розуміння оцінної функції як взаємодії між ідеальними уявленнями 

студентів та реалізацією смаку на конкретні художні явища є основою для 

виявлення методичних підходів у системі мистецького навчання. При чому 

методи залучення студентів до оцінювальної діяльності повинні стосуватися 
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одночасно як впливу на формування ідеалів, так і активізації реакції смаку. 

Розгляд естетичного ідеалу як уявлення про «належне», «бажане» дає 

підстави трактувати його як стрижневий компонент системи мистецького 

навчання (Падалка, 1981). 

Як визначають науковці (Падалка, 1981; Рудницкая, 1988), вихідним 

моментом методичної розбудови мистецького навчання має бути 

систематична увага викладача до активізації смакової реакції студентів на 

навчальний матеріал. У процесі роботи викладач отримує можливість 

впливати на перебіг оцінювальної діяльності, акцентуючи, залежно від 

конкретних обставин, вплив чи на ідеальні уявлення, чи на смакову реакцію 

студентів магістратури. Специфічність кожної з категорій містить потенціал 

відповідної педагогічної детермінації. 

Інтерпретаційно-оцінна функція передбачає спрямування освітнього 

процесу на розвиток інтересів магістрантів до майбутньої професії, 

розвиненість мотивації до вивчення музичного мистецтва, опанування 

технологій музичного виконавства. що неодмінно позначається на розвиткові 

таких важливих особистісних якостей, як самоактуалізація, самооцінка, 

саморозвиток. 

Саме усвідомлення магістрантом власних можливостей, природних 

здібностей, рівня підготовки, здатності до адекватної оцінки власної навчальної 

діяльності та окреслення шляхів подальшого розвитку професійного зростання 

забезпечить майбутньому фахівцеві реалізацію особистісного потенціалу й 

самоствердження в майбутній професійній діяльності. 

Г. Падалка, О. Єременко та інші науковці звертають увагу на те, що 

задля активізації творчих виявів у поєднанні з естетичною оцінною 

діяльністю варто до системи навчання включати ситуації «моделювання 

власної педагогічної діяльності» (Падалка, 1981; Єременко, 2012). Так 

іситуації ставлять перед магістрантами не абстрактні навчальні завдання, а 

такі, розв’язання яких може бути корисним у конкретному практичному 

застосуванні. 
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Залучення студентів магістратури до діалогової форми художньо-

емоційного спілкування сприяє розвиткові здатності магістрантів до 

усвідомлення ними регулюючої функції особистісних ідеалів і смаків. 

Однак, серед значущих проблем сучасної педагогіки мистецтва 

виокремлюється проблема збереження своєрідності музичних смаків. Розвиток 

музичних смаків магістрантів передбачає не вирівнювання, нівелювання 

художніх переваг у ході оцінювальної діяльності, а виявлення та збереження 

індивідуальної багатоваріантності з приводу оцінки музичних творів. Способом 

виявлення неповторності музичних смаків майбутніх фахівців є зорієнтованість 

їхнього вибіркового підходу на жанрово-стильові характеристики музичних 

творів. Опора на жанрово-стильову основу передбачає виявлення й розвиток 

індивідуальних музичних смаків студентів в умовах їх багатогранного 

залучення до світової художньої культури (Падалка, 1981).   

Проте, спостереження практики переконують, що в системі естетичних 

оцінок магістрантів існує неузгодженість їх естетичних позицій, яка полягає в 

тому, що одні критерії, більш високі, застосовуються в навчальній діяльності у 

процесі засвоєння музичних дисциплін. Інші, більш низькі критерії естетичної 

оцінки – у практичній роботі й у повсякденному житті. 

Підкреслюємо, що збереження своєрідності художніх уподобань 

магістрантів необхідно пов’язувати з художньою вимогливістю. Орієнтація 

на усереднене нівелює рівень сприймання, та навпаки, піклування про 

унікальність, своєрідність естетичних ідеалів і художніх смаків магістрантів 

претендує на більш високі орієнтири їх підготовки, реалізує інтерпретаційно-

оцінну функцію магістерської підготовки (Падалка, 1981).    

Одним зі шляхів активізації даної функції підготовки майбутніх магістрів 

музичного мистецтва є оволодіння ними навичками порівняння музичних 

творів сучасності, які мають нетрадиційне художньо-змістове й 

формоутворююче наповнення, з естетичними еталонними зразками. При цьому 

емоційний характер процесу порівняння уможливлює самостійність висновків і 

естетичних міркувань магістрантів щодо сприймання музичних образів 
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(Дряпіка, 1997). Ефективність опосередкованих педагогічних дій яскраво 

виявляється у процесі нерівнозначного акцентування навчального матеріалу. 

Як стверджує О. Єременко, особливості спрямованості музично-фахового 

навчання на магістерському рівні з метою розвитку ціннісних орієнтацій 

реалізуються на основі тісної взаємодії таких напрямів роботи, як-от: 

- орієнтація на багатоаспектне стильове й жанрове охоплення 

музичного матеріалу з урахуванням наряду з класичною спадщиною, 

популярних у молодіжному середовищі перекладів рок-композицій, 

джазових імпровізацій, кращих зразків музики «легкого» жанру; 

- забезпечення індивідуально-варіативного підходу в оволодінні 

художньо-педагогічним репертуаром із метою визначення перспективи 

подальшого загального педагогічного й виконавського розвитку магістранта; 

- функціонування єдності художньо-виконавських і педагогічних 

завдань розвитку студента магістратури з метою створення художньої, 

педагогічно доцільної інтерпретації музичних творів (Єременко, 2012). 

Отже, врахування інтерпретаційно-оцінної функції процесу підготовки 

магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти допоможе в 

підборі відповідних методів навчання, завдань, створенні необхідних 

педагогічних умов ефективної підготовки майбутніх фахівців. 

Реалізація інтерпретаційно-оцінної функції не може не супроводжувати 

процеси пізнання та творчості. Творчо-спонукальна функція, у свою чергу, 

суттєво збагачує реалізацію пізнавально-пошукової, а також створює умови 

для продуктивного оцінювання результатів пізнання. 

Творчо-спонукальна функція процесу навчання майбутніх магістрів 

музичного мистецтва передбачає активізацію творчих підходів особистості до 

життєдіяльності. Г. Падалка наголошувала, що реалізація впливу мистецтва на 

розвиток студентів у творчому напрямі здійснюється і під час сприймання 

мистецтва, і під час інтерпретації художніх образів, і, найважливіше, 

безпосередньо під час художньо-творчого процесу (Падалка, 1981). Під час 

сприйняття художніх образів можна спостерігати діяльність співтворчості. Той, 



52 

 

 

хто сприймає твір мистецтва, «втягується» у його зміст настільки, що 

неусвідомлено продовжує  розгортання образів у власній уяві (Падалка, 1981). 

Дослідження з психології мистецтва (А. Бодалєв, Л. Виготський) 

переконані, що творчий потенціал мистецтва спроможний виховати творче, 

естетичне ставлення до дійсності (Бодалев, 1998; Выготский, 1998). 

Основоположною є позиція Г. Падалки щодо розуміння творення в мистецтві як 

процесу й результату знаходження нового, такого, чого раніше в мистецтві не 

було. У свою чергу, навчальна творчість передбачає здобуття мистецьких 

результатів, які для студента є новими, але об’єктивну новизну вони містять не 

обов’язково (Падалка, 1981).  

Отже, навіть сприймання мистецтва містить певні, і досить потужні 

важелі впливу на активізацію творчого потенціалу студентів. Під час 

створення художнього образу активізується інтуїція, уява, емоційне 

забарвлення самого процесу. В інших галузях людської діяльності під час 

творчості відбувається схожа робота психіки.  

В основу творчості як у мистецтві, так і в будь-яких сферах життя 

покладено інтуїтивне осягнення реальності, активізація уяви, емоційне 

піднесення. А. Душний стверджує, що «розвиваючись під час сприймання чи 

творення мистецтва, творча активність студента може бути перенесеною, 

виявитись у інших галузях життя й діяльності» (Душний, 2005).  

Діяльнісно-творча активність має пронизувати музично-теоретичний, 

музично-виконавський, музично-педагогічний та науково-дослідний 

розвиток студентів магістратури. Активізація творчо-спонукальної функції  

розглядається як фактор забезпечення професійної самостійності 

магістрантів і реалізується шляхом створення організаційно-методичної 

системи, яка передбачає систематичне використання збалансованих 

комплексів творчих завдань у всіх різновидах магістерської підготовки. 

Без сумніву, творче спрямування діяльності магістрантів у процесі 

навчання виступає необхідною умовою підготовки фахівців, найважливішим 

орієнтиром становлення їх професійної культури. 
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Спонукальним чинником, який активно залучає майбутніх магістрів до 

творчої діяльності є формування ціннісних орієнтацій. Сучасні музично-

педагогічні дослідження (Е. Абдуллін, Л. Арчажникова, В. Муцмахер, 

Г. Падалка, Л. Рапацька, О. Рудницька, Г. Ципін та ін.) виступають 

теоретико-методологічною основою для пошуку, реалізації та вдосконалення 

процесу підготовки майбутніх фахівців у галузі музичного мистецтва. 

Вихідні положення зазначених вище досліджень упевнено доводять, 

що становлення особистості є результатом утілення її творчих можливостей, 

активізації інтелектуальних та емоційних ресурсів для осмислення, 

переживання й інтерпретації мистецьких творів. Особливо важливу роль 

«творче ставлення» відіграє у процесі професійно-педагогічної підготовки. 

У більшості наукових робіт (Е. Андріенко, Н. Кузьміної, С. Сисоєвої та 

ін.) визначається, що творча особистість – це індивід, який володіє високим 

рівнем знань, має потяг до нового, оригінального та «має за мету досягнення 

нової якості» (Андриенко, 2002; Кузьмина, 1970; Сисоєва, 2001). Визначення 

творчої особистості, її структури характеризується великою варіантністю, яка 

зумовлена тим, що творча особистість є категорією теорії особистості, теорії 

діяльності, теорії творчості. 

Е. Андріенко визначає конкретні блоки мотиваційної спрямованості 

особистості на творчу діяльність, а саме: «інтелектуально-логічні, 

інтелектуально-евристичні, комунікативно-творчі та здібності до 

самоуправління, моральні й індивідуальні якості, які значною мірою 

сприяють успіхові у творчій діяльності» (Андриенко, 2002). 

Існує безліч підходів до визначення творчості як специфічного процесу 

діяльності людини. Аналіз методологічних досліджень вітчизняних (І. Бех, 

М. Каган та ін.) і зарубіжних філософських науковців (Д. Гілфорд, Г. Грубер, 

К. Тейлор) дозволяють стверджувати, що творчість як одна з характеристик 

людської діяльності є феноменом реалізації людської сутності, визначається 

як результат свідомості людини, найвища форма її активності, що спрямовує 

діяльність особистості. 
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Аналізуючи наукову літературу з означеного питання, можемо 

стверджувати, що творчість є інтегральною якістю особистості, яка 

виявляється в діяльності й зумовлює її успіх. Формування творчої 

особистості включає в себе не лише організацію зовнішньої діяльності, але й 

стимуляцію перетворення внутрішнього світу людини, створення умов для 

розкриття й реалізації її індивідуальних потенцій у зовнішньому світі. 

Аналіз структури психологічного механізму творчості дозволив 

встановити її зв’язки з розвитком психологічних якостей особистості й 

визначити творчість як «механізм розвитку». «Творчості навчити не можна, 

але можна створити умови для розвитку творчих здібностей людини», – 

стверджує Л. Виготський (Выготский, 1998).  

Саме творча природа музичного мистецтва відкриває особливо великі 

можливості для розвитку творчості. Вона проявляється через стимулювання 

багатовимірних осмислень художнього образу, актуалізацію емоційно-

ціннісного ставлення, інтерпретування зразків музичного мистецтва, пошук 

особистісних художніх смислів у процесі осягнення композиторської ідеї, 

художнього образу та смислу твору. Вирішальну роль в означеному процесі 

відіграють музично-слухові уявлення, інтелект музиканта, його слуховій і 

виконавській досвід. 

Творчо-спонукальна функція підготовки магістрантів у системі вищої 

музично-педагогічної освіти знаходить своє виявлення в особистісній 

інтерпретації змісту твору. Процес інтерпретації є діалектичним поєднанням 

прочитання об’єктивно існуючого авторського тексту (мелодія, ритм, фактура, 

штрихи, динаміка тощо) і суб’єктивних слухових уявлень майбутнього магістра 

(музичний слух, інтонація, тембр, фразування, диференціація звучання тощо); 

досягнення інтонаційно-виконавської виразності мелодичного руху; залучення 

до мистецтва виконавства; розуміння логіки мелодійного розвитку: елементів 

формотворення, дихання, цезур, пауз; здатність до відчуття руху мелодичної 

енергії, інтонаційних тяжінь, кульмінацій, змін фаз емоційної напруги й 

ослаблення; опанування розмаїттям виражальних засобів. 
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Навчальна діяльність магістрантів передбачає активізацію творчих 

процесів, спонукання їх до створення нового, пошуку оригінальних рішень у 

ситуації, що виникла. 

Усі функції доповнюють одна одну. Так, реалізація інтерпретаційно-

оцінної функції не може не супроводжувати процеси пізнання та творчості. 

Творчо-спонукальна функція, у свою чергу, суттєво збагачує реалізацію 

пізнавально-пошукової, а також створює умови для продуктивного 

оцінювання результатів пізнання. Реалізація творчо-спонукальної функції 

немислима без використання раціональних підходів у процесі навчальної 

діяльності магістрантів, без розвитку інтуїції, творчої уяви та емпатії, яка, з 

точки зору психологів, є одним із механізмів виникнення уяви та є 

своєрідним різновидом уяви (Уявне «Я» виступає творчим компонентом). 

Оскільки навчальна діяльність магістрантів визначається певною 

специфікою, доцільно враховувати всі функції означеного освітнього 

процесу, які б сприяли формуванню фахівця магістерського рівня. 

 

1.3. Наукові підходи до навчання в інструментальному класі 

майбутніх учителів музики магістерського кваліфікаційного рівня 

 

Система освіти України багато років на перший план ставила 

оволодіння знаннями, які складають основу багатьох наук. Студенти знають 

досить велику кількість дат, фактів, понять. Однак, проведені дослідження 

показали, що майбутнім фахівцям важко застосувати на практиці отримані 

знання, вміння й навички. Це стало однією з причин реформування у вищій 

школі, в основу яких покладено системно-діяльнісний підхід у освітньому 

процесі. Даний підхід базується, насамперед, на відповідності навчальної 

діяльності індивідуальним можливостям і здібностям студентів. 

Уперше термін «системно-діяльнісний підхід» у навчанні був уведений у 

радянській педагогіці. Він об’єднав два попередніх йому поняття. Так, системна 

діяльність розроблялась і впроваджувалась у практику такими класиками 
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педагогіки, як Б. Ананьєв, Б. Ломов та ін. (Ананьев, 1968; Ломов, 1996), а 

Л. Виготському, Д. Ельконіну ближчим був діяльнісний підхід в освіті 

(Выготский, 1998; Эльконин, 1989). Вони вважали, що такий підхід допомагає 

не тільки засвоювати знання, але й розвиває пізнавальні сили, творчий 

потенціал учнів. Цей підхід протиставлявся словесному методові навчання, при 

якому суб’єкт навчання (учні, студенти) пасивні, не вміють застосовувати 

практично отримані вміння та знання. Даний підхід поширений не тільки в 

загальноосвітніх установах, але й у ЗВО, коледжах, технікумах тощо.  

Системно-діяльнісний підхід у навчанні передбачає розвиток і 

виховання таких якостей особистості, які відповідатимуть вимогам нового 

інформаційного суспільства, побудованому на толерантності, діалозі культур 

і поваги до оточуючих. Це ключові моменти, які важливі в сучасній освіті. 

Технологія такого підходу до навчання включає в себе розвиток 

мотивації, актуалізацію наявних знань і вмінь, такий виклад нового 

матеріалу, щоб спонукати студентів самостійно знайти способи розв’язання 

проблеми. Оскільки системно-діяльнісний підхід має на увазі насамперед 

роботу на занятті самих студентів, то велика частина завдань, незалежно від 

предмета, має носити практичний характер. 

Для магістерської підготовки важливо навчити студентів знаходити 

вихід із нестандартних ситуацій, уміти самостійно отримувати нові знання, 

аналізувати, робити висновки, порівнювати. Зазначене дозволить 

активізувати наявні знання, навчить застосовувати їх на практиці, що є 

основною метою підготовки студентів магістратури та є підставою визначити 

системно-діяльнісний підхід, як один із головних у процесі підготовки 

магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти. 

Мистецька діяльність – один із дієвих чинників формування й розвитку 

людської особистості. Тому, розглядаючи методологічні основи 

магістерської підготовки, слід висвітлити проблему реалізації 

індивідуального підходу, який має стати засадничим началом у вирішенні 

проблем теорії та методики навчання магістрантів. 

http://faqukrs.xyz/osvita/nauka/143825-dijalnisnij-pidhid-u-navchalnomu-procesi.html
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Особистість – основне поняття мистецької (музичної) освіти загалом. 

Під особистістю розуміють людину, соціального індивіда, який поєднує в 

собі риси загальнолюдського, суспільно значущого й індивідуально-

неповторного (Енциклопедія освіти, 2008). С. Гончаренко, розвиваючи 

означену позицію, зазначає, що особистість – це конкретна, цілісна людська 

індивідуальність у єдності її природних і соціальних якостей (Гузій, 2004). 

Вітчизняні й зарубіжні вчені (І. Бех, Я. Пономарьов та ін.) відзначають, що 

особистість характеризують: 

- процесуальні моменти (сприймання, пам’ять, мислення, мова, уява); 

- емоційно-вольові ознаки (почуття, воля); 

- психологічні особливості (темперамент, характер, здібності), а також 

мотиваційні, комунікативні, оцінно-аналітичні складові. 

Як підкреслює Г. Падалка, індивідуальний підхід у контексті 

мистецької освіти ґрунтується на трьох провідних позиціях: 

Перша позиція передбачає спрямування освітнього процесу на розвиток 

особистості студента. Художній розвиток – це лише одне із завдань 

становлення особистості у процесі мистецького навчання. Процес художнього 

розвитку має будуватися так, щоб не затуляти більш широких перспектив – 

формування особистості студента. Наголошуючи на суттєвій ролі мистецької 

освіти у встановленні особистості, мають на увазі вплив мистецької навчальної 

діяльності на формування сприймання, пам’яті, мислення, мови, уяви майбутніх 

фахівців. Їх почуттів і вольових якостей, темпераменту, здібностей, розвиток 

умінь спілкування, аналітично-критичного ставлення до життя тощо. 

Друга позиція втілення індивідуального підходу – це засвоєння й розвиток 

спеціальних мистецьких знань і вмінь, здібностей, художнього досвіду. Отже, 

змістом другої позиції є визнання необхідності максимального сприяння 

художньому розвитку студента – розширенню можливостей сприймання, 

формуванню мистецько-виконавських умінь і навичок, активізації його 

творчого потенціалу та здатності до художньої творчості, а також розвитку 

спеціальних мистецьких здібностей (музичної пам’яті, слуху тощо). 
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Третю позицію щодо реалізації індивідуального навчання в галузі 

музичного мистецтва спрямовано на ствердження суб’єктної ролі студента у 

процесі музичного навчання. Майбутній фахівець має виступати як суб’єкт 

освітнього процесу, як активний його учасник. Особистість студента 

трактується як об’єкт власного музичного розвитку. Опора на індивідуальний 

підхід передбачає, що сам студент зацікавлений у формуванні такого 

ставлення до музичного навчання, у якому музична діяльність усвідомлено 

спрямовується на виявлення власних художніх потенцій, на якнайповнішу 

реалізацію унікальних можливостей музичного мистецтва. Музична 

діяльність виступає як один із найважливіших засобів становлення художньої 

активності студента (Падалка, 1981). 

Традиційна педагогіка музичного мистецтва нерідко в гіпертрофованій 

формі оцінює здатність викладача до передачі в готовому вигляді знань, 

демонстрації власних художніх умінь із метою спонукання студентів до 

наслідування. На відміну від означеного, індивідуальний підхід передбачає 

створення умов для самореалізації особистості, саморозвитку студента. Не 

тільки пояснювати й показувати, як необхідно діяти в музичному мистецтві, 

залучаючи студента до відтворення художньо-виконавських і творчих дій, 

але й головне – формувати в нього прагнення бути неповторною особистістю 

в мистецтві, шукати оригінального, самобутнього вирішення музичних 

проблем. Викладач повинен ставитися до кожного студента як до унікальної 

особистості, від нього залежить ставлення студента до себе як до 

особистості, що знаходиться в постійному пошукові й художній творчості. 

Згідно з висновками науковців (Г. Падалка,О. Рудницька), реалізація 

індивідуального підходу в музичній освіті передбачає:  

- опору на результати індивідуальної діагностики студентів. Завдання 

особистісного становлення майбутнього фахівця в мистецтві, розвиток його 

загальнолюдських і художніх якостей, активізація усвідомленого ставлення до 

себе як суб’єкта мистецького навчання не можуть бути досягнуті без виявлення 

вихідних даних, вивчення наявних можливостей кожного студента в музичному 
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мистецтві. Викладач не може нехтувати питаннями з’ясування особистісних 

якостей, притаманних студентові. Не знаючи і не цікавлячись реальним станом 

розвитку художнього сприймання студента, особливостей його пам’яті, 

мислення, уяви, емоційно-вольових характеристик, особливостями естетичних 

переваг, наявним станом розвитку художніх здібностей тощо, викладач ризикує 

обрати невірний шлях, наштовхнутися на непередбачувані бар’єри в навчанні, 

що гальмують досягнення педагогічної мети. Вихоплюючи із цілісної 

особистісної характеристики окремі її властивості й не беручи до уваги ті чи 

інші особливості, викладач може потрапити в полон невірних уявлень і, 

виходячи з них, невірно спрямовувати художній розвиток магістранта.  

Дуже часто можна зустрітись із випадками, коли викладач з гри на 

інструменті обмежується увагою до виконавсько-технічних можливостей 

студента, не беручи до уваги особливості розвитку його музичного слуху, 

смакових орієнтацій, навіть творчих можливостей. Педагогічна стратегія, 

побудована на окремих уявленнях про особистість магістранта, ризикує стати 

не тільки неефективною, але й просто хибною. Відтак, постійна діагностична 

увага – необхідна складова втілення індивідуального підходу до підготовки 

майбутніх магістрів музичного мистецтва. 

- Упровадження проєктувальних методів навчання. Реалізація 

індивідуального підходу не може бути продуктивною поза увагою до свідомого 

визначення викладачем перспектив особистісного розвитку студента. Не 

уявляючи результатів мистецького навчання, мети особистісного становлення, 

формування художніх якостей магістранта важко знаходити оптимальні 

рішення навчально-виховних проблем. Особливо це стосується підготовки 

майбутнього магістра музичного мистецтва. Без розуміння викладачем, які 

художні якості мають бути розвинені та в якому обсязі в майбутнього фахівця, 

які знання повинні стати особистісним надбанням магістранта, які смаки й 

естетичні ідеали мають у нього переважати, які вміння й навички мають бути 

сформовані тощо, освітній процес не досягне можливої ефективності. 

Визначення перспективного особистісно-художнього розвитку кожного 
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магістранта – важлива особливість упровадження індивідуального підходу до 

підготовки майбутніх магістрів. 

- Окреслення комунікативної стратегії. Освітній процес не може бути 

продуктивним поза встановленням взаємовідносин між студентами та 

викладачем, які є педагогічно доцільними. Відтак, запорукою особистісного 

розвитку магістранта, стимулювання його самостійності, формування художніх 

умінь і навичок, творчого становлення є взаєморозуміння, повага один до 

одного. Наголосимо, що усвідомлене ставлення до комунікативно 

продуктивного протікання освітнього процесу з боку викладача має велике 

значення в особистісному становленні майбутнього фахівця. Викладач повинен 

дбати про створення позитивного настрою на занятті, самовираження студента, 

свідомо коректуючи власну поведінку відповідно до тих обставин, які виникли 

на занятті. Від створення доцільної комунікативної стратегії в освітньому 

процесі здебільшого залежить характер особистісного розвитку магістранта. 

Таким чином, індивідуальний підхід у процесі підготовки магістрантів 

мистецтва вкрай важливий і необхідний, зважаючи на специфіку процесу 

навчання у мистецьких закладах вищої освіти. 

У контексті розгляду наукових підходи підготовки магістрантів у 

системі вищої музично-педагогічної освіти вважаємо за доцільне 

закцентувати увагу на аксіологічних тенденціях навчання. У такому зв’язку 

слід констатувати, що реалізація новітніх заходів у системі вищої музично-

педагогічної освіти робить актуальною проблему цінностей і ціннісних 

відношень, а також орієнтацій магістрантів у галузі музичної педагогіки. 

Визначення проблеми комплексної підготовки магістрантів у системі вищої 

музично-педагогічної освіти потребує дослідження питання активізації їх 

ціннісних орієнтацій під час їх емоційного ставлення до художніх цінностей 

та явищ педагогічної реальності. Констатуємо, що орієнтація магістрантів на 

пізнання цінностей мистецтва є інструментом формування їх життєвих 

позицій та світоглядних установок, які на думку Г. Падалки, є «сукупністю 

принципів, оцінок, поглядів, які розкривають найзагальніше бачення, 
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розуміння світу, місця людини у світі, а також життєві позиції, програми 

поведінки, дії людей» (Падалка, 1981). 

Наголосимо, що з точки зору філософів (В. Андрущенко, М. Каган) 

окреслення питань щодо змісту й типології цінностей, їх значення як 

провідних чинників функціонування суспільства слугує виявленню основних 

факторів, які здійснюють вплив на формування аксіологічних установок. 

Відтак, духовні цінності є предметом спеціального розгляду в концепціях 

І. Беха, В. Дряпіки (Бех, 1998; Дряпіка, 1997); провідні аспекти педагогічного 

професіоналізму крізь призму формування його ціннісних основ 

представлено в науковому доробку Є. Бондаревської, В. Сластьоніна та ін. 

(Бондаревская, 1992; Сластенин, 1976). 

Багатоваріантність застосування аксіологічних підходів у 

педагогічному процесі гарантується різноспрямованістю та 

багатоаспектністю підходів щодо розуміння цінностей та їх класифікації. 

У філософії цінності тлумачаться як специфічні соціальні визначення 

об’єктів оточуючого світу, які виявляють їх позитивне чи негативне значення 

як для людини, так і для суспільства (добро, благо, чудове та потворне, що 

втілюються в явищах суспільного життя чи природи) (Андрущенко, Лутай, 

2004). У зв’язку з цим говорять про аксіологію – науку про цінності, яка 

вивчає природу, сутність, роль цінностей у житті кожної окремої людини та 

суспільства загалом. Констатуємо, що аксіологія є важливою складовою 

низки філософських соціологічних концепцій. Відтак, український науковець 

В. Дряпіка визначає цінність як філософське поняття, яке уможливлює 

надання характеристики соціально-історичному значенню конкретних явищ 

дійсності для суспільства та індивідів (Дряпіка, 1997).  

Важливим для даної дисертаційної роботи, зокрема для виявлення 

наукових підгодів магістерської підготовки фахівців музичного мистецтва є 

той факт, що зміст усієї музичної освіти спрямований на опанування 

студентами-магістрантами цінностей музичного мистецтва, а також 

художньо-естетичний розвиток кожного майбутнього магістра. До того ж, 
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зауважимо, що сам процес і процедура вибору на основі цінностей є оцінкою. 

Як зазначає Г. Падалка, художнє пізнання – це «взаємодія сприймання, 

оцінювання і творення в мистецтві» (Падалка, 1981). Відповідно, оцінювання 

мистецтва є процесом і результатом з’ясування міри естетичної довершеності 

художніх творінь. А отже, без сумніву нагальною сьогодні є проблема 

формування вмінь оцінювання мистецтва під час підготовки магістрантів у 

системі вищої музично-педагогічної освіти України. 

Логіка даного дослідження вимагає звернення уваги на концепцію впливу 

різноманітних видів і жанрів музичного мистецтва на формування ціннісних 

орієнтацій особистості. Обґрунтування означеної концепції стало результатом 

наукових пошуків у галузі музикознавства та психології художньої творчості 

(Б. Асафьєв, В. Медушевський, Є. Назайкінський). Відтак, можемо зазначити, 

що сучасне мистецтвознавство й педагогіка відзначаються наявністю тенденції 

вивчення оцінної діяльності та її ролі в освітньому процесі. Вчені наголошують, 

що без знання означеної діяльності не уявляється можливим розвиток теорії 

мистецького навчання. При чому акцентується, що навіть вища мистецько-

педагогічна освіта, в тому числі й підготовка магістрантів музичного мистецтва, 

не є засобом, який без спеціальних педагогічних зусиль, формує і розвиває 

здатність студентів-магістрантів до естетичної оцінки. Без сумніву, провідна 

роль у формуванні оцінної навчальної діяльності студентів у музичному 

мистецтві належить викладачеві. 

Г. Падалка переконана, що «результатом естетичного оцінювання 

виступає реакція смаку особистості, дія якого, у свою чергу, неможлива поза 

співвіднесенням з ідеалом» (Падалка, 1981, с. 68). 

Логіка дослідження вимагає з’ясування сутності понять «художньо-

естетичний смак» та «художньо-естетичний ідеал». Г. Падалка потрактовує 

перший термін як «систему почуттєво-раціональних схильностей особистості, 

що виростають на ґрунті соціально детермінованих уявлень кожного індивіда 

про прекрасне та спонукають його до активної, відповідної до ідеалу мистецької 

діяльності». А друге поняття розглядає як «конкретно-почуттєве уявлення про 
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зразок, модель естетичної досконалості в мистецтві, конкретно-почуттєве 

визначення найвищої мети мистецької діяльності» (Падалка, 1981).  

Зауважимо, що між згаданими поняттями наявний тісний взаємозв’язок. 

Реакція на відповідність художнього явища уявленням людини про прекрасне, 

довершеність і досконалість у мистецтві, тобто ідеал, виникає на основі 

судження смаку. У свою чергу, ідеальні уявлення виникають у результаті 

оцінного сприйняття мистецтва, реагування індивіда на певні художні явища. 

Забезпеченню необхідної спрямованості освітнього процесу в галузі 

вищої музично-педагогічної освіти сприяють дослідження змістових засад і 

основних компонентів ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців у художній 

сфері (О. Олексюк, Г. Падалка, Р. Шульгіна). 

У контексті розгляду досліджуваної проблеми інтерес викликають 

наукові розвідки Л. Коваль, у яких учена ґрунтовно проаналізувала особливості 

формування в молоді естетичних оцінок у галузі музичної культури.  

Цінними для даної дисертаційної роботи є і наукові праці О. Олексюк, 

Г. Падалки та В. Шульгіною, у яких подано різні аспекти класифікацій, 

функціонування цінностей, які здійснюють вплив на установку магістрантів 

щодо розуміння новаторських тенденцій у музичному мистецтві за допомогою 

активізації уявлень про естетичний ідеал у майбутній професійній діяльності. 

Вважаємо, що необхідно закцентувати також на тому, що нормативні цінності, 

які є сукупністю об’єктивних за змістом значень, стають до того ж критерієм 

для оцінок предметних цінностей. Погоджуємося зі згаданими дослідниками 

щодо розуміння цінностей як відношення значущості певного явища до потреб 

людини та внутрішніх факторів активізації ціннісної сфери студентів (Олексюк, 

1996; Падалка, 1981; Шульгіна, 2004). 

Отже, в основу виявлення методичних підходів у системі вищої музично-

педагогічної освіти покладено оцінювальну діяльність магістрантів як взаємодію 

між ідеальними уявленнями та реакцією смаку на конкретні художні явища. 

Переконані, що застосування ціннісного підходу в підготовці 

магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти України є 
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необхідним задля формування гармонійно розвиненої особистості 

майбутнього фахівця. До того ж, наголосимо, що методи залучення 

магістрантів до оцінної діяльності повинні торкатися як впливу на 

формування художніх ідеалів, так і активізації реакції художнього смаку 

студентів-магістрантів на навчальний матеріал. 

На підставі аналізу, узагальнення та систематизації наукових джерел 

можемо з упевненістю стверджувати, що порівняно зі смаковою реакцією 

естетичні ідеали прагнуть до узагальненості, нормативності та раціональної 

забарвленості. Крім того, смакові схильності мають більшу конкретність, 

суб’єктивність, а також емоційну виповненість порівняно з ідеальними 

уявленнями особистості. Такий «розподіл» ознак і функцій дає змогу 

регулювати освітній процес у педагогічному контексті. 

Відтак, викликати бажання, смак до оцінювання в магістрантів, а також 

забезпечити їх мотиваційне ставлення до навчального матеріалу, має змогу 

аксіологічний підхід. Тобто у такому ракурсі говоримо про надання 

музичному навчанню як усвідомленого, так і водночас емоційного 

забарвлення. Зауважимо, що за умови зацікавлення студентами процесом 

оцінювання музичного твору, а не лише його сприймання, освітній процес 

характеризується усвідомленим пізнанням, активним втручанням до сутності 

мистецьких подій і явищ. Без сумніву, майбутній учитель музичного 

мистетцва починає сприймати музичний твір у зіставленні з власними 

інтересами, а не відсторонено. Йому не тільки «потрібно», але й «хочеться» 

виконати цей твір, надати йому власну художню інтерпретацію.  

Як зазначає Г. Падалка, вагомого значення необхідно надавати 

порівняльним операціям у системі активізації навчальної оцінної діяльності 

(Падалка, 1981), оскільки поза означеними операціями надто складно 

виявити естетичну значущість мистецьких творів. До того ж, оцінювальна 

діяльність не передбачає лише аналіз, з’ясування розчленованої сутності й 

синтезованого уявлення художніх об’єктів. Наголосимо, що це необхідна 

межа оцінювання, за відсутності якої смакові судження будуть 
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невизначеними та розпливчастими. Разом із тим, естетичні якості об’єкту, що 

оцінюється, виступатимуть рельєфно лише за умови співвіднесення з іншими 

естетичними явищами (Падалка, 1981). 

У контексті даного дослідження вважаємо за необхідне й доцільне 

звернутися до класифікації порівняльних дій у педагогічному аспекті: 

1) порівняння однопорядкових естетичних об’єктів (музичних творів), 

рівних за своєю естетичною значущістю; 

2) порівняння низки однопорядкових естетичних об’єктів з 

найдосконалішим з них, з таким, який відіграє роль естетичного еталона; 

3) порівняння власного оцінного судження з думкою інших, рівних 

партнерів спілкування; 

4) порівняння власної оцінки з авторитетною думкою; 

5) порівняння власних ідеальних уявлень про прекрасне з оцінною 

смаковою реакцією на даний художній об’єкт.  

Отже, порівняння естетичних об’єктів між собою уможливлює 

визначення особливостей, специфічних рис кожного з предметів оцінки не в 

залежному вигляді, а у значенні, яке опосередковується ставленням 

магістрантів до інших подібних явищ.  

Порівняння художнього явища, що оцінюється, з його еталонним 

уявленням підпорядковане закономірності діалектичної взаємодії необхідного 

та наявного. Керівництво викладача полягає у виборі естетичного явища, яке 

стає еталоном в уявленні студента. Подальші порівняння магістрант здійснює 

самостійно. Тобто втручання викладача може мати лише опосередкований 

характер під час співставлення естетичного еталону з оцінювальним об’єктом (у 

нашому випадку музичним твором) (Муцмахер, 1988). 

Вважаємо за необхідне зауважити, що лише у спільній музичній 

діяльності найповніше досягається порівняння власної оцінки з думкою 

інших. До того ж, саме завдяки порівнянню вражень від того, що 

сприймається, спостерігаємо стимулюючу дію ситуації художнього 

спілкування на активізацію оцінної діяльності. При цьому не обо’язково 
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виголошувати вголос оцінювальну думку, оскільки виявити естетичну оцінку 

без її словесного оформлення можна за допомогою міміки, характеру 

слухання музичного твору. 

Водночас, наголосимо, що особливого значення набуває порівняння 

ідеальних уявлень студентів-магістрантів про прекрасне, досконале з 

реакцією смаку на певний художній об’єкт. У такому контексті йдеться не 

про уявлення об’єктів, які мають чуттєво-унаочнену форму, а про їх 

зіставленняа, тобто говоримо про про внутрішнє усвідомлення явищ 

навколишньої дійсності. Відтак, саме означене є вирішальним у процесі 

обґрунтування особливого значення співставлення взаємодії між 

естетичними ідеалами й художніми смаками магістрантів. Отже, 

внутрішньою передумовою розвитку є саме структурна одиниця оцінної 

діяльності порівняння естетичних ідеалів та реакцій художніх смакових 

уподобань. У той самий час взаємодія між естетичними ідеалами та смаками 

студентів-магістрантів може бути обумовлена зовнішніми чинниками та 

надбавати педагогічно упорядкований характер. 

Як визначають науковці Л. Гусейнова, А. Козир та В. Муцмахер для 

реалізації аксіологічного підходу в підготовці майбутніх магістрів у системі 

вищої музично-педагогічної освіти України суттєве значення має створення 

ситуації вибору – можливості ухвалення різних рішень. У такому разі 

студентам-магістрантам створюють ситуацію необхідності вибору, 

правильність якого характеризується багатоваріантністю. Важлива риса 

ситуації, яка гарантує їй стимулюючий вплив, – необхідність ухвалення 

такого рішення, яке набувало б для студента помітного значення, пов’язане з 

його навчальними планами, змістом діяльності, досягненням певних 

результатів у навчанні тощо. Тобто створення ситуації вибору набуває 

педагогічного сенсу, що полягає у формуванні в магістрантів інтересу до 

вибіркових дій (Гусейнова, 2005; Козир, 2008; Муцмахер, 1988). 

Г. Падалка переконана, що активізація оцінювальної діяльності 

повинна співіснувати поряд із розвитком у необхідному напрямі естетичних 
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ідеалів студентів, перетворенні соціально значимих орієнтирів оцінювання 

естетичних явищ на особистісні значимі орієнтири для кожного магістранта 

(Падалка, 1981). З метою розв’язання означеної проблеми використовують 

два взаємодіючих прийоми. Перший із них полягає у забезпеченні умов для 

інтенсивного емоційного переживання об’єктивно прекрасного. Другий – у 

забезпеченні умов для раціонального усвідомлення, інтелектуального 

осмислення прекрасного.  

Зауважимо, що основними складовими мистецького оцінювання є, 

насамперед, отримання емоційного враження, а також усвідомлення 

естетичної сутності даного враження, власного естетичного ставлення до 

художнього твору. Означені дії постійно перебувають у взаємовпливі та 

супроводжуються такими операціями, як виникнення первинної художньо-

оцінної реакції, її наступна кристалізація, аналітичне осмислення, 

аргументація та, зрештою, словесне оформлення. Отже, можемо 

стверджувати, що естетична оцінювальна діяльність є низкою 

взаємопов’язаних дій, в основу яких покладено сприйняття, аналіз і 

узагальнення одержаних уявлень, порівняння естетичних явищ і 

аргументація естетичного судження. Відтак, зазначимо, що змістм естетичної 

оцінювальної діяльності виступає інтегрована цілісність таких дій. 

При чому, на глибоке переконання Г. Падалки сприйняття, аналіз і 

узагальнення уявлень про естетичні цінності, порівняння й аргументація так 

тісно взаємопов’язані, що не лише не підлягають фіксації, але й не завжди їх 

відокремленість може бути усвідомлена особистістю (Падалка, 1981). 

У контексті даного дослідження вважаємо за необхідне наголосити на 

тому, що задля розуміння глибин освітнього процесу підготовки майбутніх 

магістрів музичного мистецтва потрібно послідовно розглянути особливості 

управління кожним із компонентів оцінювальної діяльності. Відтак, 

відповідаючи на питання, як має діяти викладач, щоб мотивувати студента-

магістранта до оцінної діяльності, маємо орієнтуватися на основні складові 

означеного процесу, створювати умови для прослуховування твору в 
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поєднанні з його критичним осмисленням, аналізом і узагальненням 

художніх вражень, залучати студента-магістранта до аргументованого 

висловлення власної позиції (Орлов, 2003; Пєхота, 1994). 

Зауважимо, що обґрунтування оцінки розпочинається з усвідомлення 

власної оцінної позиції щодо об’єкта, який оцінюється. Тобто обов’язковою 

умовою подальших обґрунтувань і вибору необхідної аргументації є певність 

думки й виразне усвідомлення власних вражень. Проте, наголосимо, що це не 

свідчить про непорушність оцінної думки, оскільки оцінка може набути 

нових відтінків, нюансів і навіть змістовно змінитися під впливом 

незаперечних доказів. Водночас вихідний рівень аргументації 

характеризується чіткістю, ясністю естетичної позиції. 

Вважаємо за доцільне закцентувати особливу увагу на тому, що на 

самопізнання, самоаналіз власної інтерпретації музичного твору, 

внутрішнього життя студентів-магістрантів порівняно з переживаннями під 

час пізнання й усвідомлення музичного твору здійснює значний вплив 

рефлексія у процесі музичного навчання. На думку Г. Падалки, мистецька 

рефлексія – це «усвідомлення власних психічних станів і процесів порівняно 

з переживаннями, відтвореними в художньому образі, роздуми людини над 

власним життям, заглиблення до власних почуттів у зв’язку зі змістом 

мистецького твору, у зіставленні об’єктивного змісту художніх образів із 

результатами самоаналізу власного внутрішнього життя» (Падалка, 1981). 

У такому контексті під час рефлексії можемо спостерігати зіставлення 

цінностей особистісного світу студентів-магістрантів зі світоглядними 

установками, які відтворюються в музичному мистецтві. При чому у процесі 

музичного навчання відбувається усвідомлення естетичної цінності художнього 

твору, стимулювання адекватних емоційних переживань у ситуаціях передачі та 

внутрішнього сприйняття художніх цінностей і набуває дієвого значення 

забезпечення аксіологічного підходу до процесу навчання на магістерському 

рівні. У такому контексті «реалізація положень аксіологізму передбачає 

використання технологій навчання, що апелюють не стільки до раціонального 
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мислення, скільки до посилення емоційного переживання культурних подій, 

створюють умови для рефлексії внутрішніх станів студентів» (Дряпіка, 1997). 

До того ж, створення умов, які уможливлюють емоційно-довірливе 

спілкування під час навчання, співтворчості й поваги до художніх смаків 

кожної особистості, слугує підвищенню активізації емфатичних здібностей 

студентів-магістрантів, їх емоційно-ціннісним проявам, а також спонукає до 

рефлексії. 

Закцентуємо також на тому, що для розвитку естетичної активності 

важливе значення має порівняння різних оцінок одного й того самого 

художнього явища. До того ж, оцінювальну діяльність активізують 

посилання на критичні джерела. Отже, використання аксіологічного підходу 

під час підготовки студентів-магістрантів музичного мистецтва доводить, що 

постійне спонукання викладачем студентів до оцінювальних суджень, 

висловлювань у подальшому викликає в них бажання відкрито ділитися 

власними враженнями й думками щодо ціннісних аспектів художніх явищ. 

Реалізація аксіологічного підходу у процесі підготовки магістрантів 

музичного мистецтва відбувається завдяки формуванню духовної культури, 

яка передбачає їх орієнтацію на розвиток художньої обізнаності, розширення 

художнього досвіду, здатність самостійно оцінювати життя та художні 

цінності, здатність до духовної самореалізації під час музично-педагогічної 

діяльності. Широкий набір оновлених знань і художніх уявлень уможливлює 

встановлення зв’язків між відомим та невідомим. При чому, вважаємо за 

необхідне зазначити, що багатогранний художній матеріал, що міститься в 

пам’яті, створює набагато більшу художню асоціацію, схиляє до порівнянь. 

Аналіз наукових розвідок теоретиків і практиків освіти дозволив 

стверджувати, що аксіологічний підхід в освітньому процесі магістратури дає 

змогу розв’язати такі завдання, як-от: реалізація педагогічної проєкції 

музичного матеріалу у баченні художніх явищ, оволодіння діяльністю 

мистецтва, у площині ціннісного бачення мистецьких явищ, опанування 

видів художньої діяльності, які є ціннісно спрямованими у здійсненні завдань 
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професійного втілення, розвиток умінь діалогової форми художньо-

педагогічного спілкування. 

Отже, з упевненістю можемо стверджувати, що в контексті розгляду 

проблеми ціннісних орієнтацій на сучасному етапі одним із найважливіших 

засобів забезпечення ефективного освітнього процесу в системі вищої 

музично-педагогічної освіти України є актуалізація аксіологічного підходу в 

підготовці студентів-магістрантів. 

Зауважимо, що підготовка майбутнього магістра музичного мистецтва 

передбачає, насамперед, уміння самостійно мислити, пошук оптимальних 

шляхів раціонального розв’язання нагальних проблем, активне використання 

сучасних технологій у практичній діяльності. Як підкреслює А. Козир: «для 

ефективного вирішення цієї проблеми необхідно поєднати міжнаукові зв’язки, 

під якими ми розуміємо «рефлексію взаємопроникнення мети, функцій, 

змістових елементів взаємозв’язку окремих наукових галузей і навчальних 

дисциплін, яке будучи реалізованим у процесі пізнання, сприяє узагальненню, 

універсалізації, багатофункціональності, міцності знань, умінь і навичок, 

зрештою – формуванню цілісного наукового світогляду та якостей гармонійно 

розвиненої особистості майбутнього вчителя» (Козир, 2008, с. 288). Іншими 

словами – у процесі підготовки магістрантів музичного мистецтва необхідне 

спрямувати художній розвиток студента на подолання «акме» вершини в 

особистісному творчому становленні. Як відомо, акмеологія — це наука, яка 

виникла на перетині природничих, суспільних, гуманітарних і технічних 

дисциплін, вона вивчає феноменологію, закономірності й механізми розвитку 

людини на етапі її дорослості, особливо за умови досягнення нею найбільш 

високого рівня в цьому розвитку (Козир, 2008). Досягнення вершин 

досконалості – це завдання, яке вирішує фундаментальна акмеологія. Саме акме-

орієнтована мистецька освіта створює основу для подальшого послідовного й 

безперервного саморозвитку та творчо-продуктивної самореалізації фахівця як 

особистості й професіонала, на чому й повинна базуватися підготовка 

майбутнього магістра музичного мистецтва (Бодалев, 1998). Акмеологічні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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технології передбачають використання таких методів навчання, які активізують 

навчальну й науково-дослідну діяльність магістрантів.  

У процесі розбудови національної музично-педагогічної освіти, за 

висловом Г. Падалки, актуальним є такий підхід, сутність якого полягає в 

забезпеченні інтересів розвитку окремої особистості як члена громадянського 

суспільства України. Вибір пріоритетів розвитку музичної освіти в контексті 

світових стандартів має мотивуватися потребами забезпечення професійної 

компетентності випускників, яка в сучасних умовах тісно пов’язана з 

дотриманням принципу культуропровідності навчання, а також зі створенням 

поліхудожнього простору фахової підготовки. Змістове оновлення мистецького 

навчання науковець вбачає у впровадженні таких основних напрямів, як: 

«…орієнтація системи навчання на взаємодію рівноправних його компонентів; 

дотримання оптимального балансу між трьома основними сферами навчальної 

діяльності студентів: пізнавальною, оцінювальною, творчою» (Падалка, 1981, с. 

70). Сучасна парадигма освіти визначила акмеологічний вплив не 

односторонньою авторитарною дією, а взаємодією, у якій студентові, як 

партнеру, забезпечується активна позиція та створюється можливість 

самостійних дій. Оскільки магістр – це найвищий кваліфікаційний рівень 

підготовки майбутнього вчителя музики, то логічним є визнання 

акмеологічного підходу у процесі підготовки магістрантів у системі вищої 

музично-педагогічної освіти України – як необхідного та вкрай важливого.  

Основою акмеологічного підходу є діалогові відносини, які передбачають 

використання різноманітних прийомів і методів, що спонукають студентів до 

самостійного вибору у фаховому становленні й гармонічному розвитку на всіх 

етапах навчальної діяльності. Визначення акмеологічних факторів, які 

сприяють чи перешкоджають ефективному формуванню професійної 

майстерності майбутнього магістра музичного мистецтва є надзвичайно 

важливим. Як зазначив А. Хуторський, фактор (чинник) – це «умова, рушійна 

сила, причина будь-якого процесу» (Хуторской, 2003, с. 227). Низка вчених 

відносить до причин фактори, які змінюються, а до умов – постійні фактори. 
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Під акмеологічними факторами ми розуміємо внутрішні та зовнішні 

обставини, які безпосередньо обумовлюють ефективність формування 

майстерності. Поряд з умовами, які охоплюють коло основних базових 

психолого-педагогічних передумов формування професійної майстерності 

майбутніх магістрів, суттєвого значення набуває комплекс визначених 

факторів, наявність яких оптимізує означений процес. 

Комплексність мети акмеологічного підходу у процесі підготовки 

магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти полягає в 

розширенні можливостей пізнавальної, креативної, рефлексивної діяльності, 

що передбачає досягнення більш високого рівня самостійності, ініціативи, 

здатності до творчого мислення й успішного подолання труднощів у 

майбутній професійній діяльності. Адже акмеологічний підхід доцільно 

розглядати як процес і результат перетворення зовнішніх вимог на внутрішні 

особистісні переконання магістранта, як досягнення акмеологічного ефекту 

переходу майбутнього вчителя музики в якісно новий стан оптимальної 

самореалізації. За визначенням О. Рудницької: «саме мистецька освіта є 

такою освітньою сферою, яка спрямована на самореалізацію особистості, а 

саме: всебічний розвиток здібностей і смаку, естетичного досвіду й ціннісних 

орієнтацій, здатності до спілкування з художніми цінностями у процесі 

активної творчої діяльності» (Рудницкая, 1988). 

Спираючись на дослідження А. Деркача, І. Зязюна, А. Козир, Г. Падалки, 

О. Пєхоти, С. Сисоєвої об’єктивними факторами акмеологічної підготовки 

магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти, що залежать від 

реальності та спрямованості на досягнення оптимального результату нами 

визначено так: соціально-економічні; якість навчання; якість набуття 

практичного досвіду; суспільну потребу у фахівцях мистецької освіти. 

До суб’єктивних факторів, які об’єднують внутрішні передумови міри 

успішності професійної діяльності майбутніх магістрів музичного мистецтва 

нами віднесено такі: мотивацію до музичної діяльності; психологічну 
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спрямованість магістранта на досягнення акме-вершин; професійна 

компетентність студента; якості та здібності особистості. 

Отже, особливої уваги у процесі підготовки магістрантів у системі вищої 

музично-педагогічної освіти заслуговують акмеологічні фактори й умови, які 

сприяють досягненню акмеологічного рівня професійної діяльності майбутніх 

магістрів музичного мистецтва. Ефективне використання акмеологічного 

підходу сприяє підвищенню рівня мотивації майбутніх магістрів до професійної 

діяльності, активізації їх потреби в досягненні акмеологічних результатів на 

всіх напрямах магістерської підготовки, самоактуалізації й самореалізації та 

прагнення досягнення вершин професіоналізму. 

Проблема творчості становить один із найвагоміших компонентів 

дослідження сутності музичного навчання. Поза залученням студентів до 

творчої діяльності навчання музичного мистецтва втрачає сенс. Тому на 

найвищому кваліфікаційному рівні підготовки майбутнього фахівця музичного 

мистецтва (магістра) логічним і необхідним стає застосування творчо-

продуктивного підходу. Логічне мислення у процесі навчальної творчої 

діяльності передбачає спонукання студентів магістратури до пошуку 

оптимальних способів вираження власного художнього задуму. На раціональні 

способи пізнання спирається викладач, спонукаючи майбутніх фахівців до 

пошуку нестандартних рішень. Аналіз, синтез, узагальнення й систематизація – 

характерні ознаки творчої діяльності студентів у процесі навчання (Падалка, 

1981). Основною ознакою творчої особистості вважаються її творчі якості, 

тобто індивідуально-психологічні особливості людини, які відповідають 

вимогам творчої діяльності та є умовою її успішного виконання (С. Сисоєва).  

Проблема творчої взаємодії, творчої активності, творчості загалом є 

фундаментальною для музично-педагогічної думки на всіх її рівнях: 

філософії мистецької освіти (О. Рудницька) (Рудницкая, 1988), теоретичних 

концепцій (Е. Абдуллін, Л. Арчажникова, Г. Падалка, В. Шульгіна) 

(Абдуллин, Николаева, 2004; Арчажникова, 1984; Падалка, 1981; Шульгіна, 

2004) та технологічних розробок, різновидів мистецької діяльності та форми 



74 

 

 

й методи музично-естетичного виховання (Л. Масол, С. Шип) (Масол, 2004; 

Шип, 1988), завдання й компоненти фахової музичної освіти 

(О. Ростовський, О. Щолокова) (Ростовський, 2001; Щолокова, 1996). 

Аналізуючи наукову літературу з цього питання, можна зробити 

висновок про те, що творчість є інтегральною якістю особистості, яка 

виявляється в діяльності й зумовлює її успіх. Формування творчої 

особистості включає в себе не тільки організацію зовнішньої діяльності, але 

й стимуляцію перетворення внутрішнього світу людини, створення умов для 

розкриття й реалізації її індивідуальних потенцій у зовнішньому світі. 

Велика частина завдань, незалежно від предмета, повинна носити 

практичний характер. Такий підхід вкрай важливий для процесу підготовки 

магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти, оскільки 

майбутній магістр повинен знаходити вихід із нестандартних ситуацій, уміти 

самостійно отримувати нові знання, аналізувати, робити висновки, 

порівнювати й оцінювати твори мистецтва. Це дозволить активізувати наявні 

знання, навчить застосовувати їх на практиці, що є основною метою 

підготовки студентів магістратури та є підставою вважати творчо-

продуктивний підхід, як один із головних у процесі підготовки магістрантів у 

системі вищої музично-педагогічної освіти. 

Творче спрямування діяльності магістрантів у процесі навчання 

виступає необхідною умовою підготовки фахівців, найважливішим 

орієнтиром становлення їх професійної культури. Тому, розглядаючи 

методологічні основи магістерської підготовки, слід висвітлити проблему 

реалізації даного підходу, який має стати засадничим началом у вирішенні 

проблем теорії та методики навчання магістрантів. 

Науковці стверджують, що творчо-продуктивний підхід у процесі 

навчання мистецтва дає можливість перетворити внутрішній світ студента, 

створити умови для розкриття й реалізації його індивідуальних потенцій у 

зовнішньому світі (Щолокова, 1996). Аналіз структури психологічного 

механізму творчості дозволив встановити її зв’язки з розвитком психологічних 
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якостей особистості та визначити творчість як «механізм розвитку» 

(Я. Понамарьов, Н. Кичук). У творчому процесі не тільки реалізуються творчі 

можливості особистості, але й здійснюються прогресивні інтелектуальні, 

особистісні, поведінкові, діяльнісні зміни в самій людині. На думку 

Л. Виготського, творчості навчити не можна, але можна створити умови для 

розвитку творчих здібностей людини. Творчий підхід у навчанні мистецтва 

передбачає активізацію мисленнєвих процесів студентів у процесі створення 

нового, раніше небувалого. За Г. Падалкою, «оскільки старі засоби вирішення 

проблеми не можуть дати плідного результату, студента необхідно спонукати 

до врахування змінних компонентів у ситуації, що виникла, спонукати до 

творчої діяльності» (Падалка, 1981). А. Роменець підкреслює, що мислення є 

основою творчого процесу, акцентуючи увагу на ролі раціональних підходів у 

активізації творчих процесів. Учений зазначає, що художня творчість 

спирається на пізнання світу, а без мислення пізнання не може відбуватися. 

Невідривним від раціонального мислення студентів є емоційне 

сприймання дійсності й результатів власних творчих дій у музичному 

мистецтві. Емоції не виникають самі по собі, вони йдуть пліч-о-пліч з 

інтелектуальним мисленням. Науковими дослідженнями доведено, що 

процес художньої творчості неодмінно супроводжується високим накалом 

емоцій, глибокими переживаннями, інтенсивним емоційним сприйманням. 

Викладач має дбати за розвиток емоційної сфери магістранта. 

Прагнення магістранта до естетичної досконалості свідомо чи підсвідомо 

«змушує» студента магістратури активно включатися до творчого пошуку, 

багато разів повертатися до зробленого, переосмислювати вже знайдене, тобто 

мислити творчо. В означеному процесі велику роль відіграють дії, під час яких 

магістранти мають мобілізувати власні творчі сили, та співвідносити результати 

власної творчої діяльності з естетичними критеріями. Викладач повинен, з 

одного боку, підняти значущість творчої продуктивної діяльності магістрантів, 

удосконалити форми її оцінювання. З іншого – створити ситуацію, яка вимагає 

спонукальних стимулів до творчості внутрішнього порядку. 
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Творчо-продуктивний підхід найбільш повно реалізується в умовах 

спрямування освітнього процесу на магістерському рівні на потреби майбутньої 

професійної діяльності. Науковці радять із метою активізації творчих виявів 

доцільно включати до системи навчання ситуації «моделювання власної 

педагогічної діяльності». Їх виникнення зумовлюється постановкою перед 

магістрантами не абстрактних навчальних завдань, а таких, виконання яких 

могло би знайти конкретне практичне застосування на високому рівні. 

Творче спрямування діяльності магістрантів у процесі навчання 

виступає необхідною умовою підготовки фахівців, найважливішим 

орієнтиром становлення їх професійної культури. Творчо-продуктивний 

підхід передбачає організацію процесу навчання, де діяльнісно-творча 

активність має пронизувати музично-теоретичний і музично-виконавський 

розвиток студентів, формування їх педагогічної майстерності, оволодіння 

уміннями науково-дослідної роботи. 

Центральним компонентом усього творчого процесу слід вважати 

інтуїцію. Можна стверджувати, що з точки зору логіки, інтуїція – це 

здатність усвідомлювати істину шляхом прямого її з’ясування, швидко й 

безпосередньо, поза застосуванням доказів, минаючи тривалі процеси 

обґрунтування. З точки зору психології інтуїція виступає своєрідним 

процесом, що відрізняється від логічного мислення не тільки швидкістю 

протікання. Особливість інтуїції – за певної швидкості протікання процес 

мисленнєвого й чуттєвого пізнання робиться якісно іншим. Інтуїцію не 

можна звести ні до раціонального мислення, ні до емоційного наповнення 

діяльності у процесі творчості. І раціональне мислення, і емоційна сфера 

свідомості, і інтуїція є компонентами творчого процесу, які можуть 

співіснувати, доповнювати або замінювати одне одне (Теплов, 1985). 

За визначенням енциклопедичного словника: «інтуїція – своєрідний 

вид психічної діяльності, що має певні особливості» (Енциклопедія освіти, 

2008). По-перше, інтуїтивний процес відзначається відсутністю будь-яких 

зусиль і ускладнень. По-друге, інтуїція супроводжується впевненістю у своїх 
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діях. По-третє, в інтуїтивному процесі відсутні тривалі роздуми, він швидко 

протікає. Наприклад, студенти, навіть не знаючи художнього твору, можуть з 

упевненістю впізнати автора, інтуїтивно відчуваючи стиль митця. І тільки 

потім, шляхом аналізу, можуть довести правильність своїх миттєвих 

припущень. Інтуїція – це «стрибок свідомості, за яким наука зі своїми 

доказами може плентатися століттями» (Выготский, 1988). 

У творчому процесі з інтуїцією дуже тісно пов’язана уява. Без уяви 

неможлива творча діяльність. К. Станіславський неодноразово зазначав, що 

акторові слід насамперед піклуватися про розвиток власної уяви, бо інакше 

йому доведеться полишити сцену. 

Досліджуючи проблеми сутності уяви, вчені-психологи одним із 

механізмів її виникнення називають емпатію. Науковці прийшли до 

висновку, що емпатія є своєрідним різновидом уяви, оскільки у процесі 

емпатійного сприймання людина «переносить» себе до думок, почуттів і дій 

іншого та структурує власне сприймання за цим зразком. Уявне «Я» і 

виступає творчим компонентом осягнення музичного твору. 

Але, ні інтуїція, ні уява чи фантазія, ні емоційні переживання не 

підкоряються прямому педагогічному керуванню. Тільки опосередковані 

методи, які справляють побічну дію, здатні активізувати творчу енергію 

магістрантів. Застосовуючи творчий підхід у процесі підготовки майбутніх 

магістрів музичного мистецтва, активізуючи творчі потенції особистості 

кожного студента, необхідно виховувати в магістрантів бажання створити щось 

нове, творчо підійти до вирішення навчальних завдань. Необхідно виробити 

психологічну установку, націлену на творчість. Наявність сильного бажання, 

прагнення творити є сильним стимулом до виникнення творчої активності.  

Однією з головних умов успішного творчо-продуктивного процесу є 

впевненість у своїх силах. Широко відомо, що боязнь невдачі сковує уяву та 

творчу ініціативу. Надмірно прискіплива самооцінка, занадто висока 

самокритичність теж заважає творчості. Досвідчений викладач провидить 

заняття таким чином, що у студента створюється враження, що він сам 
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прийшов до застосування певних засобів виразності, до створення нових 

художніх образів. 

Ще одним із опосередкованих шляхів стимулювання творчо-

продуктивного процесу в підготовці майбутніх фахівців вчені визначають 

виховання уважності й зосередженості на об’єкті творчості. Як підкреслював 

К. Станіславський: «Центр людської творчості – увага, творчість – це 

насамперед повна зосередженість духовних і фізичних сил людської 

природи, а талант – це подовжений тривалий період уваги (Станиславский, 

1958). Зовнішня неуважливість видатних творців у галузі мистецтва 

пояснюється надзвичайною заглибленістю в об’єкт творчості. 

Під час підготовки магістрантів у системі вищої музично-педагогічної 

освіти, в кожному з напрямів їх підготовки (музично-виконавський, методико-

педагогічний і науково-дослідницький) реалізація творчо-продуктивного 

підходу в процесі цієї підготовки може відбуватися засобом варіативного 

вирішення проблеми. Створення варіантів, їх аналіз і оцінювання, вибір 

найефективнішого важеля активізації творчих пошуків магістрантів. 

Український учений А. Душний, який розглядає процесуальні підходи 

активізації творчої діяльності студентів, визначає три стадії, які пов’язані між 

собою у творчому процесі. Перша стадія – це спонукання студентів до 

творчого наслідування, яке містить творчі підходи, проте вони мають 

відносний характер. Творчість відбувається як процес наслідування на основі 

вивчення творчих засад лабораторії митця. Друга стадія – це вже не 

наслідування, «зумовлену» творчість, тобто таку, що викликана конкретним 

завданням. І, нарешті, завданням третьої стадії є залучення студентів до 

вільної, нічим не обмеженої творчої діяльності, де відбувається повне 

розкріпачення їх творчої енергії. 

Таким чином, завдяки запровадженню творчо-продуктивного підходу в 

процесі підготовки магістрантів, активізується навчально-творча діяльність 

студентів, яка розглядається як фактор забезпечення професійної 

самостійності майбутніх фахівців магістерського рівня й реалізується 
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завдяки створенню організаційно-методичної системи, що передбачає 

систематичне використання збалансованих комплексів творчих завдань в усіх 

різновидах магістерської підготовки. 

У сучасних умовах творчо-продуктивний підхід, який зорієнтований на 

практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, є 

одним із пріоритетних в організації освіти, оскільки на перше місце висувається 

не інформованість учня, а практичні вміння. При цьому особливої значущості 

набуває формування компетентності у сфері самостійної пізнавальної 

діяльності, яка засновується на вмінні набувати знання з різних джерел 

інформації. Тобто, особливістю творчо-продуктивного підходу стає не 

засвоєння готових знань, а здатність учня самому формувати й застосовувати 

набуті знання й уміння, необхідні для розв’язання конкретних навчальних і 

життєвих проблем. Сама ж ця здатність, як стверджує О. Леонтьєв, 

визначається не тільки інформованістю, але й рівнем активності психічних 

функцій особистості, його інтелекту, волі, творчих здібностей, ціннісних 

орієнтацій тощо. За таким підходом навчальна діяльність учня набуває 

дослідницько-перетворювального характеру, являючи собою синтез 

когнітивного, предметно-практичного й особистісного досвіду. Виступаючи 

результатом навчання, творча продуктивність у виконавській діяльності стає 

наслідком саморозвитку й самонавчання індивіда (Щолокова, 1996). 

Загалом, проблеми активізації творчої діяльності студентів-

магістрантів попри значні методичні здобутки лишають місце для подальших 

науково-дослідницьких пошуків. 

 

Висновки до першого розділу 

 

У розділі розкрито національну парадигму підготовки магістрантів 

музичного мистецтва. Проаналізовано роботи науковців у естетико-

філософській, психолого-педагогічній, мистецтвознавчій, музично-педагогічній 

сфері й нормативно-правову базу України та ЄС, які свідчать про наявність 

наукового підґрунтя для методичного вирішення означеної проблеми.  
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На основі аналізу психолого-педагогічної та мистецтвознавчої літератури, 

обґрунтовано функції інструментально-виконавської підготовки магістрантів у 

системі вищої музично-педагогічної освіти, а саме: естетично-потребова, 

пізнавально-пошукова, інтерпретаційно-оцінна, творчо-спонукальна, та наукові 

підходи до навчання магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти 

України, що включає системно-діяльнісний, особистісний, аксіологічний, 

творчо-продуктивний та акмеологічний підходи. 

З’ясовано, що системно-діяльнісний підхід до навчання в системі вищої 

музично-педагогічної освіти України забезпечує взаємодію відповідних зв’язків 

між елементами методичної підготовки магістрантів до інструментально-

виконавської діяльності у процесі означеної діяльності. Визначено, що 

особистісний підхід спрямований на врахування власних мотивів, потреб 

магістранта для побудови стратегії інструментально-виконавської підготовки, 

особистісного розвитку студента магістратури у процесі навчання. 

Констатовано, що аксіологічний підхід сприяє осмисленню й оцінюванню 

особистісного виконавського досвіду магістранта та проєктування подальшої 

практичної діяльності на основі ціннісного ставлення до неї. Аргументовано, що 

творчо-продуктивний підхід є основним засобом фахового становлення 

магістранта як майбутнього викладача гри на музичному інструменті закладів 

вищої музично-педагогічної освіти. Відповідно, акмеологічний підхід спрямовує 

процес інструментально-виконавської підготовки студентів магістратури на 

розгортання власного професійного потенціалу до найвищого рівня в 

цілеспрямованій музично-виконавській діяльності за обраною спеціалізацією. 

Зіставлення, інтерпретація, конкретизація, синтез, порівняння 

теоретичного матеріалу з досліджуваної проблеми дали можливість уточнити 

поняття «магістерська підготовка в системі вищої музично-педагогічної освіти 

України» як багатофункціональну систему педагогічної освіти, яка має свої 

функції, мету, зміст, форми й методи, функціонує шляхом реалізації складних 

організаційних і змістово-процесуальних зв’язків та визначити авторське 

основоположне поняття дослідження «інструментально-виконавська підготовка 
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магістранта в системі вищої музично-педагогічної освіти», як систему 

організації навчально-пізнавальної та творчо-виконавської діяльності студентів 

магістратури, яка забезпечує формування особистісних компетентностей 

магістрантів у музично-виконавському, методико-педагогічному (педагогічна 

інтерпретація музичних творів) та науково-дослідницькому (дослідження 

різних методик навчання гри на фортепіано, пропонування власних методів, 

прийомів навчання гри на музичному інструменті тощо) напрямах виконавської 

підготовки педагогічного спрямування відповідно до державних стандартів 

вищої освіти України.  

Аналіз наукових джерел із питань підготовки майбутнього вчителя 

музичного мистецтва показав, що інструментально-виконавська підготовка 

магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти України є процесом, 

який підпорядковується педагогічному керівництву, а результат даної 

підготовки – підготовленість (готовність) магістрантів до інструментально-

виконавської діяльності можливо діагностувати та сформувати за допомогою 

розробленої методики інструментально-виконавської підготовки, визначених 

критеріїв, показників та рівнів даного феномена. 

Окреслено провідну ідею дослідження, яка ґрунтується на поєднанні 

неперервної освіти з особистісним становленням магістранта, здатного до 

інноваційної діяльності та на творчо-продуктивний підхід на всіх напрямах 

інструментально-виконавської підготовки майбутнього фахівця. 

Отже, у розділі визначено стан досліджуваної проблеми, сутність і зміст 

поняття «інструментально-виконавська підготовка магістранта в системі вищої 

музично-педагогічної освіти», обґрунтовано функції та наукові підходи до 

підготовки в інструментальному класі майбутніх викладачів гри на музичному 

інструменті в системі вищої музично-педагогічної освіти України. 

Основний зміст першого розділу розкрито в таких публікаціях автора: 

(У, Сінмей, Глазунова, 2016а; У Сінмей, 2016; У Сінмей, 2016б). 
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РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАГІСТРАНТІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

2.1. Структура інструментально-виконавської підготовки студентів 

магістратури 

 

Для подальшої розробки моделі інструментально-виконавської 

підготовки студентів магістратури вищих музично-педагогічних закладів 

України необхідно визначитися з її структурою. Ефективність підготовки 

майбутніх магістрів у системі вищої музичної освіти забезпечує взаємодія 

музично-виконавського, методико-педагогічного та науково-дослідницького 

напрямів навчання за умови збереженя змісту кожного з них. Інтегральний 

результат навчання магістрантів у зазначених напрямах знаходить 

відображення в підготовленості студентів магістратури до професійної роботи, 

яка передбачає глибоку їх обізнаність у мистецькій, педагогічній, науково-

дослідницькій сферах, сформований досвід творчо-виконавської діяльності. 

Інструментально-виконавська діяльність – це своєрідна творча 

діяльність, яка на сучасному етапі реформування вищої освіти України 

змінюється. Навчальні плани факультету мистецтв педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова передбачають такі спеціалізації 

студентів магістратури: викладач музичного інструменту, концертмейстер, 

викладач хорових дисциплін, керівник хору, викладач методики музичної 

освіти, викладач вокалу, керівник вокального ансамблю, викладач музично-

теоретичних дисциплін, музичний фольклорист, балетмейстер, викладач 

класичного (народно-сценічного танцю), вчитель музики, вчитель 

хореографії, вчитель музики та художньої культури, регент церковного хору. 

Додатково розробляється можливість дати спеціалізацію звукорежисера, 

музичного вихователя дитячого садку, диригента симфонічного оркестру. 
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Як бачимо, майже всі спеціалізації враховують інструментально-

виконавську підготовку студентів (як фахову дисципліну). У магістратурі до 

навчальних предметів практичного циклу належать дисципліни навчання гри на 

музичних інструментах – це основний музичний інструмент, 

концертмейстерський клас, оркестровий клас. У процесі проходження 

асистентської та педагогічної практики майбутнім магістрам, також, необхідні 

знання, уміння й навички інструментально-виконавської підготовки. 

Усі студенти магістратури педагогічних університетів отримують. 

насамперед, спеціалізацію вчителя музики. Як наголошує  Л. Арчажникова, 

«…підвищення кваліфікації вчителя саме зі спеціальних дисциплін має стати 

своєрідною лабораторією, де він зможе осягнути секрети педагогічного 

мистецтва та відточувати професійну майстерність» (Арчажникова, 1984, 

с. 59), а Д. Кабалевський підкреслював, що «живе виконання на уроці музики 

в школі створює більш емоційно забарвлену атмосферу, дозволяє за 

необхідності зупинитись у будь-який момент, повторити епізод. Крім того, 

граючи на музичному інструменті, вчитель виступає гарним прикладом для 

своїх вихованців, показуючи на практиці, як важливо самому вміти виконати 

твір» (Кабалевский, 1989, с. 40). 

Сучасними дослідниками розробляються проблеми формування 

музичного та художнього мислення майбутніх учителів у класі 

інструментально-виконавської підготовки (Л. Арчажнікова, А. Малінковська, 

В. Муцмахер) (Арчажникова, 1984; Малинковская, 1983; Муцмахер, 1993); 

методичні аспекти навчання гри на музичному інструменті (Н. Корихалова, 

Г. Ципін) (Корыхалова, 1972; Цыпин, 1984); питання вдосконалення 

виконавських умінь і навичок майбутніх фахівців (В. Буцяк, В. Сраджев) 

(Буцяк, 2006; Сраджев, 2004); психолого-педагогічні механізми керівництва 

виконавською діяльністю (В. Петрушин, Я. Пономарьов) (Петрушин, 2008; 

Пономарев, 1976); проблеми формування професійно-значущих якостей 

майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі інструментально-
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виконавської підготовки (Л. Арчажнікова, В. Муцмахер, Г. Ципін) 

(Арчажникова, 1984; Муцмахер, 1993; Цыпин, 1984). 

Сьогодні, організовуючи цей процес у магістратурі, маємо 

орієнтуватися на загальні положення музично-педагогічної підготовки 

майбутнього вчителя музики, які висвітлені в роботах О. Ростовського, 

О. Рудницької, Т. Танько, Г. Падалки та ін. [Ростовський, 1999; Рудницька, 

1981; Танько, 2003; Падалка, 2008). 

На якість навчання майбутнього вчителя музики суттєвий вплив мають 

загальні підходи й конкретні напрями роботи у процесі інструментальної 

підготовки, обґрунтовані в дослідженнях видатних діячів музичної 

педагогіки: Л. Баренбойма, М. Давидова, К. Мартінсена, О. Ніколаєва, 

М. Фейгіна та ін., а також сучасних учених: Н. Гуральник, Н. Мозгальової, 

Л. Гусейнової та ін. (Баренбойм, 1974; Давидов, 1997; Мартинсен, 1977; 

Фейгин, 1968; Гуральник, 2007; Мозгальова, 2003; Гусейнова, 2005). 

Незважаючи на вагомий список досліджень у цій галузі, ще не 

вирішеними залишаються питання подолання реально існуючих протиріч 

між рівнем інструментально-виконавської підготовленості майбутнього 

вчителя музичного мистецтва та сучасними вимогами до виконання його 

професійних обов’язків, реалізації музично-педагогічних, художньо-творчих 

завдань у роботі як з учнями загальноосвітніх шкіл, так і зі студентами 

коледжів, училищ, вишів. Це потребує пошуків і розробки нових підходів до 

проблеми вдосконалення інструментально-виконавської підготовленості 

фахівців у галузі педагогіки музичного мистецтва. 

На нашу думку, всі знання, уміння й навички, які необхідні учителеві 

для здійснення своєї професійної діяльності, повинні формуватись у 

взаємодії, з урахуванням особливостей їх подальшого застосування у 

практичній діяльності. 

Оскільки інструментально-виконавська підготовка – це творча 

діяльність, для визначення її компонентної структури необхідно розглянути 

сутність поняття «діяльність». Енциклопедичний словник трактує це поняття 
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як специфічно людську форму активного ставлення до навколишнього світу, 

зміст якого є його доцільна зміна та перетворення (Энциклопедический 

музыкальный словарь, 1959).  

Категорія діяльності є центральною для системно-діяльнісного 

підходу у психології. Дана проблема активно розробляється у філософських, 

психологічних та педагогічних дослідженнях (Л. Виготський, П. Гальперин, 

В. Давидов, Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Н. Тализіна та ін.) 

(Выготский, 1996; Гальперин, 2005; Давыдов, 2000; Костюк, 1989; Леонтьев, 

1983; Рубинштейн, 1976; Талызина, 1975). 

Досліджання свідчать, що дія включає  виконавчі, пізнавальні й оцінкові 

компоненти. Під поняттям «діяльність» С. Гончаренко розуміє спосіб буття 

людини у світі, здатність її вносити в дійсність зміни. Він розглядає 

діяльність як засіб реалізації мети, її результату (Гончаренко, 2008). 

О. Леонтьєв вказував на те, що одним із компонентів змісту поняття 

«діяльність» є наявність взаємозв’язку зовнішньої та внутрішньої стратегії 

особистості. Дотримувався думки, що діяльність – це передусім 

цілеспрямоване перетворення, зміна матеріальних умов життя людини, які, у 

свою чергу, забезпечують розвиток особистості за допомогою зміни в її 

самосвідомості (Леонтьев, 1983). 

С. Рубінштейн вважав, що діяльність є основним способом існування 

психічних ознак особистості. Як складова діяльності, на думку вченого, 

виступає проблема переносу рішення в інші умови. Діяльність розглядається 

як проблема використання раніше знайдених рішень (знань) до нових завдань 

(Рубинштейн, 1976). 

Видатний психолог-музикант Б. Теплов також стверджував ідею 

можливого розвитку музичних задатків особистості в умовах продуктивної 

діяльності, яка базується на активізації тієї чи іншої здатності особистості. При 

цьому велике значення має схильність до занять мистецтвом (Теплов, 1985). 

Кожну дію передбачає досягнення мети. При цьому мета не є чимось 

зовнішнім стосовно дії; вона «веде» дію за собою, а тому не збігається з її 
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результатом, начебто випереджає його. Таке співвідношення мети та дії 

характеризує останню як живий акт реального зв’язку суб’єкта з об’єктом 

(Петрушин, 2008). 

У нашому дослідженні суб’єктом діяльності виступає особистість 

студента. Для визначення структури інструментально-виконавської 

підготовки майбутніх магістрів музичного мистецтва, крім визначення 

сутності категорії «діяльність», вважаємо необхідним визначитись із таким 

поняттям, як «особистість». 

Особистість за своєю сутністю – це людина зі сформованим світоглядом, 

самосвідомістю та здатністю до творчої самореалізації через діяльність. 

Самосвідомість являє собою свідомість і оцінку людиною самої себе як 

суб’єкта практичної, пізнавальної, культурної діяльності, як особистості. Такі 

науковці, як: І. Бех, Я. Пономарьов, В. Ядов (Бех, 2008; Пономарев, 1976; Ядов, 

1995) та ін. відзначають, що особистість характеризують: процесуальні 

моменти (сприймання, пам’ять, мислення, мова, уява); емоційно-вольові 

ознаки (почуття, воля); психологічні особливості (темперамент, характер, 

здібності), а також мотиваційні, комунікативні, оцінно-аналітичні складові.  

Великий інтерес представляє дослід Н. Непомнящої та її 

співробітників, які виявили такий компонент психологічної структури 

особистості, як «цінність». Як складне психологічне утворення, «цінність» 

характеризує найбільш значні для суб’єкта сфери дійсності, відносин, 

діяльності й визначає спрямованість поведінки. Науковці виділили чотири 

основних типи «цінності». 

Одна з них – цінність пізнавальної діяльності – займає провідне 

положення, оскільки спрямоване на одержання нових знань, на процес 

здійснення виконавської діяльності. Студенти, які володіють цим типом, 

проявляють гнучкість, варіативність у виборі застосовуваних способів, 

схильність до аналізу результатів своєї праці. Розвиток пізнавальної 

діяльності пов’язаний із глибокими змінами, які відбуваються в мотиваційній 

і вольовій сферах (Л. Виготський, С. Рубінштейн).  
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В. Ядов цілком слушно зазначає, що включення до структури 

особистості ціннісних орієнтацій дає можливість визначити загальні 

соціальні детермінанти мотивації поведінки, джерела якої слід шукати в 

моралі, ідеології, культурі суспільства. Науковець виділяє в ціннісних 

орієнтаціях три умовних рівні:  

- когнітивний (погляди, судження, переконання, цінності);  

- емоційний (переживання особою власної зацікавленості в об’єкті);  

- поведінковий (спрямованість і практична готовність діяти).  

Екстраполяція даних положень на предмет нашого дослідження, 

спираючись на основні функції процесу підготовки магістрантів та 

характеристику понять «діяльність» та «особистість», дає можливість 

конкретизувати їх зміст, зумовлений специфікою навчання студентів у 

магістратурі. Нагадаємо, що ми розуміємо інструментально-виконавську 

підготовку магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти як 

систему організації навчально-пізнавальної та творчо-виконавської 

діяльності студентів магістратури, яка забезпечує формування 

особистісних компетентностей магістрантів у музично-виконавському, 

методико-педагогічному та науково-дослідницькому напрямах виконавської 

підготовки педагогічного спрямування відповідно до державних стандартів 

вищої освіти України та визначає підготовку майбутнього фахівця до 

професійної діяльності. Тому, з огляду на визначені нами наукові підходи до 

процесу підготовки майбутніх фахівців (системно-діяльнісний, 

індивідуальний, аксіологічний, акмеологічний та творчо-продуктивний 

підходи), підготовка магістрантів в інструментальному класі тлумачиться 

нами як системна робота над удосконаленням і розкриттям власних 

можливостей і здібностей, що відбувається на внутрішньому (результат – 

особистісна задоволеність) та на зовнішньому рівнях (результат – професійна 

успішність). Таким чином, ми визначаємо структуру інструментально-

виконавської підготовки магістрантів у системі вищої музично-педагогічної 
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освіти як єдність мотиваційно-потребового, когнітивно-компетентнісного, 

операційно-виконавського, творчо-діяльнісного компонентів. 

Структуру інструментально-виконавської підготовки магістрантів у 

системі вищої музично-педагогічної освіти за визначеними компонентами 

представлено на рис. 2.1. 

Рис. 2.1. Схематичне зображення структури інструментально-

виконавської підготовки магістранта в системі вищої музично-педагогічної 

освіти  

 

Мотиваційно-потребовий компонент виступає спонукальним 

чинником активізації навчання у класі інструментально-виконавської 

підготовки майбутніх магістрів музичного мистецтва. Хоча однією з головних 

характеристик студентів магістратури є вже визначена майбутня професійна 

діяльність, але буває, що молода людина помиляється з вибором майбутньої 

професії, розчаровується у виборі. Постійна підтримка інтересу до виконавської 

діяльності, активізація мотивації до майбутньої професійної роботи – вкрай 

необхідні під час підготовки магістрантів у музично-педагогічних закладах 

вищої освіти. Мотивація характеризується як стан позитивної емоційної 

напруги й зосередження уваги на предметі навчальної діяльності. Даний 

компонент створює передумови для реалізації інших структурних компонентів 

та є основою спрямованості всієї підготовки магістранта. Мотивація 
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трактується науковцями як джерело активності й виступає, на думку 

В. Ражнікова, процесом спонукання до діяльності, спрямованої на досягнення 

чітко окресленої мети (Ражников, 1989). Саме цей компонент передбачає 

усвідомлення студентами значимості й необхідності інструментального 

навчання, орієнтує на професійне вдосконалення, розвинутий інтерес до 

музично-виконавській діяльності, стійке прагнення до її здійснення, забезпечує 

формування педагогічних і духовно-естетичних цінностей.  

Такі науковці, як: М. Лещенко, О. Мороз, Н. Вішнякова та ін. вказують 

на те, що про ефективне навчання можна говорити лише за наявності 

позитивного емоційного ставлення до діяльності, включення почуттєвої 

сфери у процес її виконання, наявності стійкого інтересу, потреби в 

майбутній професійній діяльності (Лещенко, 1995; Мороз, 1997; Вишнякова, 

1995). Саме за такої умови підвищується можливість відкриття нових 

варіантів вирішення професійних завдань та здійснення самоактуалізації 

людини,  конструктивного її функціонування як суб’єкта діяльності. 

Одним із компонентів поняття «самоактуалізація» є психологічна зрілість 

особистості, яка притаманна студентам магістерського кваліфікаційного рівня і 

яка набувається у процесі особистісного та професійного зростання людини. 

Така позиція стає «фундаментом ініціативності, наполегливості та 

самостійності в пізнанні зовнішнього, «іншого»» (Зайцева, 2007). Лише певний 

рівень розвитку пізнавальної діяльності, необхідний ступінь сформованості 

механізмів потребово-вольової регуляції та мотиваційної сфери здатні 

забезпечити формування різнобічно розвиненої особистості магістранта у 

процесі навчання (П. Гальперін, Б. Гершунський, В. Давидов) (Гальперин, 2005; 

Гершунский, 2003; Давыдов, 2000). 

Як зазначає О. Леонтьєв, «діяльності без мотиву не буває: 

невмотивована діяльність – це діяльність, яка не позбавлена мотиву, а має 

суб’єктивно й об’єктивно «прихований» мотив» (Леонтьев, 1983, с. 298).  

Усвідомлення суб’єктом певної межі діяльності веде до мети, визначає 

завдання, яке розв’язується дією. Ставлення до цього завдання складає 
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внутрішній зміст дії, а сама мотивація стає орієнтаційною (Я. Пономарьов) 

(Пономарев, 1976, с. 225). Між метою та мотивами діяльності існує певний 

зв’язок. З одного боку, мета й мотиви спонукають кожну людину до 

діяльності, визначають її зміст і способи виконання, а з іншого – вони й 

формуються у процесі діяльності, під впливом умов, за яких вона 

відбувається (Пономарев, 1976). 

Саме суб’єктивно-особистісний чинник – прерогатива насамперед 

художньо-творчої діяльності (зокрема, виконавської), де «кінцевий продукт» 

більш за все відображає особливості особистості, її ставлення до 

навколишнього світу. Особистісне, творче й естетичне виступають у цьому 

випадку в якості корелятивних.  

Задовольняючи свої потреби, особистість, як суб’єкт діяльності, взаємодіє 

із середовищем, ставить перед собою певну мету, мотивує її, добирає засоби для 

її здійснення, виявляє активність у досягненні поставленої мети. 

Ми розуміємо різноманітні установки особистості, що зумовлюють цю 

діяльність як спонукальні мотиви навчально-виконавської діяльності. 

Це – пізнавальний інтерес (об’єктивно зумовлений мотив діяльності 

особистості, спрямованої на задоволення певних потреб), починаючи 

функціонувати як внутрішнє спонукання діяльності магістранта, стає надалі 

її провідним мотивом і перетворюється на один з основних навчальних 

мотивів (В. Давидов, О. Леонтьєв, Б. Теплов, Д. Узнадзе та ін.). 

Переконання (основна настанова, тверда впевненість, що ґрунтується на 

міцних знаннях, які тісно переплітаються з волею та становлять зміст мотивів 

діяльності), спонуки, потреби (стан, що виражає необхідність у чомусь). 

Якщо пізнавальна потреба залишається за якихось причин незадоволеною, 

то це може привести до її вгасання. У такій ситуації починає розвиватись 

інтелектуальна пасивність, інертність мислення, байдужість (Зимняя, 1999). 

У сучасних філософських і соціолого-психологічних дослідженнях 

зазначається, що діяльність, яка пов’язана з певною професійною сферою, за 

своєю сутністю має об’єктивно-суб’єктивний характер, який зумовлюється 
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діалектичною взаємодією особистості (суб’єкта діяльності) з різноманітними 

об’єктами цієї діяльності (предметами, процесами, явищами) (Бех, 2008; 

Бодалев, 1998; Давыдов, 2000). 

Музично-виконавська діяльність взаємодіє з мотиваційною та 

вольовою сферами. Однак, тут виникають свої відмінні риси. Слід зазначити, 

що музично-виконавська діяльність відрізняється тим, що за певних умов 

вона може сама себе мотивувати, тобто спонукати. 

Перша з цих умов – дана діяльність повинна бути естетично забарвлена, 

включати характеристики естетичної діяльності, що повинно відповідно 

викликати естетичні емоції а, отже, робити її привабливою для суб’єкта. 

Друга – здійснювані дії повинні спонукуватися не тільки результативною, 

але й процесуальною стороною; коли привабливими стають і досягнуті цілі, і 

сам процес діяльності. Мотивовано стійка й усвідомлена потреба індивіда в її 

певному виді, що виникає при цьому, сприяє зародженню схильності як 

особливої рушійної сили. Створення навколо магістрантів високомистецького 

середовища, залучення студентів до активних дій, що викликає емоційно-

естетичні (позитивні й негативні) реакції, сприяють формуванню схильності до 

інструментально-виконавської діяльності. 

Учені розділяють дві форми схильності – творчу й репродуктивну 

(Кузьмина, 1993; Леонтьев, 1983). Якщо вона набуває творчої форми, то 

будуть розвиватися широкі пізнавальні інтереси, не «замикаючі» дії 

магістранта у вузько професійній сфері. 

Припускаємо, якщо у процесі інструментально-виконавської 

підготовки будуть забезпечені художньо-творчі дії студентів і з’ясовані 

особливості характеру мотивації, що дозволяють регулювати переростання 

зовнішніх (по відношенню до їхнього змісту) мотивів у внутрішні, то в них 

може сформуватися творча форма схильності. 

Воля, будучи діяльною стороною розуму, морального почуття, що 

управляє рухом та є, на думку Г. Костюка, не напругою, але активною 

організацією дій, має виняткову важливість у музичному навчанні (Костюк, 
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1989). Ю. Цагареллі вказує на той факт, що музикант повинен мати здатність 

до вольового усвідомлення музичної енергії й перетворення її на діяльність 

(Цагарелли, 1990). Б. Теплов довів, що психологічна природа творчого 

натхнення теж ґрунтується на цьому (Теплов, 1985). К. Мартінсен увів у 

радянську музичну педагогіку термін «звукотворча воля», з’єднавши в одне 

ціле духовну сутність музиканта, його слуховий розвиток і фізичне подання 

про звучання (у вигляді тілесних передчуттів) (Мартинсен, 1977). 

Міркування К. Мартінсена зводяться до того, що тільки синтез багатьох 

компонентів, що утворюють сплав думки й почуття, фізичного й духовного, що 

опирається на певне зусилля, здатний плідно впливати на творчий ріст 

музиканта, тому що творча ідея, зароджуючись ідеально, проходить довгий 

шлях, перш ніж перевтілитися в дію ((Мартинсен, 1977). Таким чином, 

розвиток пізнавальної, мотиваційної та вольової сфер взаємозумовлений. 

У контексті нашого дослідження мотиваційно-потребова спрямованість 

має вирішальне значення, що й зумовило обрання спонукальних мотивів 

навчально-виконавської діяльності елементами мотиваційно-потребового 

структурного компонента інструментально-виконавської підготовки 

магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти. (Інтерес та 

усвідомлена потреба в інструментально-виконавській діяльності, слухове 

зосередження, високий рівень особистісної самоорганізації та особистісної 

активності; прояв вольової цілеспрямованості на успішну виконавську 

діяльність).   

Таким чином, перший компонент інструментально-виконавської 

підготовки магістрантів відображає їх внутрішню готовність до майбутньої 

професійної діяльності та містить професійно необхідні якості майбутнього 

магістра музично-педагогічного профілю. 

Як було вже зазначено, якісна інструментальна підготовка є дуже 

важливою складовою процесу навчання студентів магістратури. Когнітивно-

компетентнісний компонент відображає основний зміст професійної 

підготовки магістранта, орієнтований на засвоєння знань у галузі музичного 
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мистецтва, психології та педагогіки, естетики та методики навчання гри на 

фортепіано, розвинутий музичний тезаурус, сформованість умінь художньо-

педагогічного аналізу музичних явищ, загальну мистецьку ерудицію, знання 

«золотого фонду» фортепіанного репертуару, навички науково-дослідницької 

роботи.  

Ми вже розглядали в першому розділі нашої роботи тлумачення понять 

«компетенція» та «компетентність». Нагадаємо, що «компетентність» є більш 

широким поняттям ніж «компетенція», яке характеризує та визначає якість 

особистості, яка володіє знаннями, уміннями, навичками, окремими 

компетенціями,  що дозволяють їй виконувати свою професійну діяльність на 

високому рівні. 

У сучасних умовах формування когнітивно-компетентнісного 

компоненту інструментально-виконавської підготовки магістранта, який 

зорієнтований на практичні результати, досвід особистої діяльності, 

вироблення ставлень, – є одним із пріоритетних в організації освітнього 

процесу, оскільки  особливої значущості набуває формування компетентності 

у сфері самостійної пізнавальної діяльності, яка засновується на вмінні 

набувати знання з різних джерел інформації.  

Тобто, особливістю сформованої компетентності магістранта стає не 

засвоєння готових знань, а здатність студента самому формувати й 

застосовувати набуті знання й уміння, необхідні для розв’язання конкретних 

навчальних і життєвих проблем. Сама ж ця здатність, як стверджує 

Ю. Варданян, визначається не тільки інформованістю, але й рівнем 

активності психічних функцій особистості, його інтелекту, волі, здібностей, 

ціннісних орієнтацій тощо (Варданян, 1999). За таким підходом навчальна 

діяльність студента набуває дослідницько-перетворювального характеру, 

являючи собою синтез когнітивного, предметно-практичного й особистісного 

досвіду. Виступаючи результатом навчання, компетентність у виконавській 

діяльності стає наслідком саморозвитку й самонавчання індивіда 

(О. Щолокова). 
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У контексті культурологічного підходу науковці підкреслюють, що 

поняття «компетентність» орієнтоване на духовні структури особистості. 

Основою їхнього формування виступає поєднання знань, умінь і навичок з 

індивідуальним переживанням, емоційно-почуттєвим досвідом, зумовленого 

різноманітними життєвими ситуаціями. 

У процесі спілкування з мистецькими творами набуті знання особистості, 

вміння, практичний досвід, ціннісні орієнтації набувають особистісного смислу, 

трансформуються в художньо-естетичні компетентності, які є складовими 

життєвих компетентностей (Петрушин, 2008). 

Оволодіння всіма необхідними професійними знаннями, вміннями й 

навичками, усвідомлення своєї відповідності всім освітньо-кваліфікаційним 

вимогам, відчуття успішно виконаного професійного завдання надає 

магістрантові впевненості у своїх силах, надає поштовх до подальшого 

самовизначення та самореалізації. 

Даний компонент включає такі елементи: когнітивний (музично-

теоретичні й музично-історичні знання) та компетентнісний (наявність 

компетенцій із різних напрямів підготовки магістрантів, а саме: музично-

виконавської, методико-педагогічної та науково-дослідницької). Крім того, на 

думку Л. Гусейнової, до цього компоненту належать знання про способи 

виконавської діяльності, якщо вони пов’язані з формуванням виконавських 

прийомів і слухових навичок. Науковець підкреслює, що такі знання стають 

необхідними для розуміння музичних творів, успішного оволодіння уміннями 

слухати, виконувати й пояснювати музичні твори (Гусейнова, 2005, с. 17).  

Усі теоретичні знання та практичні вміння, які студент отримує на 

заняттях з інших музичних дисциплін, мають важливе значення для 

успішного формування даного компоненту. Р. Тельчарова визначає: «Саме 

синтез спеціальних знань і вмінь складає основу діяльності вчителя на уроці 

музики. Важливо домогтися того, щоб студент осягав окремі дисципліни не 

ізольовано, а як частину системи знань» (Тельчарова, 1991, с. 112).  
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Процес навчання гри на музичному інструменті дозволяє актуалізувати 

та закріпити методичний і теоретичний досвід, отриманий під час вивчення 

музично-історичних і музично-теоретичних дисциплін (історія музики, 

сольфеджіо, гармонія, поліфонія, аналіз музичних творів, методика 

музичного навчання) та дуже тісно пов’язано з іншими виконавськими 

дисциплінами: хоровим диригуванням, вокалом, оркестровим класом. Усі ці 

предмети, безумовно, з урахуванням їх специфіки, мають дуже схожі 

завдання, структуру й методи роботи та, зрештою, сприяють вихованню 

всього необхідного комплексу фахової підготовленості майбутнього магістра 

в системі вищої музично-педагогічної освіти. Під час освоєння музичного 

репертуару необхідні знання про стильові особливості музичної творчості 

композитора, історичну епоху, в який творив митець, ознаку різних музичних 

жанрів, структуру твору, розуміння особливостей музичної мови, глибоке 

усвідомлення задуму композитора тощо. Важливим є також знайдення таких 

прийомів і технічних засобів виконання, що сприятимуть найбільш повній 

передачі засобів виразності, які передбачені композитором. 

Необхідним аспектом підготовки магістранта стають також знання в 

галузі педагогіки музичного виконавства, розвитку та структури музичних 

здібностей підростаючого покоління (Л. Баренбойм (Баренбойм, 1974; 

В. Ражников (Ражников, 1989); Г. Ципін (Цыпин, 2001)).  

Отже, об’єктивне розуміння музичних явищ у цілому або окремого 

художнього твору потребує залучення знань із різних галузей, що допоможе 

сформувати всебічне й цілісне уявлення про зміст музичного твору та 

ефективно здійснювати музично-виконавську діяльність. Думка 

К. Мартінсена узагальнює це положення: «Ніяка виконавська творчість 

неможлива, якщо у свідомості виконавця немає відповідного попереднього 

запасу інформації, якщо він не підготовлений до цього своїм попереднім 

розвитком, вихованням», – констатує педагог (Мартинсен, 1977, с. 93).  

С. Савшинський також стверджує, що для справжнього митця-

виконавця несумісні обмеженість смаків, відсутність глибокої музичної 
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культури (Савшинский, 1964, с. 115). Домінуючою у висловлюваннях 

багатьох музикантів є думка, що для здійснення виконавської діяльності 

важливі не тільки наявність таланту, але й глибоких знань, різнобічної 

культури, значимість усієї особистості виконавця (Давидов, 1997; 

Корыхалова, 1972; Муцмахер, 1993; Натансон, 1963).  

У розумінні Г. Ніколаї, виконавська компетентність характеризує 

ціннісно-орієнтаційну спрямованість музиканта, рівень художньо-образного 

сприйняття, здатність до емпатійно-діалогового спілкування, індивідуальний 

художньо-інтонаційний вимір музичного твору, дієво-творчий потенціал і 

знаходить своє яскраве виявлення в музично-виконавській діяльності, повною 

мірою забезпечує процес художнього пізнання музичного твору, глибину 

проникнення в його емоційно-образний зміст, визначає емоційно-почуттєвий, 

інтелектуально-розумовий і творчо-діяльнісний потеціал музиканта, його 

вміння відтворити й донести художній образ до слухача (Ніколаї, 1992). 

Виконавська компетентність надає можливість музикантові найбільш 

повно розкрити свої індивідуальні особливості: емоційність і виразність, 

емпатійність і проникливість, рефлексивність і креативність, а також вольові 

характерологічні якості (вміння триматися на сцені, володіти артистичними 

якостями тощо). 

На етапі навчання в магістратурі серед складових когнітивно-

компетентнісного компонента інструментально-виконавської підготовки ми 

вирізняємо не лише набуття необхідних для здійснення продуктивної 

професійної діяльності знань, умінь і навичок, але й накопичення 

професійного досвіду (методико-педагогічного, виконавського та науково-

дослідницького досвіду), що набувається в процесі написання й захисту 

магістерської кваліфікаційної роботи та проходження педагогічної та 

асистентської практик). 

Залучення студентів до даних видів діяльності дозволяє сформувати 

такі важливі фахові якості, як осмислення різноманітних музичних явищ у 

процесі навчання, вміння знаходити можливості для вдосконалення своєї 
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праці, що й складає сутність когнітивно-компетентнісного компоненту 

інструментально-виконавської підготовки майбутнього магістра в системі 

вищої музично-педагогічної освіти.  

Студенти магістратури вже володіють базовими виконавськими 

знаннями, вміннями й навичками, що дозволяє відтворити художній образ 

музичного твору, але на цьому кваліфікаційному рівні навчання актуальним 

стає удосконалення оволодінням усіма видами музичної виразності: володіння 

звуком, можливість використання різного туше звуку, володіння на вищому 

рівні всіма видами техніки, досконале інтонування та гнучкість виконання, 

стабільність виконання, виконавський досвід тощо. Тому наступним 

компонентом інструментально-виконавської підготовки магістранта ми 

визначаємо операційно-виконавський компонент, який  включає такі 

елементи: операційний (діяльність реально існує лише у вигляді дій – операцій) 

та виконавський (виконавська рефлексія). Мета даного компоненту – 

удосконалення виконавських умінь і навичок, за допомогою яких відтворюється 

художній образ музичного твору, наявність виконавської рефлексії та високий 

рівень володіння технічними прийомами гри й засобами художньої виразності 

на музичному інструменті, накопичення виконавського досвіду. Цей компонент 

є провідним функціональним чинником, що зумовлює високу результативність 

навчання у класі інструментальної підготовки. 

У методичній літературі з питань музичного виконавства поняття 

«уміння» розглядається у двох площинах: як власне піаністичне надбання та 

як можливість передати набуті вміння й навички своїм учням. 

Н. Тализіна в роботі «Керівництво процесом засвоєння знань» зазначає: 

«замість двох проблем – набуття знання й формування вмінь і навичок їх 

застосування, доцільно поставити одну – сформувати такі види діяльності, 

які від самого початку включають задану систему знань і забезпечують їх 

використання в передбачених межах» (Талызина, 1975, с. 265). 

Не викликає сумнівів, що вільне володіння музичним інструментом і, 

зокрема виконавською технікою, належить до провідних фахових умінь 
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магістранта. Виконання є діяльністю, у якій реалізується розуміння музичного 

твору в матеріалізованій формі, структура якої становить дві основні 

підструктури: художньо доцільних засобів виконавської виразності та 

вирішення способів технічно-досконалого втілення (Гусейнова, 2005). 

М. Давидовим розроблена й обґрунтована змістова концепція художньої 

техніки виконавця (Давидов, 1997). Вона розглядається в діалектичній єдності 

двох аспектів: рухово-фізіологічного (в аналізі музично-ігрових рухів) та 

підтекстового, сповненого музичним змістом і художньою доцільністю у 

процесі глибокого чуттєвого інтонування. Науковець доводить, що виконавські 

засоби виразності розкривають і доповнюють ідею твору, а не підміняють 

авторський задум, тому застосування численних виконавських засобів (сили 

звуку, темпу, артикуляції, штрихів, тембрів тощо) не має затіняти художню 

значущість ладо-гармонічної структури, логіки розвитку, драматургії твору. 

Отже, техніка виконавця не існує поза інтерпретацією художнього змісту 

композиції, що виконується (Эльконин, 1989). 

В. Сраджев дає теоретичну основу цього положення. Учений аналізує 

психофізіологічні процеси формування виконавської техніки музиканта; 

розкриває сутність, морфологію, структуру й основні закономірності її 

вдосконалення, розробляє теорію технічного розвитку як складової 

дидактики навчання музиканта (Сраджев, 2004). 

Дослідник поділяє техніку на рухову й художню (враховуючи 

існування двох видів психомоторних навичок). Рухова техніка – це «система 

узагальнених психомоторних навичок, закріплена у специфічних 

координаціях. Вона відображає рівень рухово-кординаційного мислення 

музиканта й зумовлена функціонуванням центральних механізмів 

формування й управління автоматизованими рухами, а також рівнем 

розвитку ігрового апарату інструменталіста» (Сраджев, 2004, с. 103).  

Художня техніка – це «система виконавських навичок, що має 

конкретну музично-цільову спрямованість і зумовлена змістом твору, який 

інтерпретується, особливостями творчого мислення музиканта» (Сраджев, 
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2004). Даний вид техніки залежить від рівня розвитку рухової техніки та міри 

її скерованості. 

Усю технічну роботу над твором дослідник представляє як діяльність, 

що проводиться в таких напрямах: створення яскравих музично-слухових 

уявлень, що відображають зміст музичного твору; підкорення моторики 

музично-художнім цілям; розвиток фізичних якостей ігрового апарату; 

вдосконалення процесів координації ігрових прийомів; автоматизація 

виконавських рухів. У дослідженні визначені методологічні підходи до 

формування таких якостей, як стереотипність, гнучкість, варіативність, які 

необхідні для втілення найтонших відтінків звучання, що надихають 

виконавський процес (Сраджев, 2004, с. 211). 

О. Шульпяков, аналізуючи сферу інтеграції «художнього й технічного» у 

виконавському мистецтві, доводить, що завдяки творчим можливостям ігрового 

апарату фізична дія зростає до рівня активного учасника формування 

інтонаційно-змістовного прошарку музичної інтерпретації. Дослідниця 

стверджує, що техніка залежить від художнього задуму, разом із цим і задум 

значною мірою складається під впливом техніки. Автором розроблена загальна 

концепція становлення й розвитку психофізичних відносин у виконавському 

процесі, визначено характер взаємозв’язків, що об’єднують художню й технічну 

сторону виконавського мистецтва; описано інтегруючу функцію психологічної 

установки у процесі реалізації художньо-образних уявлень музиканта; 

досліджено структуру процесу узагальнення виконавських умінь і навичок, що 

виступають важливою умовою творчої техніки. Поняття «техніка» в даному 

випадку автор розуміє ширше, ніж за традиційного підходу.  

Учений включає в чітко диференційовану теорією виконавства рівні 

володіння майстерністю, а саме:  

- моторну вправність музиканта, його здатність здійснювати точні, 

швидкі та скоординовані рухи; 
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- уміння підкоряти моторні навички творчим цілям, тобто володіння 

певною сукупністю виконавських засобів виразності, без чого також 

неможлива повноцінна гра на інструменті;     

- здатність музиканта здійснювати за допомогою ігрових рухів активну 

пошукову діяльність, у якій техніка виступає як засіб, що дозволяє 

виконавцеві проникати у глибинні інтонаційні прошарки твору, який 

інтерпретується (Шульпяков, 1973, с. 90-101).  

Підкреслимо, що передумовою ефективної інструментально-виконавської 

підготовки магістранта є рефлексія, яка відображає осмислення людиною 

власних вчинків (М. Давидов, Б. Ельконін). Рефлексія – це унікальна здатність 

людської свідомості сприймати саму себе у процесі сприйняття діяльності, 

внаслідок чого людська свідомість постає як самосвідомість (знаня про знання 

або думка про думку) (Давидов, 1997; Эльконин, 1989).  

Процес самопізнання,, за яким усвідомлюються та осмислюються 

власні думки та психічні переживання, називають саморефлексією. У 

нашому дослідженні саморефлексія постає як усвідомлення людиною 

власних емоційних реакцій, станів, відчуттів, думок, переживань. Доцільно 

зазначити, що психологічним механізмом самопізнання є самоаналіз, який 

можна інтерпретувати внутрішнім діалогом. У ролі співбесідника виступає 

«значущий інший», який аналізує процес виконання та впливає на кінцевий 

результат виконавської діяльності студента-магістранта (Давидов, 1997).  

Таким чином, можна узагальнити, що операційно-виконавський 

компонент інструментально-виконавської підготовки магістрантів, сутність 

якого становить удосконалення знань, умінь і навичок у сфері виконавської 

діяльності та їх методичне забезпечення, а також накопичення практичного 

виконавського досвіду є важливим компонентом всієї інструментально-

виконавської підготовки магістранта в системі вищої музично-педагогічної 

освіти. Важливим у формуванні цього компонента є вдосконалення всіх 

знань, умінь і навичок інструментальної підготовки на основі системності, 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1


109 

 

 

цілеспрямованості, і головне, на основі індивідуального підходу у процесі 

цієї підготовки (Фейгин, 1968). 

Науковці неодноразово підкреслювали зв’язок між виконавською 

діяльністю та творчою активністю людини. К. Роджерс вважає головним 

мотивом творчості – прагнення людини проявити себе, свої можливості 

(Роджерс, 1994). І. Попова вважає, що на найвищий рівень самореалізації 

людина піднімається лише завдяки творчості, в якій досягається найбільш 

повний прояв унікального потенціалу суб’єкта діяльності (Попова, 2009). 

Активна увага дослідників до проблеми креативності майбутнього педагога 

пов’язана зі специфікою його праці, яка передбачає постійні зміни, корекцію, 

модифікацію прийомів роботи, застосування педагогічної імпровізації. Таким 

чином, наступним компонентом інструментально-виконавської підготовки 

магістрантів визначаємо творчо-діяльнісний компонент.  

Розвиток творчої ініціативи студентів повинен охоплювати всі форми 

роботи у класі інструментальної підготовки, відповідаючи всім напрямам 

підготовки магістранта. Сприймання мистецтва пов’язано з поняттям  

«музично-образне мислення». Музично-образне мислення – складна 

категорія, яка включає в себе раціонально-логічний та емоційно-інтуїтивний 

аспекти. Своєрідність музичного мислення, на думку Н. Мозгальової, полягає 

в тому, що в музичних образах дійсність відображена на рівні художніх 

узагальнень, а їх розуміння тісно пов’язано з емоційним станом особистості, 

з розвитком її творчого потенціалу (Мозгальова, 2003). 

Програма підготовки бакалаврів передбачає розвиток музичного 

мислення за допомогою активізації розумових операцій, створення 

проблемних ситуацій, пошукових завдань. У процесі навчання в магістратурі, 

вдосконалення своєї виконавської та педагогічної майстерності студенти 

здобувають не хаотичні, відокремлені одні від одних відомості, а спеціальні 

знання, викладені в певній системі, що сприяє більш ефективному розвитку 

музичного мислення та надає більш суттєву допомогу у творчій практичній 

роботі. 
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Для магістрантів, які є кращими з випускників бакалаврату, загалом 

притаманний високий рівень розвитку мислення, володіння всіма розумовими 

операціями – аналізом, здатністю порівнювати матеріал, класифікувати 

інформацію, робити висновки, узагальнювати, творчо застосовувати набуті 

вміння у практичній діяльності. Тому тут більш актуальним стає питання 

формування індивідуального стилю мислення як індивідуального розуміння й 

інтерпретації змісту музичного твору, самостійність творчого пізнання, 

мислення, вміння добиватися мети, тобто тих якостей, які Г. Нейгауз називав 

зрілістю – «порогом, за яким починається майстерність». Саме тому 

інтелектуально-творчий розвиток студентів вимагає всіляке стимулювання 

гнучкості й оригінальності мислення, розвитку фахової компетентності. У 

цьому контексті зростає роль інтелектуальної та художньої самостійності, 

ініціативи майбутніх учителів, їх здатності до пошуку нових ідей, проєктів, 

прагнення до нестандартних і оригінальних рішень виконавських проблем.  

Ефективність навчання гри на музичному інструменті залежить від 

активної участі в цьому процесі самого студента, його дослідної діяльності. 

Вона полягає в опануванні відповідних навичок виділяти суттєве у творах і 

явищах мистецтва (загальне, типове або характерне, властиве), пошуку нових 

можливостей удосконалення власної виконавської майстерності на основі 

узагальнення досвіду найкращих фахівців у галузі мистецтва та педагогіки, а 

також шляхом спостережень і самоспостережень (Цыпин, 1984).  

Дуже важливим для активізації творчої діяльності магістранта, для 

збагачення його внутрішнього світу є сприйняття зовнішнього світу як 

безкінечного джерела досвіду та синергетичне світобачення («synergeia» – це 

спільна або кооперативна діяльність), тобто сприйняття життєвого простору як 

змінного, нелінійного, відкритого. Таке спілкування вимагає швидкого 

реагування на всі зміни, які відбуваються у професійно-освітньому просторі, 

оперативної корекції власних дій, поведінки, методів впливу, різнобічної 

творчої діяльності. 
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Активізація творчо-самостійної роботи студентів магістратури 

визначається не тільки вимогами кредитно-трансферної системи навчання, 

але й потребами самостійного визначення цілей фахової діяльності, вмінням 

їх планувати, необхідністю розвитку відповідальності за результат своєї 

праці. Як підкреслює Н. Згурська: творчо-діяльнісний компонент відображує 

найвищий рівень розвитку особистості й характеризується прагненням і 

вмінням без сторонньої допомоги знаходити нові засоби для реалізації 

встановленої мети (Згурська, 2001, с. 10).  

Творчість майбутнього магістра поділяють на такі види: виконавсько-

просвітницьку, методико-педагогічну та науково-дослідницьку (Єременко, 

2008). Розглядаючи музичне виконавство як творчий акт, у якому поєднується 

ідейно-образна інтерпретація, технічна реалізація та сприйняття музичного 

твору, вчені звертають увагу на те, що виконавцеві для повноцінного втілення 

музичних образів необхідний творчий задум і самонастроювання. 

Н. Корихалова стверджує, що виконавець не просто тлумачить твір, а 

інтерпретує його, тобто знаходить і реалізує у процесі виконавської діяльності 

адекватну йому художню «ідею» (Корыхалова, 1972, с. 56).  

Зазначимо, що виконавська діяльність майбутнього магістра може мати 

різну спрямованість – виступи в ролі соліста, концертмейстера, ансамбліста, з 

педагогічною інтерпретацією музичних творів. Така робота вимагає постійних 

занять за музичним інструментом, вивчення концертного репертуару; вона 

розширює творчий кругозір музиканта, формує та вдосконалює його артистизм, 

дозволяє бути активним пропагандистом музики. Безумовно, до творчої роботи 

належить і виконавське опанування педагогічного репертуару, удосконалення 

вмінь читати з листа, транспонувати, аранжувати музичні твори, 

знайомитися з новим музичним репертуаром.    

До другого виду творчої діяльності майбутнього вчителя музики 

відноситься науково-методична робота, яка спрямовується на покращення 

освітнього процесу й підвищення рівня педагогічної майстерності в якості 

педагога-виконавця. Це також є необхідним видом роботи у класі музичного 
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інструменту. Зміст і форми такої роботи надзвичайно різноманітні. Найбільш 

поширеним є вивчення спеціальної методичної літератури, підбір 

педагогічного репертуару та його анотування, обробки й перекладання, а 

також створення інструктивного музичного матеріалу, методичних 

рекомендацій і пропозицій щодо покращення результатів навчання.  

Звідси випливає необхідність залучати студентів до обох видів творчої 

діяльності, оскільки вони в сукупності дозволяють найбільш ефективно 

використовувати набуті знання, уміння й навички, ціннісні орієнтації в нових 

умовах для вирішення різноманітних педагогічних завдань.  

Таким чином, складовими творчо-діяльнісного компоненту 

інструментально-виконавської підготовки магістранта є: 

- розвинене музичне мислення (здатність до глибокого й адекватного 

сприйняття та інтерпретації змісту музичного твору); 

-  креативні (творчі) якості (розвинена музична фантазія, артистизм, 

образне багатство); 

-  дослідницька активність і стійкий пізнавальний інтерес.  

Отже, творчо-діяльнісний компонент інструментально-виконавської 

підготовки магістрантів передбачає їх спрямованість на вміння творчо 

застосовувати набуті знання й навички у практичній діяльності. 

Усі визначені структурні компоненти інструментально-виконавської 

підготовки магістрантів доповнюють один одного та «працюють» разом у 

процесі вдосконалення цієї підготовки з урахуванням сучасних вимог на 

ринку праці. Однак, для успішної підготовки майбутніх магістрів в 

інструментальному класі цього ще недостатньо. Необхідно створити 

сприятливі педагогічні умови творчому зростанню особистості вчителя. 

Обґрунтуванню умов оптимізації інструментально-виконавської підготовки 

магістрантів і присвячений наступний підрозділ нашої роботи.  
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2.2. Педагогічні умови інструментально-виконавської підготовки 

майбутніх учителів музики магістерського кваліфікаційного рівня 

 

Ефективна інструментально-виконавська підготовка магістрантів, на 

нашу думку, забезпечується створенням сприятливих педагогічних умов у 

процесі фахової підготовки студентів. Ці умови мають сприяти подальшому 

гармонійному професійному розвитку магістранта, поступовому переходу від 

навчальної до практичної діяльності. 

Для визначення оптимальних умов, які необхідні для ефективної 

інструментально-виконавської підготовки магістрантів музично-педагогічної 

освіти, необхідно розглянути тлумачення терміну «умова» в довідковій 

літературі. 

Умова як філософська категорія відбиває універсальні відношення речі 

до тих факторів, завдяки яким вона виникає й існує. Завдяки наявності 

відповідних умов властивості речей переходять із можливості в дійсність. 

Енциклопедичний словник трактує умову як: 1) середовище, у якому 

перебувають і без чого не можуть існувати; 2) те, від чого залежить інше 

(обумовлене); 3) обставини, за яких відбувається що-небудь 

(Энциклопедический музыкальный словарь, 1959). 

За великим тлумачним словником сучасної української мови, умова – 

це «необхідні обставини, особливості реальної дійсності, які уможливлюють 

здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяють чомусь; правила, 

які існують, або встановлені в тій чи іншій галузі життя, діяльності, які 

забезпечують нормальну роботу чого-небудь; сукупність даних, положення, 

що лежать в основі чого-небудь» (Великий тлумачний словник сучасної 

української мови, 2001). 

Частіше за все умови розглядаються як дещо зовнішнє для явища, від 

якого залежить його існування і що впливає на його якісний розвиток. 

Особливістю умови є те, що вона не виникає сама по собі, без діяльності 
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людини вона не може перетворитися на нову дійсність, продукувати її, вона 

лише створює можливість нової речі як зумовленої. 

Під педагогічними умовами в навчанні мистецтва зазвичай розуміють 

цілеспрямовано створені чи використовувані обставини мистецького 

навчання, що забезпечують можливість досягнення його результативності 

(Падалка, 2008). Досліджуючи проблему визначення умов ефективності 

функціонування педагогічних систем В. Ражніков зазначає, що вони є 

надзвичайно різноманітними. У якості умов ефективності педагогічного 

процесу визначають і поетапність формування знань, умінь або бажаних 

якостей; особливості психічних процесів, особистісний смисл учіння; 

актуалізацію процесів самопізнання, самовиховання та самооцінки; 

діалогічність процесів взаємодії учнів та вчителів; педагогічні технології, 

матеріальну базу тощо (Ражников, 1989). 

Аналіз факторів ефективності педагогічного процесу дозволяє виділити 

групи умов: 1) умови, які визначаються особистісними якостями студентів або 

учнів (тип особистості, особливості сприйняття, пам’яті, мислення, мотиваційної 

структури особистості, її ціннісні орієнтації тощо); 2) умови, які визначаються 

певними особистісними якостями педагога (тип особистості, особливості 

психічних процесів, система цінностей, самооцінка тощо); 3) умови, пов’язані з 

міжособистісними взаєминами та спілкуванням педагога й учня (стиль 

спілкування, активність у взаємодії, стиль навчання та викладання тощо); 

4) матеріально-технічні умови організації педагогічного процесу.  

Особливу увагу автор звертає на те, що в дослідженнях умов 

ефективності педагогічних систем факторам 2 та 3 груп зазвичай не 

приділяється належної уваги, не зважаючи на очевидність їх впливовості на 

ефективність освітнього процесу. Дослідник наголошує на необхідності 

подолання уявлення про первинність системи та вторинність необхідних для 

її функціонування умов, що має місце в педагогічній науці (Ражников, 1989). 

Підсумовуючи вищезазначене та зважаючи на предмет нашого 

дослідження, головну увагу приділяємо організаційно-педагогічним умовам, 
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у сутності яких розуміємо необхідні обставини особливості реальної 

дійсності, що сприятимуть оптимізації інструментально-виконавської 

підготовки магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти.  

Окрім загально педагогічних умов, таких як: створення позитивної 

атмосфери навчання; досягнення діалогових засад взаємодії учителя й учня в 

освітньому процесі; забезпечення пріоритету практичної діяльності, 

визначаємо і спеціальні педагогічні умови, що мали б стимулювати 

магістрантів до ефективної інструментально-виконавської діяльності. Серед 

них: 1) створення емоційно-стимулюючого середовища професійного 

самовдосконалення магістранта; 2) забезпечення творчого характеру процесу 

сприйняття музичного мистецтва; 3) педагогічна підтримка процесу розвитку 

креативно-виконавських якостей магістранта. Схема означених умов 

представлена на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2. Педагогічні умови оптимізації інструментально-виконавської 

підготовки майбутніх учителів музики магістерського кваліфікаційного рівня 

Формуванню мотиваційно-потребового компоненту інструментально-

виконавської підготовки магістрантів сприятиме перша педагогічна умова – 

створення емоційно-стимулюючого середовища професійного 

самовдосконалення магістранта. 
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Зважаючи на предмет нашого дослідження, з точки зору організації 

освітнього процесу, емоційне-стимулююче середовище передбачає 

зацікавлене ставлення студента до занять в інструментальному класі, 

впевненість у власних можливостях магістранта.  

Для підвищення ефективності навчальної діяльності викладач повинен 

навчити магістрантів бути не «споживачем» знань, а їх відкривачем, тоді ці 

знання набудуть особистої значущості для кожного майбутнього магістра 

музичного мистецтва, сприятимуть стимулюванню магістрантів до 

опанування новими знаннями, вміннями й навичками.  

На уроках в інструментальному класі має панувати заохочення, 

підтримка найменших спроб студента до самостійних дій, до вираження 

власної думки, до висловлення власного судження. Основа створення 

емоційно-стимулюючого середовища навчання в інструментальному класі – 

вміння викладача позитивно бачити студента, відкриваючи у нього кращі 

риси, здібності, художні можливості (Г. Падалка) (Падалка, 2008). 

Викладач повинен сприяти створенню позитивного ставлення студента 

до свого професійного розвитку, професійного становлення як магістра 

музичного мистецтва. На перший план у формуванні потреби магістранта у 

професійній самореалізації повинна вийти ідея самовдосконалення 

особистості, формування її ціннісних орієнтацій, виховання ставлення до 

музичного мистецтва як однієї із цінностей всього людства, а до своєї 

діяльності в контексті цього мистецтва як до просвітницької та суспільно 

значущої. Студент має бути впевнений у корисності того, що він робить, у 

вірності обраного шляху, у привабливості своєї професії. 

У процесі навчання трапляються ситуації, коли викладач невдоволений 

успіхами студента. Не завжди можна спрогнозувати можливість суб’єкта 

навчання зробити своїми набуті знання й уміння. На музичне виконавство 

впливають і емоції, і тип нервової системи виконавця те, що може призвести 

до нестабільності на сцені та під час відповідальних виступів. Але здатність 
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викладача до позитивного забарвлення емоційної сторони освітнього 

процесу – запорука ефективної інструментально-виконавської підготовки.  

Для створення емоційно-стимулюючого середовища на заняттях з 

інструментально-виконавської підготовки важливу роль відіграє процес 

знаходження оптимальної інтерпретації музичного твору. Особливістю 

музичного мистецтва є його існування у вигляді музичного тексту, який 

повинен бути «розшифрований» виконавцем і донесений до слухача. У 

процесі пошуку інтерпретації музичного твору відбувається «обмін 

інформацією між виконавцем та авторським текстом» (Натансон, 1963), у 

результаті якого народжується ніби нова редакція твору, яка є результатом 

інтелектуальних, психофізичних процесів. Якщо викладач нав’язує 

студентові свою інтерпретацію музичного твору, то цей твір втрачає для 

магістранта особистий зміст і стає лише джерелом нової інформації. 

Майбутній педагог у подальшій роботі не зможе наповнити даний твір 

особистим баченням, виховати особисте бачення у своїх майбутніх учнів. 

Студенти магістратури мають досить високий рівень професійної 

майстерності. Тому, працюючи з магістрантом, викладач повинен довіряти  

здатності магістранта вибудовувати власну концепцію твору, створювати 

особистісні змісти. Постановка проблемних завдань, ненав’язливе подання 

інформації про твір та його виконання, створення позитивної емоційної 

атмосфери на уроці, вироблення у студента адекватних критеріїв оцінювання 

власного виконання, розуміння недоліків цього виконання та бачення шляхів 

їх вирішення, цілеспрямована педагогічна підтримка розвитку професійного 

потенціалу магістранта – шляхи створення емоційно-стимулюючого 

середовища на заняттях в інструментальному класі. 

Запорукою ефективності формування когнітивно-компетентнісного та 

операційно-виконавського компонентів інструментально-виконавської 

підготовки магістрантів виступає друга педагогічна умова – забезпечення 

творчого характеру процесу сприйняття музичного мистецтва. Зміст 

мистецької освіти спрямовано на освоєння студентами цінностей мистецтва, 



118 

 

 

художньо-естетичний розвиток кожного магістранта. У цьому контексті 

особливого значення набуває розвиток здатності магістрантів до сприйняття 

музичних творів. За визначенням Г. Падалки, «художнє сприймання, 

оцінювання та творення як різновиди навчальної діяльності співіснують у 

певних зв’язках і відношеннях, що уможливлює їх вивчення як системного 

об’єкта» (Падалка, 2008). 

Поняття «пізнання музичного мистецтва» ми інтерпретуємо як 

узагальнююче, як процес і результат усвідомлення значень, які притаманні 

музичному мистецтву, як феномен образного відображення дійсності. 

Навчальне художнє пізнання можна інтерпретувати як взаємодію суб’єкта 

(магістранта) та об’єкта (музичного твору), спрямовану на усвідомлення 

змісту й форми художніх образів, на досягнення нового знання щодо 

музичного мистецтва (Падалка, 2008). 

Ми розуміємо сприйняття музичного мистецтва як процес і результат 

приймання й усвідомлення інформації, що міститься в художніх образах. 

Сприймання, оцінювання та творення є провідними видами мистецької 

діяльності, притаманними будь-якому ступеню навчання. Вказані дії 

відповідають внутрішнім характеристикам мистецтва, різнобічно охоплюючи 

мистецьку діяльність, повністю «вибирають» її іманентні характеристики. 

Поза сприйманням, оцінюванням і творенням мистецька діяльність не існує 

(Падалка, 2008). Тому так важливо навчити магістрантів сприйняттю 

музичного мистецтва в усіх його характеристиках. Коли студент 

магістратури шукає той чи інший характер виконання музичного твору, він 

неодмінно, усвідомлено чи неусвідомлено, звертається до результатів 

сприймання, зважаючи на попередні музичні чи життєві враження, 

користуючись операціями зіставлення, порівняння й оцінки власних 

художніх пошуків, створених варіантів, віднайдених художніх образів. 

Повнота кожного різновиду музичної діяльності – сприймання, 

оцінювання чи творення – залежить від присутності в ньому інших. Так, 

наприклад, процес творення збагачується художньо-пізнавальними й 
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художньо-оцінними діями, оцінювальні процеси не можуть відбуватися без 

попереднього сприймання, а застосування творчих підходів в оцінювальних 

діях (варіантів зіставлення, творчого застосування аналітичних підходів) 

розширяє їх межі. У свою чергу, сприймання опосередковується і оцінкою 

сприйнятого в мистецтві, та процесами співпереживання, співтворчості. 

Науковцями неодноразово підкреслювалося, що розвиток особистості 

відбувається нерівномірно, оскільки на нього впливає відкритість освітнього 

простору. Знання, навички оцінювання та творення завжди знаходяться під 

впливом інтерпретації, індивідуального трактування, особистого ставлення. 

На музичні уявлення впливають такі фактори, як виконавська традиція, стиль 

епохи, музичний інструментарій, композиторська творчість сучасників, нові 

здобутки в гармонії, формотворенні, колористичні пошуки тощо. 

Еволюціонують також методи інструментального виконавства. Зміна 

суспільної свідомості передбачає і еволюцію музичного мистецтва та знання 

про нього (Рудницька, 1981). 

Усе це необхідно враховувати викладачеві у процесі навчання 

магістрантів. Забезпеченню творчого характеру процесу сприйняття музичних 

творів у навчанні в інструментальному класі майбутніх магістрів музичного 

мистецтва сприятимуть використання творчих завдань для самостійного 

опрацювання, методів ситуативного аналізу, проєктивних методів тощо. 

Важливою для формування творчо-діяльнісного компоненту є третя 

педагогічна умова: педагогічна підтримка процесу розвитку креативно-

виконавських якостей магістранта, як засобу мобільної саморегуляції у 

професійному просторі. Реалізація впливу мистецтва на розвиток студентів у 

творчому напрямі відбувається й у процесі сприймання мистецтва, і в процесі 

інтерпретації художніх образів, і, найголовніше, безпосередньо в художньо-

творчому процесі. Під час створення художнього образу потужно 

активізується уява, інтуїція, емоційне забарвлення процесу навчання. 

Натхнення в мистецтві характеризується припливом енергії, накалом 

почуттів, активізацією уяви, емоційним піднесенням, що не може не 
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впливати на розвиток творчо-креативних і виконавських якостей магістранта. 

Ризики невідповідності між прагненнями викладача й результатом роботи, 

які часто існують у музичній педагогіці, пов’язані з індивідуальними 

особливостями студента, з розвитком його креативно-виконавських якостей. 

Педагогічну підтримку ми розуміємо як рекомендації викладача щодо 

організації самостійної роботи студента (на що треба звернути увагу, якими 

прийомами вивчати музичний твір, як розподілити час у самостійній роботі, 

більш раціональний підхід до організації освітнього процесу). Усі ці 

рекомендації викладача, в тому числі й підбір репертуару, що відповідає 

музично-виконавському рівню розвитку магістранта є основою педагогічної 

підтримки процесу розвитку його креативно-виконавських якостей.  

Одним з основних засобів розвитку зазначених якостей є використання 

викладачем таких форм діяльності, які потребують активної пошукової роботи 

магістранта, прояву його ініціативи та творчої самостійності. У цьому велику 

роль відіграє психологічна підтримка викладача, визначення ним конкретної 

мети та шляхів її досягнення у процесі навчання. Стимулом для творчої 

діяльності буде самостійний пошук цікавих інтерпретаторських рішень, 

підготовка до конкурсних змагань, бажання поділитися своїми знаннями (на 

студентських науково-практичних конференціях) тощо. Розвиток креативно-

виконавських якостей майбутнього фахівця має бути спрямований на 

досягнення універсальності в галузі музичного мистецтва, що передбачає 

формування здатності магістранта до варіативної реалізації всебічних 

професійних знань і вмінь; допоможе зменшити ризики невідповідності та 

спрогнозувати подальший розвиток особистості студента магістратури. 

Таким чином, педагогічна мобільність магістрантів музичного митецтва 

розуміється як здатність до застосування варіативних підходів у педагогічній 

діяльності, що дозволяє гнучко реагувати на різні педагогічні ситуації, 

готовність до оперативного вибору й застосування оптимальних способів 

розв’язання будь-яких педагогічно-виконавських завдань. Це, у свою чергу, 

неможливо без розвитку креативно-виконавських якостей майбутнього фахівця. 
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Отже, серед завдань викладача основного музичного інструменту в 

напрямі формування необхідних для подальшої професійної роботи 

особистісних якостей магістранта є: підготовка студента магістратури до 

адаптації в конкурентному професійному середовищі та знаходження свого 

місця в ньому; сприяння розвитку особистості, здатної до прийняття 

самостійних рішень, пошуку власних шляхів вирішення професійних 

проблем, нових методів навчання. 

Сприяти вирішенню зазначених завдань допоможе створення 

позитивної «Я – концепції», адекватної оцінки своїх можливостей і 

перспектив у професійному розвитку. 

Таким чином, нами обґрунтовано необхідність застосування 

спеціальних педагогічних умов, які сприятимуть оптимізації 

інструментально-виконавської підготовки магістрантів музичного мистецтва. 

Ці умови будуть створені викладачами магістрантів у процесі впровадження 

експериментальної методики зазначеної підготовки. 

Наступним завданням нашої роботи буде розробка моделі методичного 

забезпечення інструментально-виконавської підготовленості магістрантів у 

вищих музично-педагогічних закладах України. 

 

2.3. Модель методичного забезпечення інструментально-

виконавської підготовленості магістрантів у музично-педагогічних 

закладах вищої освіти України 

 

Перш ніж перейти до розробки моделі інструментально-виконавської 

підготовки магістрантів, з’ясуємо сутність понять «модель» та «методична 

система». Поняття «модель» у енциклопедичному словнику трактується як 

зразок якогось нового виробу, взірцевий примірник чогось, уявний чи 

умовний (зображення, опис, схема тощо) образ якогось об’єкта, процесу чи 

явища, що використовується у якості його «представника» 

(Энциклопедический музыкальный словарь, 1959). Системою називається 
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будь-яке складне явище, до якого входять численні елементи, які утворюють 

певну сукупність завдяки наявності між ними внутрішніх зв’язків 

(Энциклопедический музыкальный словарь, 1959). Оскільки методика 

кожної навчальної дисципліни є відповідною методичною системою, то, 

зрозуміло, необхідно проаналізувати сутність поняття «методична система». 

Як наголошують науковці (В. Бондар): «Під методичною системою навчання 

розуміється єдність цілей, змісту, внутрішніх механізмів і засобів 

конкретного способу навчання» (Бондар, 1996, с. 56).  

Під час розробки методичної системи наявна цілком реальна 

можливість – прогнозувати послідовність використання конкретних методів 

відповідно до провідних психологічних механізмів навчання та супутніми їм 

основними видами діяльності. Досягнення такої відповідності уможливлює 

реалізацію заданого характеру навчання з найбільшою ефективністю й 

досягати не тільки навчальних цілей, але й, насамперед, розвиваючих цілей. 

Так, наприклад, якщо провідною метою навчання визначено розвиток 

ініціативи, творчості, самостійності, то основними психологічними 

механізмами стають механізми творчої діяльності (передбачення, 

прогнозування, висування й перевірка гіпотез, перебір альтернатив, уявне 

моделювання, інтуїтивне обґрунтування тощо). 

Зауважимо, що до засобів такого навчання віднесено висунення й 

аналіз проблем, творча дискусія, аналіз спеціальних нестандартних завдань і 

ситуацій, тощо, у результаті чого реалізується методична система 

проблемного та пошукового навчання. Вважаємо за доцільне зазначити, що в 

методичній системі методи виступають у якості способів реалізації цілей і 

змісту освіти, а також утілення відповідних психологічних механізмів 

навчання, способів розвитку особистості кожного студента. Важливим є те, 

що в сучасній системі освіти співіснує значна кількість методичних систем, у 

яких застосовуються одні й ті самі методи, але завдяки різному алгоритму їх 

активізації. Відповідно, кожна із систем створює особливу, неповторну 

організацію навчальної діяльності.  
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Наголосимо, що орієнтація на методичні системи має певну перевагу, 

яка полягає в тому, що уможливлюється спрощення процедури вибору, також 

з’являється змога зробити її ціліснішою та гармонійнішою за досягнення не 

однієї, а множинних цілей, які працюють на головну, а саме, розвиток 

особистості кожного студента. Відтак, найбільш значимі та продуктивні 

методичні системи відомі сьогодні як педагогічні технології. 

Під час проєктування методичних систем потрібно враховувати їх 

особливості, як-от: 

1. Цілісність – залежність кожного елемента системи від його місця й 

функцій у системі; 

2. Структурність – функціонування системи зумовлюється не просто 

особливостями її окремих елементів, а властивостями її структури; 

3. Взаємозалежність системи й середовища – система формується та 

проявляє свої властивості у процесі різноманітних взаємовпливів із 

середовищем; 

4. Ієрархічність – кожний елемент системи, у свою чергу, може 

розглядатися як система, а система, що досліджується, відповідно, сама 

виступає елементом більш широкої системи; 

5. Множинність описів – унаслідок принципової складності кожної 

системи її адекватне пізнання вимагає побудови множини різних моделей, 

кожна з яких описує лише певний аспект системи (Амосов, 1968). 

Незаперечним є той факт, що методична система підкорюється таким 

закономірностям, як: 

1. Закономірності, пов’язані з внутрішньою будовою самої системи, 

тобто зміна одного або декількох її елементів вимагає зміни всієї системи в 

цілому. До прикладу, поява нових засобів навчання, застосування яких 

певним чином розширює можливості організації освітнього процесу, 

призводить до перегляду змісту, форм і методів навчання. Зазначене 

підкреслює потребу в комплексному розгляді вказаних елементів у їх 

єдності. 
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2. Закономірності зовнішніх зв’язків системи, які визначаються тим, що 

кожна методична система діє на конкретному соціальному й культурному 

фонах, які, у свою чергу, мають на неї остаточний вплив. Під такий вплив 

можуть підпадати як усі елементи системи в цілому, так і окремі. Найбільш 

явно зазначений вплив спрямовується на основний елемент системи, а саме – 

цілі навчання. Суспільство формує соціальне замовлення закладам середньої та 

вищої освіти, завдяки чому визначаються цілі навчання будь-якого предмету. 

Отже, методична система навчання є складним динамічним утворенням. 

Зазначимо, що за розгляду методичної системи навчання окремого навчального 

предмету в педагогічному закладі вищої освіти та закладі загальної середньої 

освіти, доцільно обрати фіксований елемент означеної системи, а саме: цілі 

навчання як елемент, який є найбільш конкретним і точним. 

Поняття «модель» у широкому розумінні потрактовують як предмет, 

явище, систему (опис, схему, знак, форму тощо), що за певних умов виступає у 

значенні замінника чи представника якогось іншого предмета, явища чи 

системи, а також наукового поняття, пов’язаного з методом моделювання 

(Єременко, 2012). До того ж, модель розглядається як штучно створений зразок 

у вигляді схеми, фізичних конструкцій, знакових форм або формул, який, 

будучи подібним до об’єкту (чи явищу), що досліджується, відбиває, відтворює 

у більш простому й огрубілому вигляді структуру, якості, взаємозв’язки й 

відношення між елементами означеного об’єкта; а процес моделювання – як 

основа формування уявлень про ідеальні фізичні об’єкти (Єременко, 2012). 

Уявні моделі відіграють важливу роль у науковому прогнозуванні: 

«усякий прогноз завжди починається з екстраполяції та завжди завершується 

прогностичною моделлю» (Єременко, 2012). 

Реалізація моделювання в різних галузях наукових досліджень 60–70-х 

років (М. Амосов, В. Веніков, О. Гельман, В. Штофф та ін.) здійснило 

поштовх активізації цього методу в сучасній педагогічній науці (Амосов, 

1968). Сучасні роботи сприяють розгляду проблеми професійної підготовки з 

точки зору моделювання. 
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Доцільно зазначити, що різноманіття моделей і цілей моделювання є 

свідченням еволюційного процесу розвитку методів пізнання. М. Амосов 

ставився до «пізнання як моделювання». Будь-яке пізнання – це моделювання 

інформації про інші системи засобами програми пристрою, що моделює та 

пізнає систему (Амосов, 1968). 

Аналіз наукової літератури доводить, що моделювання освітнього 

процесу в магістратурі відбувається як у змістовому, так і в організаційному 

аспектах. У вузько предметному розумінні використовуються наукові моделі 

як засіб викладання конкретних фундаментальних, загальнопедагогічних і 

спеціальних дисциплін. Моделювання забезпечує узагальнення й логічне 

компонування навчальної інформації. На магістерському рівні 

використовується модель навчання, яка має передбачати проєктування 

змісту, системи методів і організаційних форм освітнього процесу. 

Вивчення практичного досвіду показало, що в магістерських планах 

низки ЗВО зменшено кількість аудиторних занять для заміни 

репродуктивних форм навчальної діяльності на творчий самостійний пошук; 

введено спецкурси та спецсемінари, що сприяє створенню умов для 

диференціації навчання; започатковано експериментальні авторські курси, 

що дозволяє використовувати науковий потенціал провідних викладачів. 

Однак, є ще й негативні моменти, а саме: в низці ЗВО зменшується 

відсоток годин на спеціальні предмети та дисципліни психолого-

педагогічного циклу (педагогіка, загальна психологія, вікова і педагогічна 

психологія тощо); відсутні розділи й теми, які були б зорієнтовані на сучасні 

педагогічні технології, на реальну практику, на перспективні тенденції. 

Таким чином, ми розуміємо поняття «модель методичного забезпечення 

інструментально-виконавської підготовленості магістрантів у системі вищої 

музично-педагогічної освіти» як логічну, послідовну, упорядковану систему 

відповідних елементів, що включають цілі магістерської підготовки, її зміст, 

проєктування педагогічних технологій управління процесом інструментальної 

підготовки, навчальними планами та програмами. 
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Метою моделі є формування інструментально-виконавської 

підготовленості магістрантів до продуктивної професійної діяльності, 

оволодіння стратегіями творчої самореалізації у процесі досягнення вершин 

майстерності. Така модель навчання студентів в інструментальному класі 

забезпечує узгодження й координацію дій викладачів з організації процесу 

засвоєння студентами знань і вмінь на всіх етапах навчання. Таким чином, 

процес інструментально-виконавської підготовки стає керованим і дозволяє 

викладачам здійснити, за необхідності, його корекцію.  

Сучасні науковці (В. Бондар (Бондар, 1996); С. Сисоєва (Сисоєва, 

Титаренко, 2001)) в розробці педагогічних моделей виокремлюють фахові 

знання та якості особистості. При цьому фахова складова моделей виявляється 

переважно кваліфікаційними вимогами. Крім кваліфікаційних вимог до фахових 

знань, умінь і навичок дослідники відносять: інтелектуальну ініціативу, 

самоорганізацію, самореалізацію студентів тощо. Таким чином, створення 

моделей у педагогічній науці пов’язане з пошуком оптимальної, найбільш 

доцільної, впорядкованої та результативної організації освітнього процесу. 

Розробляючи модель, ми виходили з того, що навчання – це 

цілеспрямована педагогічна взаємодія, яка забезпечує виховання, розвиток і 

саморозвиток суб’єктів учіння, а також засвоєння необхідних знань, навичок, 

умінь, методів і способів пізнання навколишнього світу. Натомість процес 

навчання – це конкретна, певним чином організована модель навчання зі 

своєю внутрішньою алгоритмізованою структурою.  

Побудова моделі інструментально-виконавської підготовки 

магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти передбачає 

дослідження всіх аспектів даного процесу. Сучасні процеси розвитку освіти 

передбачають розкриття принципових засад взаємодії музично-фахової 

підготовки, розвитку викладацької майстерності й формування 

дослідницьких умінь магістрантів. Тому обґрунтуємо та визначимо головні 

принципи інструментально-виконавської підготовки магістрантів. 
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Визначення й обґрунтування принципів (як «керівництво до дії») 

уможливлюють визначення змісту інструментально-виконавської підготовки. 

Г. Падалка підкреслює, що «принципи – це першоджерело, вихідні пункти 

теорії та практики, їх корінна основа, навколо якої синтезуються провідні 

поняття й закони мистецького навчання» (Падалка, 2008). 

Діючи в соціально-часових межах, принципи складаються з 

цілепокладальних орієнтирів покращення мистецької освіти, а також 

удосконалення її  змісту й методичних засад. 

З-поміж найголовніших визначаємо такі принципи навчання 

магістрантів в інструментальному класі: цілеспрямованості; внутрішнього 

взаємозв’язку; індивідуалізації; художньо-педагогічної направленості.  

Принцип цілеспрямованості скеровує на вдосконалення методичної 

системи загалом і її елементів зокрема, які мають відповідати цілям 

навчання. Цей принцип передбачає спрямованість змісту, всіх форм і методів 

навчальної роботи на єдину мету – особистісно-художній розвиток 

магістранта. Цілеспрямованість – це певна зорієнтованість навчальних планів 

і програм на ті художні напрями, мистецькі школи, стильові підходи, які 

дають можливість отримати повне, всеохоплююче уявлення щодо розвитку 

художньої культури людства, тим самим сприяючи розвиткові гармонійно 

розвиненої особистості студента.  

Будь-яка зміна одного з елементів системи обов’язково відображається й 

на інших. Нехтування зазначеної обставини може призвести до руйнування 

системи як цілісної структури. З таких міркувань випливає наступний принцип 

удосконалення методичної системи, а саме принцип внутрішнього 

взаємозв’язку. Поняття «освіта» обов’язково передбачає розуміння означеного 

феномену під кутом зору її соціальних функцій у суспільстві, що забезпечує 

активізацію зв’язку «як механізму збереження й передачі соціально значимих 

культурних смислів із покоління в покоління» (Падалка, 2008).  

Під час зміні елементів методичної системи слід з’ясувати впливи, які 

будуть викликані, на всі інші елементи й ураховувати їх. Художня 
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інформація, відомості, подані в навчальних программах, повинні бути 

узгоджені, взаємодіяти одне з одним для того, щоб художні уявлення 

студентів не набували відокремленого, розрізненого характеру. Вибір 

методів мистецького навчання, розвитку й виховання особистості 

мотивується завданням забезпечення їх взаємодії та передбачає таке їх 

структурування в реальному процесі, де кожен із відібраних методів роботи 

входить до закінченого, довершеного, загалом –  цілісного кола педагогічних 

засобів, що у своїй сукупності становлять нерозривну єдність. 

Взаємозв’язність компонування змістових засад мистецького навчання 

має протидіяти фрагментарності, мозаїчності художнього розвитку 

магістрантів. Потрібно відразу ж підкреслити, що цей принцип може 

застосовуватися не тільки до системи загалом, але й до окремих її частин. З 

міркувань досягнення взаємозв’язку має вибудовуватися взаємодія класних і 

позакласних, аудиторних і позааудиторних занять, відбір тих чи інших форм 

і методів художньо-виховної роботи тощо. 

Наголосимо також, що теоретичним підґрунтям модернізації 

мистецької підготовки магістрантів виступає позиція щодо необхідності 

спеціалізовано-профільного їх навчання, яке має бути зорієнтоване на 

досягнення результативності в одній із галузей музичного професіоналізму – 

в диригентсько-хоровій, інструментально-виконавській, вокальній, історико-

теоретичній, методико-педагогічній. Принцип індивідуалізації створює 

підґрунтя для забезпечення потреб майбутньої викладацької діяльності 

магістрантів в одній із галузей музичного мистецтва – історико-теоретичній, 

виконавській чи методико-педагогічній.  

Сутність даногшо принцип означає виявлення індивідуальної 

своєрідності у процесі засвоєння творів музичного мистецтва, піклування про 

виявлення та збереження у студентів індивідуальної емоційно-оцінної 

реакції, смакових переваг у галузі мистецтва, розвиток здатності до вибору й 

застосування унікальних, неповторних саме для цієї особистості засобів 

мистецької творчості. 
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Індивідуальність власних вражень, міркувань і суджень, способів 

творчої діяльності стає запорукою формування у студентів розвинених 

критеріїв естетично цінного. Відсутність індивідуальних підходів призводить 

до бездумного споживання, уніфікованого творення мистецьких зразків за 

певними штампами, антихудожніми кліше. 

Для мистецької педагогіки важливим є розуміння закономірностей 

взаємодії узагальненого й індивідуального. У викладанні мистецьких дисциплін 

усе ще домінує орієнтація на досягнення загальноприйнятих, усереднених 

результатів підготовки. Виявленню ж і розвитку індивідуальних художніх 

характеристик студентів приділяється значно менше уваги. Питання про те, як 

«підтягнути» художній розвиток учнів до певних норм, хвилюють практиків і 

науковців, а проблема збереження індивідуальної неповторності вихованців 

досі не знайшла широкого відображення, спостерігається значний ухил до 

нормативної орієнтації мистецького розвитку студентів. Актуалізація 

індивідуального, опора на індивідуальне начало дає можливість «підтягнути» 

до вищого рівня розвитку всі компоненти професійної підготовки магістранта в 

системі вищої музично-педагогічної освіти. 

Увесь процес підготовки магістрантів музично-педагогічної освіти 

орієнтовано на художньо-педагогічну підготовку студентів. Тому ми 

визначаємо принцип художньо-педагогічної  направленості як необхідний 

у процесі інструментально-виконавської підготовки магістрантів. Активний 

пошук шляхів забезпечення професійно-педагогічної спрямованості 

підготовки майбутнього фахівця пов’язаний із реалізацією взаємозв’язку між 

процесом навчання й педагогічною або викладацькою практикою. Дану 

проблему багатоаспектно висвітлено у працях І. Зязюна, І. Зимньої (Зязюн, 

2000; Зимняя, 1999), а в галузі музичної педагогіки – в роботах Г. Падалки, 

О. Рудницької, О. Ростовського (Падалка, 2008; Рудницька, 1981; 

Ростовський, 1999). Особливого значення набувають філософсько-методичні 

засади формування готовності майбутнього вчителя до педагогічної 

діяльності – дослідження В. Андрущенко, С. Гончаренко та ін.; основні 
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положення психолого-педагогічних досліджень про особливості праці 

вчителя (Г. Балл, І. Бех, П. Гальперін, О. Леонтьєв та ін.); виявлення 

специфіки формування особистості вчителя в загальному педагогічному 

процесі (Е. Абдуллін, В. Бондар, О. Мороз, Н. Ничкало та ін.). 

Існують різні точки зору щодо визначеної проблеми. Низка дослідників 

дотримуються думки, що «педагогічні уміння формуються, переважно, у 

процесі самостійного викладання» (Амонашвили, 1996), 

«…загальнопедагогічні вміння формуються тільки в умовах власної 

педагогічної діяльності» (Андрейко, 2013). Інши науковці стверджують, що у 

процесі навчання студент має стати вчителем, набути знань і вмінь, 

необхідних для педагогічної діяльності, хоча педагогічний заклад у повному 

обсязі не може підготувати педагога-майстра (Апраксина, 1989). 

Ми переконані, що здійсненню педагогічної підготовки майбутніх 

фахівців у закладі освіти має бути приділено серйозну увагу. Професійно-

педагогічна направленість освітнього процесу передбачає оволодіння 

магістрантами широким діапазоном педагогічних засобів, озброєння 

необхідними вміннями, знаннями й навичками, формування особистісних 

якостей, які необхідні вчителеві для успішної педагогічної діяльності. Звідси, 

реалізація професійної підготовки магістрантів у системі вищої музично-

педагогічної освіти уможливлюється єдністю її спеціальної та педагогічної 

спрямованості.  

У процесі інструментально-виконавської підготовки магістрантів цей 

принцип орієнтує студентів на можливість художньо-педагогічної 

інтерпретації музичних творів. Слово «педагогічна» в понятті «художньо-

педагогічна інтерпретація» стосується як виконавського, так і словесного 

аспектів тлумачення музики, спрямовуючи увагу на педагогічний характер 

інтерпретаційних дій. 

Педагогічна інтерпретація пов’язана зі здібністю майбутнього музиканта-

педагога правильно оцінювати ситуацію та оперативно приймати потрібне 

рішення. Виконавське мистецтво в контексті спеціалізованих підходів 
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магістерської підготовки прямо й безпосередньо стосується музично-

педагогічної діяльності. Тому майбутній педагог-виконавець дбає не тільки про 

те, щоб адекватно оцінити художні здобутки музичного твору й відтворити 

його образний зміст, а зорієнтувати виконання на створення в учасників 

освітнього процесу відповідної естетичної реакції на музичний образ.  

Роз’яснення музичного матеріалу сприяє підсиленню естетичного 

осягнення творів мистецтва з урахуванням пізнавально-творчих можливостей 

вихованців. Словесна інтерпретація уможливлює процес поповнення вже 

сформованої на попередніх рівнях професійної підготовки системи 

інтелектуально-емоційних і практичних надбань магістрантів новими музично-

педагогічними знаннями, виконавсько-інтерпретаційними навичками й 

уміннями.  

Цьому сприяє залучення магістрантів до реальних форм музично-

педагогічного спілкування з аудиторією. Особливо доцільною виявляється 

практична діяльність в реальних обставинах, яка під час навчання у ЗВО 

виступає фактором опосередкованого спонукання майбутніх фахівців до 

творчого саморозкриття, до музично-педагогічної самореалізації (у процесі 

педагогічної та асистентської практик). 

Одним із суттєвих завдань підготовки магістрантів із будь-якої 

спеціальності є питання цілеспрямованого формування вмінь педагогічного 

спілкування як основи здатності до художньо-педагогічної інтерпретації. 

Спілкування – взаємодія в системі «викладач – твір мистецтва – магістрант» 

дає можливість «говорити зі студентами мовою самого мистецтва» (Падалка, 

2008). Діалогічність мислення дозволяє осмислювати відносність і 

багатовимірність світу, тримати в «полі зору» можливі альтернативи, 

виступає умовою та способом освоєння людиною природної картини 

сучасного світу» (Апраксина). Отже, у контексті інструментально-

виконавської магістерської підготовки в системі вищої музично-педагогічної 

освіти діалог виступає оптимальною специфічно-зорієнтованою формою 
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художньо-естетичного спілкування та спрямовується на формування 

здатності до художньо-педагогічної інтерпретації. 

Визначені принципи не заперечують використання таких загальних 

принципів мистецького навчання, як принцип культуровідповідності, 

естетичної спрямованості, рефлексії, неперервності, послідовності, 

наступності але, з огляду на предмет нашого дослідження, поряд із ними, 

вважаємо за доцільне використання саме визначених нами спеціальних 

принципів навчання магістрантів у системі вищої музично-педагогічної 

освіти в інструментальному класі.  

Дані принципи необхідно застосовувати не відокремлено, а 

комплексно. Обов’язкове та повне їх утілення сприяє підвищенню 

ефективності інструментально-виконавської підготовки майбутніх фахівців. 

Виокремлені принципи базуються на загальних закономірностях музично-

педагогічної освіти, відображають сутність магістерської підготовки, 

визначають особливості навчальної діяльності магістрантів у процесі 

формування їх підготовленості до продуктивної діяльності та є необхідною 

частиною моделі методичного забезпечення інструментально-виконавської 

підготовленості майбутніх магістрів музичного мистецтва. 

У процесі розроблення моделі інструментально-виконавської 

підготовки магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти 

України ми виходили із сучасних досягнень дидактичної та психологічної 

теорії навчання; спиралися на концепцію системно-діяльнісного підходу до 

педагогічних явищ, на індивідуальний, аксіологічний, акмеологічний та 

творчо-продуктивний підходи; на визначені нами принципи 

інструментальної підготовки магістрантів (цілеспрямованості, внутрішнього 

взаємозв’язку, індивідуалізації, художньо-педагогічної направленості) та на 

визначені нами педагогічні умови оптимізації підготовки магістрантів в 

інструментальному класі, а саме: створення емоційно-стимулюючого 

середовища професійного самовдосконалення магістранта, забезпечення 
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творчого характеру процесу сприйняття музичного мистецтва, педагогічної 

підтримки процесу розвитку креативно-виконавських якостей магістра.     

Створення організаційно-методичної моделі інструментально-

виконавської підготовки виступає спрямовуючим вектором теоретичного 

обґрунтування, практичної розробки та впровадження змісту, форм і методів 

навчання, які визначатимуть її ефективність. 

Ефективність формування цілісної системи інструментально-

виконавської підготовленості магістрантів значною мірою залежить від 

використовуваних викладачами підходів, методів навчання, педагогічних 

умов залежно від етапів і напрямів підготовки. Розглянемо модель методики, 

яка відображає послідовність розгортання етапів формування 

інструментально-виконавської підготовленості магістрантів музично-

педагогічного профілю (рис. 2.3).       

Згідно з розробленою моделлю процес формування інструментально-

виконавської підготовленості складається з експонувального, аналітично-

операційного та  продуктивного етапів.  

Кожен з етапів підпорядкований загальній меті інструментально-

виконавської підготовки студентів магістерського кваліфікаційного рівня, 

враховуючи напрями підготовки студентів магістратури (музично-

виконавський, методико-педагогічний і науково-дослідницький напрями) та 

спирається на естетично-потребову, пізнавально-пошукову, інтерпретаційно-

оцінювальну та творчо-спонукальну функції підготовки. Ієрархічність етапів 

визначається збільшенням частки впровадження самостійно-творчих, 

індивідуально-продуктивних засобів навчання магістрантів. 

Перший етап – експонувальний (експозиція наявних професійних 

знань, умінь і навичок майбутнього фахівця) – спрямований на ще більше 

розширення та збагачення обізнаності магістрантів у професійних питаннях; 

розвиток професійних якостей майбутніх учителів; актуалізацію набутого в 

попередні роки навчання виконавського й педагогічного досвіду, його 

систематизацію, формування цілепокладених орієнтирів навчання.  
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Рис. 2.3. Модель методики інструментально-виконавської підготовки 

магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти в Україні 

Мета: формування комплексних знань, умінь і навичок у процесі інструментально-

виконавської підготовки магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти України 
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На цьому етапі застосовуються консультативно-коригуючі форми й 

методи навчання. Мистецьке навчання на магістерському рівні передбачає 

вирішення завдань, переважно, проблемного, або проблемно-пошукового 

характеру.  

Основними формами навчання даного етапу є індивідуально-практичні 

заняття, самостійна робота студентів, виконавська практика (участь у 

просвітницьких виступах), відвідування концертів, колективне обговорення 

результатів творчих проєктів (як власних, так і своїх товаришів). Суттєвим 

результатом розвитку вмінь художньо-педагогічної інтерпретації музики є 

здатність майбутніх фахівців до розкриття специфічно-виконавських елементів: 

тембру, штрихів, фразировки, артикуляції тощо. З цього приводу, особливого 

значення набуває метод «зміщення функцій», який полягає в переплетінні 

функцій різних засобів виконавської виразності. Наприклад, рельєфно 

виконати важливу деталь твору можливо завдяки змінам у ритмі, або 

динаміці, чи способах артикуляції. 

Такий метод сприяє активному ставленню магістрантів до виконавської 

інтерпретації та впливає на виникнення інтересу в учнів. 

З метою розвитку в магістрантів відчуття музичного стилю пропонуємо 

«метод ескізно-практичних виконавських паралелей» (за О. Єременкою), він 

сприяє, у межах навчального часу, широкому цілісному охопленню 

магістрантами формотворчих ознак композиторського стилю, детальному 

виконавському опрацюванню окремих музичних творів та застосуванню 

самостійних підходів у процесі відтворення художнього образу. 

Використання даного методу забезпечує: проходження великої 

кількості музичного матеріалу за обмежений час, що сприяє накопиченню 

слухацького досвіду та музично-естетичному розвитку магістрантів; активне 

виконавське опрацювання музичного матеріалу, що впливає на реалізацію 

єдності естетичного переживання магістрантами окремих художніх структур 

та їх деталей, проникнення у їх взаємозв’язок, у цілісність композиторського 

стилю; практично-творчу роботу магістрантів над музичним твором, що 
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сприяє застосуванню самостійних підходів у процесі відтворення 

мовностильових, жанрових характеристик творчості композитора з метою 

становлення індивідуального художньо-педагогічного стилю. 

Навчальна діяльність за визначеними етапами свідчіть, що важливою 

передумовою демонстрації викладачем музичних творів на високому рівні є 

його спроможність відбирати високохудожній навчальний матеріал. Аналіз 

наукових праць, присвячених інструментально-виконавській підготовці 

майбутніх педагогів-музикантів (О. Бузова, Н. Згурська, Н. Мозгальова та 

ін.), орієнтує зміст мистецького навчання на магістерському рівні в русло 

підходів щодо відбору навчального матеріалу. 

Вибір навчального матеріалу слід проводити з позицій розгляду змісту 

освіти в цілісній системі, у взаємозв’язку, у взаємозумовленості всіх її 

компонентів. До основних вимог визначення навчального матеріалу, що 

ґрунтується на загальних принципах навчання (системність, послідовність, 

доступність тощо), Г. Падалка відносить: відбір високохудожніх творів 

гуманістичної спрямованості. У контексті нашого дослідження особливого 

значення набуває єдність змісту й форми музичних творів; послідовне й 

систематичне вивчення кращих зразків національного мистецтва в єдності із 

кращими творами світової класики (Падалка, 2008).  

Звернення до вивчення форм народної творчості та їх різноманітних 

інтерпретацій відповідає сучасним тенденціям етнізації педагогічних 

процесів. У світлі етнопедагогіки аналіз художніх творів, заснований на 

фольклорних джерелах, покликаний визначити суттєві ознаки народного 

життя та їх відповідність суспільним ідеалам сьогодення. Проблема 

осмислення національних архетипів свідомості в даний час є однією з 

ключових у межах дисциплін гуманітарного циклу. Наряду з обов’язковим 

включенням національної художньої творчості до навчальних програм 

неодмінно передбачається можливість широкого вивчення світового 

мистецтва, шедеври якого стають для вихованців орієнтирами художності. 
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Орієнтирами відбору навчального музичного матеріалу виступають: 

повнота жанрово-стильового охоплення (найширше ознайомлення з різними 

музично-виконавськими школами, художніми напрямами, стильовими й 

жанровими особливостями); добір навчального матеріалу з урахуванням потреб 

художнього розвитку студентів та їх навчальних можливостей; систематичне 

оновлення матеріалу й повторення засвоєного, що сприяє більш міцному 

засвоєнню навчального курсу. Крім того, введення до навчальних програм 

творів для повторення має значення для послідовного накопичення художньо-

виконавського досвіду («виконавського багажу»), наявність якого виявляється 

фактором творчого розкріпачення магістрантів; введення до навчального 

матеріалу творів для досконалого відпрацювання та для ескізного вивчення, що 

є дидактичною вимогою сучасного навчання мистецтва й містить значний 

потенціал художнього розвитку студентів магістратури; включення творів, 

призначених для опанування з викладачем і для самостійного опрацювання, що 

актуалізується в сучасному навчанні, оскільки здатність до ініціативи, 

саморозвитку, самовдосконалення має першочергове значення в нинішньому 

суспільстві; орієнтація під час вибору навчального матеріалу на академічні та 

на прикладні жанри мистецтва (включення до навчальної програми поряд із 

творами академічного характеру кращих зразків жанрів естрадного мистецтва); 

вивчення мистецької спадщини та творчості сучасних авторів, що уможливлює 

винайдення шляхів формування індивідуального самостійного ставлення до 

мистецьких творів; складання індивідуальних навчальних програм з 

урахуванням сьогоденних потреб навчання й перспектив мистецького розвитку 

магістранта;  збалансованість у навчальних програмах творів, різних за 

складністю, що виступає вимогою визначення конкретного змісту виконавської 

підготовки; введення до навчальних програм творів вибраних студентом 

самостійно, що впливає на естетичний розвиток магістрантів, формування їх 

художніх смаків, активізацію творчого потенціалу. 

Забезпечення інструментально-виконавського навчання магістрантів 

передбачає активізацію естетичного ставлення майбутніх фахівців до різних 
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видів мистецтва, що здійснюється шляхом проведення емоційно-образних 

паралелей. Ураховуючи педагогічний потенціал художніх аналогій у 

поліхудожньому вихованні, спираючись на розроблені О. Бузовою методи, 

які дозволяють спрямувати процес спілкування з різними видами мистецтва, 

а саме: образно-асоціативний і аналітико-формотворчий, вважаємо за 

доцільне модифіковане їх застосування у процесі інструментально-

виконавської підготовки магістрантів на даному етапі навчання. 

За допомогою методу аналогії розвиваються інтеграційні вміння 

магістрантів. Засвоєння нової професійної інформації, конкретизація, 

усвідомлення мистецького матеріалу, закріплення, запам’ятовування, 

узагальнення й систематизація набутих знань уможливлює застосування 

інтеграційних умінь. В умовах підготовки майбутніх фахівців особливе 

значення має пошукова функція аналогії. Вона сприяє набуттю нових 

фахових знань, винайденню творчих способів втілення узагальнених і 

систематизованих мистецьких знань у педагогіко-практичній діяльності. 

У майбутнього педагога-виконавця з’являються додаткові завдання, крім 

виразності виконання, художніх засад відтворення музичного образу, він 

завжди має переслідувати навчальну, виховну, розвиваючу мету. Для педагога-

виконавця дуже важливо зорієнтувати трактовку таким чином, щоб викликати у 

вихованців відповідну естетичну реакцію, зацікавити їх музичним образом. Для 

цього треба враховувати можливості сприймання слухачів, потреби навчальної 

діяльності. Майбутній педагог має постійно підкреслювати у виконанні ті самі 

моменти, на які необхідно звернути увагу учнів. Це може бути як спрямування 

трактовки на відтворення емоційного настрою музики, підкреслюючи 

емоційно-естетичні моменти, так і виконавська «подача» окремих фрагментів 

твору чи поодиноких виконавських деталей – акцентування темпо-ритмових 

засад музики, динаміки, тембрової палітри тощо. 

Педагогічна спрямованість інструментальної підготовки магістрантів 

передбачає оволодіння студентами широким діапазоном педагогічних 

засобів, які найбільшою мірою орієнтують його на загальні та специфічні 
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особливості майбутньої діяльності, озброюють необхідними вміннями, 

знаннями й навичками, формують особистісні якості, які необхідні вчителеві 

для успішної педагогічної діяльності. Вагоме значення набуває перспектива 

застосування вивчених студентами творів у майбутній роботі, поглиблення 

вивчення творчості композиторів, опанування надбань, які передбачаються в 

майбутній роботі. 

Саме інтеграція спеціальних і педагогічних знань утворює той напрям, 

який забезпечує систему педагогічної спрямованості підготовки магістрантів 

у педагогічних закладах освіти. В контексті означеної проблематики, однією 

з форм професійно-педагогічного навчання у вищій школі є педагогічна 

практика магістрантів, що проводиться в умовах максимально наближених 

до професійної діяльності.  

Переорієнтація цієї практики з традиційного, репродуктивного русла в 

напрямі інноваційних, інтегрованих процесів завдяки активному впровадженню 

практики із самостійних уроків у поєднанні з організацією та проведенням 

виховних мистецьких заходів, організації умов для створення авторських уроків 

(наприклад, у процесі проходження асистентської практики) – є фактором 

підвищення професійно-педагогічної підготовки майбутніх викладачів. Під час 

навчання магістранти відвідують майстер-класи, які проводять викладачі з 

високим рівнем професіоналізму для широкої аудиторії. 

На експонувальному етапі широко застосовуються групові та 

індивідуальні консультації викладачів. Результатом навчання на даному етапі 

має бути визначення тематики дослідницької роботи, індивідуальний вибір 

елективних курсів, з’ясування навчального виконавського репертуару, 

моделювання звітних концертних програм, орієнтація у власних підходах до 

здійснення викладацької практики. 

Другій етап навчання, який ми умовно назвали аналітично-

операційний, передбачає суттєве розширення та індивідуалізацію самостійної 

роботи магістрантів, активізацію аналітичного мислення студентів у галузі 

мистецтва, педагогіки й науки; найбільш глибоке опанування вміннями й 
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навичками операційного характеру (різними видами виконавської техніки, 

динамікою, туше, художньою педалізацією тощо). На цьому етапі має 

переважати застосування творчо-стимулюючого блоку методів.  

Серед методів означеного блоку застосовуються такі словесні методи, як: 

обговорення, вербалізація змісту художніх творів. З метою активізації 

самостійності магістрантів, розвитку в них здатності до відстоювання власної 

позиції застосовують метод обговорення. У цьому процесі відбувається 

словесне оформлення власних вражень майбутніх фахівців від спілкування з 

творами мистецтва, глибше усвідомлення змісту творів у процесі словесного 

вираження, а також коригування естетичних поглядів вихованців з боку 

викладача. 

Використання методу поточного коментаря в магістерському 

навчанні надає можливість викладачеві своєчасно відреагувати на характер 

протікання процесу учіння, не допустити закріплення помилок. Але 

використовувати цей метод необхідно обережно, щоб не сталося надмірне 

опікування, яке нівелює самостійність вихованців. 

Метод вербалізації змісту художніх творів зорієнтовано на 

досягнення глибокого усвідомлення магістрантом внутрішньої сутності 

художніх образів, характеристику їх смислового наповнення. Дієвість цього 

методу у практиці навчання магістрантів доводиться можливістю активізації 

мистецької уваги студентів, стимулювання багаторазового сприймання 

образу, спонукання до художньо-образного мислення, де словесний 

компонент відіграє значну роль, дозволяючи магістрантові глибше, повніше 

усвідомити зміст твору й у цілому, і в деталях.  

Професійно-педагогічна спрямованість навчання студентів 

магістратури передбачає усвідомлення професійної необхідності вивчення 

спеціальних дисциплін для успішного й компетентного виконання 

педагогічних функцій. Компетентність майбутнього вчителя передбачає не 

тільки широту знань, умінь і навичок, але й їх гнучкість, мобільність. У 

професійній діяльності вчителю нерідко приходиться пристосовувати 
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комплекс власних знань до перемінних умов процесу навчання. Зважаючи на 

це, педагогічна спрямованість передбачає здатність майбутнього фахівця до 

вільного оперування знаннями. 

На даному етапі навчання, засобом формування мобільних і гнучких 

знань виступає використання узагальнених прийомів пізнавальної діяльності. 

З такої точки зору, жанрово-стильовий метод організації навчального 

матеріалу набуває великого значення. Під час вивчення циклів історико-

теоретичних навчальних дисциплін студенти засвоюють характерні 

особливості стилю композиторів, наявність творчих прийомів, жанрового 

мислення. Творчість кожного композитора в цьому випадку сприймається з 

певних позицій, узагальнених уявлень про стиль і жанри всього напряму. 

Переваги даного методу навчання полягають у можливості систематизації 

знань, осягненні цілісної картини історичного розвитку музики; у можливості 

мислити узагальненими одиницями, що створює умови для порівняння 

основних тем курсу; у можливості вільно оперувати знаннями, що забезпечує 

їх гнучкість, мобільність, застосування в непередбачених умовах. 

Узагальнюючи вищезазначене, можемо сказати, що мобільність, 

комплексність музичних знань майбутніх фахівців мають узгоджуватися з 

орієнтацією на майбутню діяльність. Педагогічна мобільність майбутнього 

магістра музичного мистецтва передбачає формування в нього здатності до 

активно-перетворювальної діяльності у процесі освоєння змісту навчання. 

Дана здатність формується на основі розвитку різнопланових творчих 

навичок, що забезпечує готовність майбутнього педагога-музиканта творчо 

реалізувати себе в інноваційному педагогічному просторі, який змінюється 

відповідно до характеру економічного й соціального розвитку суспільства. 

Здійснення таких художньо-навчальних завдань, вправ, забезпечення 

систематичності навчання, прилюдна демонстрація мистецьких і наукових 

здобутків потребують активізації вольових зусиль магістрантів, напруження, 

мобілізації енергії, що забезпечується в умовах використання аутотренінгу. 

Аналіз теоретичних досліджень і спостереження за педагогіко-практичною 
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діяльністю доводять, що засобом активізації волі є наявність сильної 

мотивації. «Відсутність інтересу до діяльності послаблює вольові зусилля. 

Індиферентність мотивації, в’ялість поривань зводить нанівець творче 

напруження в роботі, гальмує вольові процеси» (Бодалев, 1998). 

У процесі формування в магістрантів здатності до свідомого 

регулювання вольових процесів, які так потрібні для збереження творчого 

самопочуття під час прилюдних виступів дієвого значення надається 

застосуванню аутотренінгу, що є систематизованим поєднанням прийомів, 

спрямованих на відпрацювання у студентів свідомої психічної саморегуляції. 

Таким чином, активізація навчальної діяльності магістрантів 

забезпечується вищеокресленими методами навчання, які мають між собою 

певні зв’язки й особливості використання залежно від характеру класифікації.  

Створення професійної мотивації забезпечує внутрішній психологічний 

зміст процесу навчання. Одним із методичних чинників удосконалення 

підготовки магістрантів нами виокремлено варіативно-індивідуальні методи 

навчання, які найбільш повно реалізуються в умовах модульного навчання. Їх 

змістом є розвиток здатності магістрантів до самостійних винайдень у процесі 

виконавської інтерпретації (застосування різних видів мистецтва, порівняння 

різних видів трактовок, залучення до оцінної діяльності студентів, можливість 

порівняння виконавських стилів тощо). Одним зі шляхів реалізації творчо-

самостійного потенціалу магістрантів є необхідність забезпечення 

опосередкованих і порівняльно-оцінювальних дій у розвитку виконавсько-

фахових і дослідницько-пошукових здібностей студентів магістратури.  

Під опосередкованими педагогічними діями розуміється вплив на 

побічний компонент діяльності, реалізація якого сприяє досягненню основної 

мети. Практична робота та моделювання майбутньої практичної діяльності 

під час навчання у ЗВО виступає фактором опосередкованого спонукання 

майбутніх фахівців до творчої самореалізації. Набагато дійєвішим, ніж прямі 

поради й накази, виявляється опосередкований вплив викладача у процесі 

підготовки магістранта до публічної діяльності. Забезпечення студентам 
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магістратури можливості консультативно-опосередкованих підходів у 

педагогічному управлінні виявляється дієвим стимулом залучення 

вихованців до практично-перетворювальної художньої діяльності. При цьому 

опосередковане управління виражається в тому, що мета самовиховання 

«вплітається» в мету підготовки до виступу, відповідно способи оволодіння 

музично-виконавськими вміннями й навичками «вбирають» у себе й методи 

естетичного самовиховання. Твори, які призначені для порівняння, 

вивчаються ескізно.  

Ефективність ескізної форми роботи передбачає цілісне охоплення 

образного змісту твору, досягнення художньо-виконавського втілення на 

достатньо високому рівні, але за умові виконання музики по нотах. Це 

забезпечує скорочення термінів опанування музичних творів, що уможливлює 

охоплення великого обсягу різнопланового музичного матеріалу. 

Орієнтація освітнього процесу в магістратурі на актуальні форми 

сучасної культури передбачає оновлення виконавського репертуару. 

Розвиток ціннісних орієнтацій магістрантів у процесі інструментально-

виконавської підготовки реалізується на основі тісної взаємодії таких 

напрямів роботи, як: орієнтація на багатоаспектне стильове й жанрове 

охоплення музичного матеріалу (поряд із класичною спадщиною опанування 

популярних перекладів рок-композицій, джазових імпровізацій, кращих 

зразків музики «легкого» жанру; забезпечення індивідуально-варіативного 

підходу в оволодінні художньо-педагогічним репертуаром з метою 

визначення перспективи подальшого загального музичного й виконавського 

розвитку магістранта; функціонування єдності художньо-виконавських і 

педагогічних завдань розвитку майбутнього фахівця з метою створення 

художньо-педагогічної доцільної інтерпретації музичних творів. 

Крім того, оцінювальна діяльність учасників процесу навчання 

відбувається за такими орієнтирами: самостійний вибір музичного матеріалу; 

оволодіння способами досконалої аргументації емоційно-естетичних суджень 

у процесі художньо-педагогічного аналізу музичних творів; накопичення 
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виконавського досвіду в контексті вивчення музичних смаків сучасної молоді 

й оволодіння способами педагогічного впливу на ці смаки. 

Вказані орієнтири функціонально пов’язані між собою. Так, наприклад, 

самостійний вибір музичного твору відбувається в ціннісній ситуації вибору, 

коли магістрант залучається до прийняття самостійного рішення з приводу 

оцінки творів мистецтва. 

Активізації самостійного вибору сприяють такі завдання, як: 

компонування приблизних варіантів концертних програм; порівняння 

інтерпретацій одного й того самого музичного твору; створення «музично-

педагогічної фонотеки» й накопичення власного виконавського досвіду. 

Важливе значення у процесі інструментально-виконавської підготовки 

студентів магістратури належить порівняльно-оцінювальним умінням 

магістрантів, що являє собою спрямованість свідомості магістранта на власні 

думки й почуття, оцінку результатів художньо-педагогічної діяльності 

(розвиток професійно-особистісної рефлексії). Розвиток рефлексивної сфери 

майбутнього фахівця, як один із факторів актуалізації професійного досвіду й 

розвитку професійної культури, забезпечується комплексною реалізацією 

всіх компонентів інструментально-виконавської підготовки магістрантів. 

У системі музично-педагогічного навчання студентів магістратури 

важливе місце займає варіативність побудови інструментально-виконавської 

підготовки. Варіативність, з одного боку, зумовлена необхідністю знаходження 

найдоцільніших засобів навчання, пошуку найкоротшого шляху до кінцевої 

мети. З іншого – можливість варіантної побудови викликана специфікою 

викладання мистецьких дисциплін, що неодмінно мають визначатися творчими 

підходами. В умовах модульного навчання інваріантним лишається зміст 

навчання, формування необхідних умінь і навичок, орієнтири на професійну 

діяльність, а підходи, конкретні шляхи досягнення мети, методичне 

«забезпечення» їх можуть бути перемінними (Глазунова, 2013). Зважаючи на 

той факт, що індивідуально спрямоване навчання в інструментальному класі 

уможливлює вибір і застосування методів і прийомів з метою розвитку 
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індивідуальності студента, модульна організація освітнього процесу значно 

активізує процес засвоєння навчальних програм. 

Активний пошук шляхів методичного забезпечення підготовки 

магістрантів музичного мистецтва пов’язаний із реалізацією взаємозв’язку між 

процесом навчання та майбутньою педагогічною діяльністю. З цих позицій, 

використання методу конкретних педагогічних ситуацій у процесі підготовки 

магістрантів, моделювання яких (аналіз цих ситуацій, проєктування способів 

дій у цих ситуаціях, розігрування дій в умовах запропонованих ситуацій) дає 

змогу заздалегідь, до початку безпосередньої практики, узагальнювати й 

систематизувати знання, набуті під час вивчення окремих теоретичних 

дисциплін і навчання в інструментальному класі, та плідно використовувати їх 

для досягнення педагогіко-практичних результатів. 

У практичній роботі відпрацьовано низку нових засобів активного 

залучення магістрантів до майбутньої музично-педагогічної діяльності. На 

аналітично-операційному етапі навчання – це лекції-концерти, що 

передбачають музичне виконання та словесний супровід для певної 

слухацької аудиторії. На другому етапі навчання пріоритетності набувають 

такі форми й методи роботи як проблемно-пошукові заняття, де створюються 

ситуації, що активізують аналітичну думку магістранта, спонукають до 

самостійно-творчих пошуків.  

Значного поширення набувають індивідуально-групові заняття, які 

передбачають навчальні дії декількох магістрантів на індивідуальному занятті з 

метою сумісного обговорення мистецьких проблем і аналізу навчальних успіхів 

своїх одногрупників. Студенти залучаються до аналізу науково-методичних 

джерел, музичної літератури, поточного концертного життя міста, радіо- і 

телемузичних передач у формі мистецтвозначних рецензій (усних і письмових), 

написання міні-рефератів, участі в науково-практичних дискусіях.  

Одними з дієвих методів вивільнення творчого потенціалу студентів 

магістратури є дискусії з питань музичного мистецтва. Магістранти 

набувають умінь доказово говорити про музичні явища, наводити 
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переконливі приклади на захист власних поглядів, вільно оперувати 

знаннями в галузі мистецтва. Ретельне вивчення додаткової літератури, 

заглиблення в коло питань, що могли залишитись і непоміченими в інших 

обставинах, забезпечують можливі орієнтири розвитку естетичної ерудиції 

учасників процесу навчання. 

Магістранти, з одного боку, під час проведення дискусії є рівними 

партнерами спілкування; з другого боку, – роль фахівця в галузі музичного 

мистецтва обумовлює необхідність зайняти лідерські, провідні позиції. 

Функції рівноправного партнера й ведучого створюють особливо сприятливі 

умови у виявленні комунікативних умінь, розвитку навичок педагогічного 

спілкування майбутніх фахівців.  

Третій етап (продуктивний). Метою даного етапу є забезпечення 

розвитку продуктивної індивідуалізованої творчості магістрантів у всіх 

різновидах професійної діяльності. На цьому етапі використовуються методи 

колегіально-оцінювального характеру. Магістранти мають удосконалювати 

здатність до цілісного охоплення наукових, виконавських проблем; 

мистецьких і педагогічних явищ. Суттєвого значення набуває реалізація 

вимог щодо самостійного створення майбутніми фахівцями виконавських 

інтерпретацій і вибору власного педагогічного репертуару, проведення 

відкритих занять з учнями, цілісне закінчення магістерської роботи. 

На цьому етапі навчання розвивається здатність до самостійної роботи 

студентів магістратури, що є вирішальним фактором активізації всієї 

навчальної діяльності майбутніх фахівців. Самостійність вихованців 

виявляється в організації діяльності (організаційна), в оволодінні знаннями 

(пізнавальна), у застосуванні знань (прикладна). Прояв самостійності 

пов’язаний із наявністю знань, навичок, умінь, а також зі ставленням 

особистості до процесу діяльності.  

Існує низка недоліків у процесі розвитку вмінь самостійної роботи 

студентів магістратури. Найпоширенішими з них виступають такі, як: досить 

поверхове ставлення до процесу індивідуалізації навчання; недостатня увага 
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до опосередкованого впливу, як необхідної передумови здійснення 

самостійного втілення й розвитку вмінь самостійного аналізу й оцінювання 

професійно-виконавських проблем. Усунення цих недолік потребує 

осмислення сутності та специфіки самостійної роботи майбутніх фахівців як 

упорядкованої системи навчально-пізнавальних дій із самостійного набуття 

професійних знань і навичок цілісного охоплення методично-виконавських 

проблем, мистецьких і педагогічних явищ. 

Самостійна діяльність магістрантів уможливлює вирішення завдань 

творчого пошуку, сприяє знаходженню шляхів подолання навчальних 

труднощів, забезпечує реалізацію діалогічної, духовно насиченої взаємодії 

викладача зі студентами, впливає на створення атмосфери емоційного комфорту 

на заняттях. Підвищення ефективності самостійної роботи студентів у системі 

магістерської підготовки розглядається в контексті залучення майбутніх 

фахівців до освоєння творів мистецтва, вирішення завдань практично-

педагогічного напряму, винайдення способів науково-дослідницької діяльності. 

Цілеспрямоване залучення магістрантів до самостійного опрацювання 

навчального матеріалу виявляється у: розвитку інтересу до самостійного 

набуття професійних знань; упровадженні різних форм індивідуальної та 

групової пізнавальної діяльності; оволодінні здатністю до цілісного осягнення 

матеріалу та вільному оперуванні великим комплексом знань, умінь і навичок у 

кожній конкретній ситуації; забезпеченні можливості індивідуального 

планування свого навчального часу; реалізації опосередкованого впливу з боку 

викладача у процесі з’ясування питань освітнього процесу. 

Одним з основних засобів активізації самостійних підходів у процесі 

навчання є опора на набутий досвід у процесі попереднього навчання 

магістрантів. Велике значення у вирішенні завдань методичного 

забезпечення на магістерському рівні має педагогічне акцентування 

індивідуальних нахилів студентів, урахування їх жанрово-стильових переваг, 

орієнтація на певні уподобання щодо емоційно-образного змісту розучуваних 

творів. 
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Результат практичної роботи дає можливість з’ясувати смакові 

переваги магістрантів, які у багатьох випадках можна охарактеризувати як 

розпливчасті, необґрунтовані, миттєві, нестійкі. Важливо знайти шляхи, у 

процесі яких вихованці змушені мобілізовувати власні творчі сили та 

співвідносити результати власної творчої діяльності з естетичними 

критеріями. Вирішується дана проблема у двох аспектах.  

По-перше, необхідно активізувати творчі прояви магістрантів у 

продуктивній діяльності; знайти оригінальні форми їх оцінювання. По-друге, 

створити ситуацію, яка вимагає спонукальних стимулів до творчості не 

ззовні, а внутрішнього порядку.  

Вирішення першого завдання здійснюється за допомогою реалізації 

таких творчих знахідок магістрантів, як: під час виконання програми 

дозволяється продемонструвати власні твори, або адаптовані твори для 

виконання в певній слухацькій аудиторії. Для багатьох студентів цей захід 

впливає на пробудження творчої ініціативи. Для вирішення другого завдання 

пропонується у процес навчання включати ситуації «моделювання власної 

педагогічної діяльності» («професійні проби») – для активізації творчих 

виявів у єдності з естетичною оцінювальною діяльністю. При цьому мотив 

«для оцінки», «для екзамену» зміщується в бік практичних потреб виховання 

в його самостійних спробах педагогічної діяльності. 

Таким чином, розвиток умінь оцінювання, порівняння та аргументації 

самостійного судження магістрантів щодо мистецтва мають стати одним із 

вирішальних засобів активізації самостійно-творчої діяльності майбутніх 

фахівців. 

Колегіально-оцінювальний блок вбирає в себе методи, що забезпечують 

формування партнерсько-колегіальних взаємостосунків. В освітньому 

процесі на магістерському рівні передбачається застосування художньо-

творчих методів, серед яких створення різних варіантів інтерпретації 

музичного твору ґрунтується на творчих засадах опрацювання матеріалу, а 

художнє вправлення й виконання етюдів сприяє формуванню у студентів 
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мистецьких умінь і навичок, а також розвитку їх художньо-виражальних 

можливостей та інтерпретаційної культури. 

До методів, які забезпечують розвиток творчої активності магістрантів, 

належить і залучення магістрантів до імпровізації. Імпровізація, як творчість, 

часто виступає спробою безпосередньо, зараз і негайно передати мистецькими 

засобами власні відчуття й переживання, знайти для них відповідну форму 

художнього втілення. Проблемі навчання імпровізації на фортепіано присвячені 

праці І. Бриля, Ю. Козирєва, Н. Лагодюк, А. Нікітіна та ін. Авторами сучасних 

методик з навчання імпровізації є В. Романенко, О. Хромушин, О. Булаєва та ін. 

Усі науковці підкреслюють, що дієвим засобом розвитку творчої активності 

студентів музично-педагогічних ЗВО виступає застосування методу 

імпровізації на уроці з основного музичного інструменту. 

Заняття з імпровізації в інструментальному класі мають свою 

специфіку, що знаходить втілення у вимогах «ескізного» проходження 

музичного матеріалу, його аранжуванні, активного музикуванні у виконанні 

мініатюр і великих творів. 

Вирішальну роль у процесі магістерської підготовки відіграють методи 

розвитку особистісних властивостей студентів, як-от: естетичне ставлення до 

дійсності й мистецтва, мистецькі й дослідницькі здібності, художньо-вольові 

якості (пролонгований психолого-педагогічний тренінг – найпоширеніший засіб 

формування художніх якостей особистості). Обґрунтовується тим, що поза 

довготривалих зусиль ніякі зрушення у сфері розвитку музичних здібностей, 

естетичного ставлення особистості до мистецтва, розвитку її творчих 

можливостей неможливі. Подолання інертності, нейтрального ставлення до 

процесу художнього та наукового пізнання сприяє метод цілеспрямованої 

активізації художньої та наукової діяльності, спрямований на підтримку 

студента у процесі мистецької та дослідницької діяльності, на мобілізацію його 

енергетичних ресурсів для навчання (наприклад, оприлюднення результатів 

його мистецької діяльності, стимулюючий ефект якого ґрунтується на 

комунікативній природі мистецтва). 
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На даному етапі навчання доцільно використовувати метод емоційно-

психологічної підтримки. Цей метод дозволяє викладачеві опосередковано 

керувати творчим емоційним станом вихованця, сприяти самовираженню його 

в мистецтві. Наприклад, упровадження ігрових ситуацій до процесу навчання 

займає чільне місце у відпрацюванні конкретних практичних навичок. 

У процесі розробки методів реалізації методико-педагогічної 

підготовки магістрантів музично-педагогічного профілю враховуються 

особливості контекстного навчання. Автор концепції контекстного навчання 

А. Вербицький вважає, що для того, щоб отримати статус професійних знань, 

інформація від самого початку повинна засвоюватися студентом у контексті 

його власних практичних дій і вчинків. Дії повинні бути наближеними до 

ситуацій майбутньої професійної діяльності. Отже, якщо мати на увазі 

забезпечення педагогічного компоненту підготовки майбутнього музиканта-

педагога, то навчальні ситуації повинні бути проблемними, відображати 

специфіку майбутньої художньо-педагогічної діяльності. 

Одним із провідних напрямів активізації інструментально-виконавської 

підготовки магістрантів виступає їх залучення до різних видів 

композиторської творчості. За А. Душним, цей процес включає 

взаємопов’язані одна з одною стадії, діяльність у межах яких залежить від 

індивідуальних можливостей магістранта. 

Перша стадія – це спонукання студентів до творчого наслідування, де 

творчість відбувається як процес відтворення, наслідування на основі 

вивчення творчих засад лабораторії митця. Друга стадія – це «зумовлена» 

творчість, тобто така, що викликана конкретним завданням (створити 

інструментальну п’єсу, варіації тощо). Завданням третьої стадії є залучення 

студентів до вільної, нічим не обмеженої творчої діяльності. 

Суттєвого значення на третьому етапі надається оволодінню засобами 

прилюдної діяльності. У магістрантів розвивається здатність до педагогічної 

імпровізації по ходу проведення уроку, встановлення контакту зі слухачами у 

процесі концертного виступу тощо. Методи роботи в цьому напрямі 
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включають психологічний тренінг, проведення передконцертних репетицій, 

публічне обговорення концертного виступу тощо. 

Оприлюднення результатів навчання в інструментальному класі 

магістрантів виступає вагомим фактором реального втілення результатів 

їхньої навчальної діяльності. Дієвими шляхами забезпечення атмосфери 

успіху під час публічних виступів майбутніх фахівців виступають розвиток і 

вдосконалення вмінь і навичок самооцінки й самоконтролю. 

Метод «моделювання власної педагогічної діяльності» передбачає 

вирішення блоків завдань, виконання яких знаходило би практичне 

застосування в педагогічній діяльності. Перший блок завдань націлює 

магістрантів на вивчення особливостей художніх творів для дітей і юнацтва 

(сприяє розумінню органічної єдності педагогічної та естетичної спрямованості 

кращих творів). Під час виконання цих завдань використовуються аналіз, 

порівняння, зіставлення, що є основою естетичних орієнтирів магістрантів у 

процесі їх власної мистецько-продуктивної діяльності. 

Другий блок завдань спрямовується на розвиток умінь компонування 

елементів майбутніх дій, гнучке комбінування творчих складових із метою 

вирішення творчих задач педагогічної діяльності. Наприклад, магістрантам 

пропонується скласти програму концертного виступу виконавця-

інструменталіста для різних аудиторій, продумати найбільш оптимальну 

послідовність словесних пояснень і музичних прикладів до лекції-концерту, 

підготувати матеріал до дискусії з питань музичного мистецтва й 

передбачити можливі варіанти її здійснення тощо. Особлива увага під час 

оцінювання результатів такої діяльності звертається на художню 

спрямованість заходу та почуття естетичної міри. 

Наступний блок завдань передбачає трансформування словесних 

пояснень до того самого музичного матеріалу. Доцільність завдань полягає в 

тому, щоб зміни у складанні вербальних інтерпретацій музичних образів 

ураховували особливості сприймання різних вікових груп слухачів і містили 

певний потенціал естетичного впливу. Магістрантів спонукають до проведення 
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доречних мистецьких аналогій, вибору яскравих художніх порівнянь, 

емоційного тону повідомлення з урахуванням змісту музичного образу тощо. 

Оцінку результатів такої діяльності доцільно проводити шляхом 

упровадження елементів групового навчання. Робота груп у складі 2–3 осіб 

включається в систему індивідуальних занять. Спільне обговорення результатів 

творчого моделювання розширює межі творчого пошуку, сприяє утвердженню 

творчо-естетичної позиції магістранта. Отже, у процесі виконавсько-

педагогічної діяльності реалізуються сутнісні сили магістрантів – їх здібності, 

воля, прагнення, уміння, свідомість, що забезпечується вищерозглянутими 

методами, прийомами й формами навчання. 

Ефективність інструментально-виконавської підготовки магістрантів у 

системі вищої музично-педагогічної освіти забезпечує взаємодія музично-

виконавського, методико-педагогічного та науково-дослідницького напрямів 

навчання за умови збереження змісту кожного з них. Кожен із цих напрямів 

відзначається власною специфікою, але характеризується внутрішньою 

спорідненістю та тяжіє до взаємодоповнення та співіснування.  

Одним зі шляхів реалізації єдності визначених напрямів магістерської 

підготовки виступає оволодіння студентами методикою художньо-

педагогічної інтерпретації музичних творів. 

Здатність магістрантів до художньо-педагогічної інтерпретації музики 

як специфічного різновиду виконавської та педагогічної діяльності свідчить 

про вищий ступінь професіоналізму в галузі музичної педагогіки. Художньо-

педагогічна інтерпретація музичних творів передбачає досягнення єдності 

музики та слова про неї, а також здатність викладача до педагогічного 

спрямування виконавської та словесної трактовки на можливості й потреби 

розвитку естетичного сприймання учнівської молоді. Йдеться про творчий 

підхід, про обережне підкреслення тих чи інших художніх деталей у межах 

хорошого смаку, а не спотворення авторського задуму.  

Із цих позицій поєднання напрямів підготовки майбутніх фахівців 

передбачає такі моменти:  
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- проведення занять в інструментальному класі таким чином, щоб 

паралельно з виконавськими відпрацьовувались елементи педагогічної 

діяльності – організаторської, комунікативної, підвищувалося мотиваційно-

ціннісне ставлення до педагогічної професії; 

- володіння специфічними видами музичної діяльності (наприклад, на 

заняттях з основного інструменту важливо вчити студентів художньо-

педагогічній інтерпретації музики); 

- вибір репертуару, що відображав би різні стилі й жанри мистецтва. 

Г. Падалка повноту жанрово-стильового охоплення мистецтва визначає 

однією з вимог до вибору навчального матеріалу з мистецьких дисциплін. Ця 

вимога полягає в тому, що під час вибору музичного навчального матеріалу 

необхідно передбачати широке ознайомлення магістрантів із різними 

мистецькими школами, художніми напрямами, стилями й жанрами мистецтва. 

Такий підхід сприяє розвитку художньої ерудиції магістрантів, усвідомленню 

ставлення до виражальних можливостей образу, поетапного розвитку 

виконавських умінь студентів, розвитку художньо-творчого ставлення до 

виконавської практики та її педагогічного спрямування (Падалка, 2008). 

Музично-виконавський напрям забезпечується вільним оволодінням і 

мобільним використанням комплексом розвинених спеціальних знань, умінь 

і навичок, які уможливлюють здійснення завдань музичного навчання 

магістрантів. У зазначеному контексті передбачається розвиток мистецької 

компетентності не просто як фахово-спрямованих знань, умінь і навичок, але 

як єдності знань і естетичних переживань, нерозривного зв’язку між 

розширенням мистецької обізнаності й розвитком емоційної культури 

особистості, мотивацією педагогічної діяльності. Як підкреслює А. Козир, 

«особливістю музично-педагогічної діяльності є вирішення педагогічних 

завдань засобами музики, а художньо-творчі параметри стають головною 

складовою діяльності музиканта-педагога» (Козир, 2008). 

Процес навчання як за змістом, так і за формами організації та 

проведення занять, доцільно будувати як процес розвитку, а оволодіння 
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спеціальними знаннями, уміннями й навичками слід розглядати як складовий 

елемент розвитку, як його основний засіб. 

Важливою ознакою забезпечення методико-педагогічного напряму 

підготовки магістрантів виступає педагогічне спрямування виконавської 

трактовки. З цих позицій варіативні підходи набувають особливого значення. 

Варіативність протистоїть догматизму й авторитарності в системі навчання 

магістрантів музичного мистецтва; вона забезпечує можливість оперативного 

впровадження передового досвіду, відкриває шляхи експериментальній 

перевірці новітніх методів і прийомів музичного навчання в умовах урахування 

індивідуального педагогічного стилю. Музичний твір у різній трактовці 

залишається тим самим твором у тому розумінні, що незмінним є його 

звуковисотні, ритмові, динамічні особливості. Водночас, кожен виконавець має 

змогу внести індивідуальні риси у відтворення його об’єктивного змісту. 

Звідси, з об’єктивно-творчої природи виконавства й виникає принципова 

можливість різних, варіативних, але виважених у художньому відношенні 

підходів до інтерпретації музики. 

Взаємодоповнення музично-виконавського й методико-педагогічного 

напрямів підготовки магістрантів співіснує з науково-дослідницьким 

напрямом навчання. Провідним завданням науково-дослідної праці 

магістрантів є розвиток нахилу до пошукової, дослідницької діяльності, до 

творчого вирішення навчально-виховних завдань, а також у формуванні 

вмінь і навичок застосування дослідницьких методів для розв’язання 

практичних питань навчання й виховання підростаючого покоління. Набуття 

первісного досвіду наукової праці з профілюючих дисциплін і особливо з 

психолого-педагогічних, стає важливим підґрунтям подальшої успішної 

професійної роботи майбутнього фахівця. До того ж, магістранти 

оволодівають навичками роботи з різноманітними інформаційними 

джерелами з метою розширення науково-педагогічного та методичного 

світогляду, здобувають уміння організовувати наукові гуртки й керувати їх 

діяльністю. 
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Слід підкреслити, що обрання матеріалу музичної спеціалізації як поля 

наукового пошуку, зумовлюється її профілюючим напрямом, у межах якого 

навіть одна тематика передбачає велику кількість ракурсів дослідження. Як 

правило, магістранти-інструменталісти обирають інструментально-

виконавську підготовку полем наукового пошуку для своєї магістерської 

роботи та науково-дослідницької практики. 

З позицій гуманістичної проблематики, що передбачає активність 

духовної діяльності людини, її відповідальність за винаходи, об’єктивну 

оцінку явищ, – проблема наукової етики, поведінки в науковому колективі 

студента магістратури набуває першочергового значення. 

Отже, інструментально-виконавська підготовка магістрантів у системі 

вищої музично-педагогічної освіти України є полем для впровадження 

вищерозглянутих методів, прийомів, форм навчання згідно з визначеними 

етапами й напрямами підготовки. 

Наступним завданням нашого дослідження буде розробка й 

експериментальна перевірка ефективності методики оптимізації 

інструментально-виконавської підготовки магістрантів у системі вищої 

музично-педагогічної освіти України.  

 

Висновки до другого розділу 

 

У розділі розроблено компонентну структуру досліджуваного 

феномена, визначено педагогічні умови й розроблено модель методики 

інструментально-виконавської підготовки магістрантів у системі вищої 

музично-педагогічної освіти України. 

У результаті узагальнення, зіставлення, конкретизації наукового 

матеріалу виявлено, що компонентна структура даної підготовки складається з 

чотирьох компонентів: мотиваційно-потребового, який охоплює наявність 

інтересу та усвідомленої потреби в інструментально-виконавській діяльності, 

високого рівня особистісної самоорганізації та особистісної активності, прояву 
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спрямованості волі на успішну виконавську діяльність; когнітивно-

компетентнісного, що орієнтує студентів на засвоєння знань у галузі естетики, 

психології та педагогіки музичного мистецтва, методики навчання гри на 

музичному інструменті, сформованість умінь художньо-педагогічного аналізу 

музичних явищ, загальну мистецьку ерудицію; операційно-діяльнісного, який 

складається з удосконалення виконавських умінь і навичок, за допомогою яких 

відтворюється художній образ музичного твору, наявність виконавської 

рефлексії, володіння технічними прийомами гри й засобами художньої 

виразності, накопичення виконавського досвіду; творчо-виконавського, що 

поєднує в собі розвиток творчої ініціативи магістрантів, охоплює всі форми 

роботи в класі інструментально-виконавської підготовки, відображує розвиток 

особистості й характеризується прагненням та вмінням без сторонньої 

допомоги знаходити нові засоби для реалізації встановленої мети в майбутній 

педагогічно-виконавській діяльності.   

З’ясовано, що визначені у процесі дослідження педагогічні умови 

інструментально-виконавської підготовки магістрантів у системі вищої 

музично-педагогічної освіти України включають: створення емоційно-

стимулюючого середовища професійного самовдосконалення магістранта – 

передбачає зацікавлене ставлення студентів до занять в інструментальному 

класі, впевненість у власних можливостях та у правильності обраного шляху, у 

привабливості своєї професії; забезпечення творчого характеру процесу 

сприйняття музичного мистецтва – особливого значення набуває розвиток 

здатності магістранта до сприйняття музичних творів. Доведена важливість 

розуміння процесу сприйняття музичного мистецтва як процесу й результату 

усвідомлення інформації, її оцінювання та творення художніх образів у процесі 

виконавської діяльності; педагогічна підтримка процесу розвитку креативно-

виконавських якостей магістранта розуміється як визначення викладачем 

конкретної мети та шляхів її досягнення у процесі інструментально-

виконавської підготовки магістранта, психологічна підтримка процесу адаптації 

магістранта в конкурентному професійному середовищі, сприяння розвитку 
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особистості, здатної до ухвалення самостійних рішень, пошуку власних шляхів 

вирішення професійних проблем. 

Модель методики інструментально-виконавської підготовки магістрантів 

у системі вищої музично-педагогічної освіти України складається з: мети 

дослідження, принципів (цілеспрямованості, що передбачає спонукання 

магістрантів до свідомого самостійного навчання, спрямованість змісту, всіх 

форм і методів навчальної роботи на єдину мету – особистісно-художній 

розвиток магістранта; індивідуалізації, що означає піклування щодо виявлення 

та збереження в магістрантів індивідуальної емоційно-оцінної реакції, смакових 

переваг у галузі виконавського мистецтва; педагогічної направленості, що 

означає постійне залучення магістрантів до педагогічної діяльності), наукових 

підходів (системно-діяльнісний, особистісний, аксіологічний, творчо-

продуктивний, акмеологічний), функцій (естетично-потребова, пізнавально-

пошукова, інтерпретаційно-оцінна, творчо-спонукальна), педагогічних умов, 

напрямів підготовки (музично-виконавський, методико-педагогічний, науково-

дослідницький); структури означеного феномена (мотиваційно-потребовий, 

когнітивно-компетентнісний, операційно-діяльнісний, творчо-виконавський), 

етапів підготовки, методів, а також передбачуваного результату 

інструментально-виконавської підготовки магістрантів.  

Отже, у розділі розроблено структуру й модель методики 

інструментально-виконавської підготовки магістрантів, визначено педагогічні 

умови означеної підготовки в системі вищої музично-педагогічної освіти 

України. 

Основний зміст другого розділу розкрито в таких публікаціях автора  У 

Сінмей, 2017а; У Сінмей, 2017б; У Сінмей, 2017в). 
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РОЗДІЛ ІІІ. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАГІСТРАНТІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

3.1. Сучасний стан інструментально-виконавської підготовленості 

студентів магістратури в музично-педагогічних закладах вищої освіти 

України 

 

Розроблення методичного забезпечення щодо формування 

інструментально-виконавської підготовленості магістрантів вимагало 

практичних дослідно-експериментальних кроків безпосередньо в умовах 

процесу фахового навчання в системі вищої музично-педагогічної освіти 

України. Дослідно-експериментальна робота тривала з 2017 по 

2021 навчальний рік і включала 3 етапи, зокрема: етап констатувального 

експерименту, протягом якого відбувалося діагностування рівнів 

сформованості інструментально-виконавської підготовленості магістрантів у 

системі вищої музично-педагогічної освіти; етап формувального 

експерименту, під час якого відбувалась експериментальна перевірка 

розробленого методичного забезпечення; етап аналізу, порівняння й 

підсумкового узагальнення статистичних даних, отриманих у процесі 

проведеної дослідно-експериментальної роботи. 

До дослідно-експериментальної роботи було залучено 290 осіб – 

студентів-магістрантів 1–2 років навчання та представників професорсько-

викладацького складу таких музично-педагогічних закладів вищої освіти, як 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського, Криворізький державний педагогічний університет. 

Причому в констатувальному експерименті взяли участь 234 особи – як 

студенти-магістранти, так і викладачі (120 магістрантів 1-2 років навчання та 
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114 представників професорсько-викладацького складу), а у формувальному 

експерименті – 56 осіб студентів магістратури 1–2 років навчання.  

Для проведення констатувального експерименту нами було 

конкретизовано його мету – з’ясування стану інструментально-виконавської 

підготовленості магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти 

України. Відповідно до окресленої мети було визначено також завдання 

констатувального експерименту, а саме:  

- визначення ставлення студентів-магістрантів 1–2 років навчання, а 

також представників професорсько-викладацького складу музично-

педагогічних закладів вищої освіти до проблем інструментально-

виконавської підготовки магістрантів у системі вищої музично-педагогічної 

освіти України; 

- визначення критеріїв і показників інструментально-виконавської 

підготовленості магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти 

України; 

- розподіл респондентів за рівнями інструментально-виконавської 

підготовленості магістрантів, а також діагностування означених рівнів 

відповідно до визначених критеріїв і показників; 

- створення узагальнених характеристик для високого, середнього та 

низького рівнів виконавської підготовленості магістрантів у системі вищої 

музично-педагогічної освіти України. 

Діагностування рівнів інструментально-виконавської підготовленості 

магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти України 

проводилося відповідно до компонентної структури досліджуваного 

феномену, згідно з визначеними критеріями й показниками. Обрахування 

отриманих статистичних даних під час дослідно-експериментальної роботи 

відбувалося за формулою 
n

x

n

xxxx
M

in 





...321

 
(Гончаренко С. У.) 

(Гончаренко, 2008).  
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Виконання завдань констатувального експерименту відбувалося 

протягом декількох стадій. На першій стадії констатувального експерименту 

здійснювалися заходи попереднього діагностування. Нами було з’ясовано 

ставлення учасників-респондентів до проблематики інструментально-

виконавської підготовки магістрантів у системі вищої музично-педагогічної 

освіти України. На другій стадії було визначено критерії та показники 

інструментально-виконавської підготовленості магістрантів у системі вищої 

музично-педагогічної освіти України та у процесі поточного діагностування 

було визначено рівні даної підготовленості магістрантів. На третій стадії, 

шляхом підcумкового узагальнення отриманих результатів, було окреслено 

загальний рівень інструментально-виконавської підготовленості магістрантів, 

а також надано якісні характеристики високого, середнього та низького 

рівнів сформованості досліджуваного феномену.  

Для виконання поставлених завдань констатувального експерименту 

було задіяно сукупність емпіричних, теоретичних методів, музично-творчих 

завдань, зокрема: методів анкетування, діагностичних опитувань, 

діагностично-творчих завдань, педагогічних спостережень, бесід, методів 

математичної статистики, а також методів аналізу, порівняння й 

узагальнення отриманих статистичних даних тощо.  

Для з’ясування ставлення учасників-респондентів до проблематики 

інструментально-виконавської підготовки магістрантів у системі вищої 

музично-педагогічної освіти України на першій стадії констатувального 

експерименту було проведено спеціальне діагностичне опитування серед 

120 магістрантів І–ІІ курсів та 114 представників професорсько-

викладацького складу музично-педагогічних ЗВО України. Означене 

діагностичне опитування містило сукупність запитань, які мали на меті 

з’ясувати як формування інструментально-виконавської підготовленості 

магістрантів впливає на професійне становлення майбутніх викладачів-

інструменталістів, учителів музики, на розвиток їх особистісних фахових 

можливостей, так і з’ясувати, отриманню яких знань і формуванню яких 



167 

 

 

умінь у сфері інструментально-виконавської підготовки треба приділити 

найбільше уваги під час навчання студентів-магістрантів у 

інструментальному класі. 

На перше запитання, яке стосувалося розуміння змісту й сутності поняття 

«інструментально-виконавська підготовленість магістранта», аналіз отриманих 

відповідей студентів дозволив конкретизувати низку позицій, а саме:  

- досконале володіння інструментом у цілому (46 %); 

- наявність сформованих інструментально-технічних умінь і навичок 

(23 %); 

- наявність сформованих інтерпретаційних умінь і навичок (11 %); 

- наявність виконавської надійності під час оприлюднення результатів 

навчальної інструментально-виконавської діяльності (7 %); 

- методична обізнаність щодо формування вмінь і навичок гри на 

музичному інструменті (6 %); 

- наявність музично-теоретичних, музикознавчих, загальних 

мистецтвознавчих знань (4 %); 

- наявність значного практичного досвіду виконавської діяльності (3 %). 

Аналіз отриманих відповідей викладачів музично-педагогічних ЗВО 

дозволив узагальнити розуміння сутності інструментально-виконавської 

підготовленості студента-магістранта: 

як комплексу особистісних професійних якостей і характеристик, 

набутих у результаті фахового навчання (53 %); 

як здатності до ефективного провадження фахової інструментально-

виконавської діяльності педагога-музиканта (47 %).  

Аналіз отриманих відповідей викладачів дозволив конкретизувати 

означені професійні якості та характеристики, до яких належать: 

- сформованість музичного мислення (46 %); 

- сформованість виконавської культури (31 %); 

- сформованість музикознавчої обізнаності (23 %). 
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Друге запитання стосувалося виявлення думки респондентів щодо ролі 

та значення проблеми інструментально-виконавської підготовки магістрантів 

у системі фахового навчання для розвитку їх особистісних фахових 

можливостей. Аналіз отриманих відповідей засвідчив, що абсолютна 

більшість респондентів у групі магістрантів, так само як і абсолютна 

більшість респондентів у групі викладачів, вважають інструментально-

виконавську підготовку магістрантів важливою й першочергово необхідною 

навчальною дисципліною в циклі професійно-предметної підготовки для 

розвитку їх особистісних фахових можливостей. 

Зокрема, узагальнення результатів відповідей в обох групах респондентів 

засвідчило, що 46,1 % опитаних вважають інструментально-виконавську 

підготовку магістрантів найбільш значущою для розвитку їх особистісних 

фахових можливостей; 43,9 % вважають її вельми важливою, але в поєднанні з 

методичною підготовкою; 10,0 %, розуміючи роль і значення інструментально-

виконавської підготовки магістрантів, наполягають на необхідності спеціальних 

заходів щодо розвитку суто технічних умінь і навичок для виконання під час 

подальшої професійної діяльності репертуару різного рівня складності, 

включаючи й репертуар підвищеної складності. Розподіл респондентів за 

відповідями подано на рисунку 3.1. 

 

Рис. 3.1. Розподіл респондентів (магістрантів і викладачів) за 

відповідями на запитання щодо ролі та значення проблеми інструментально-

виконавської підготовки магістрантів у системі фахового навчання для 

розвитку їх особистісних фахових можливостей 
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Третє запитання ставило на меті з’ясувати, чи достатньою є кількість 

навчальних годин, передбачених для провадження інструментально-

виконавської підготовки магістрантів, кінцевим результатом якої є виконання 

сольного концерту та Державний іспит. Узагальнений аналіз відповідей в 

обох групах респондентів продемонстрував, що 95 % опитаних викладачів і 

студентів-магістрантів відчувають необхідність збільшення кількості 

навчальних годин, особливо на другому році навчання в магістратурі. Всього 

лише 5 % респондентів вважають кількість годин достатньою. Розподіл 

респондентів за відповідями подано на рисунку 3.2. 

 

Рис. 3.2. Розподіл респондентів (магістрантів і викладачів) за 

результатами опитування щодо необхідної кількості навчальних годин для 

інструментально-виконавської підготовки  

 

Наступне запитання діагностичного опитування передбачало 

індивідуальне визначення пріоритетів серед основних напрямів 

інструментально-виконавської підготовки магістрантів для професійного 

становлення майбутніх викладачів-інструменталістів, учителів музики. 

Визначення основних напрямів інструментально-виконавської підготовки було 

подано у спеціальній таблиці. Отримані результати діагностичного опитування 

засвідчили відсоткові визначення пріоритетних напрямів щодо професійного 

становлення майбутніх викладачів-інструменталістів, учителів музики. Аналіз 

отриманих відповідей продемонстрував, що для 42,7 % опитаних пріоритетним 

є музично-виконавський напрям інструментально-виконавської підготовки, для 
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50,0 % пріоритетним є методико-педагогічний напрям. І лише для 07,3 % 

пріоритетним є науково-дослідницький напрям. Таким чином, думка 

магістрантів щодо пріоритетності напрямів інструментально-виконавської 

підготовленості розподілилася між музично-виконавським і методико-

педагогічним напрямами майже навпіл. Результати діагностичного опитування 

магістрантів із цього запитання подано в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Основні напрями інструментально-виконавської підготовки 

магістрантів (визначення пріоритетів щодо професійного становлення 

майбутніх викладачів-інструменталістів, учителів музики за 

результатами діагностичного опитування магістрантів) 

 

Напрями інструментально-виконавської підготовки 

магістрантів 

Кількість респондентів 

(%) 

Музично-виконавський 42,7 

Методико-педагогічний 50,0 

Науково-дослідницький 07,3 

Інше  

 

Аналіз отриманих відповідей респондентів із групи професорсько-

викладацького складу продемонстрував, що для 43,6 % опитаних 

пріоритетним є методико-педагогічний напрям інструментально-

виконавської підготовки. Причому з них 77,6 % обґрунтували свою відповідь 

тим, що пріоритетний для них методико-педагогічний напрям педагогічно 

забезпечує ефективну музично-виконавську діяльність. 24,6 % опитаних 

викладачів пріоритетним назвали музично-виконавський напрям. 21,3 % 

визначили пріоритетним науково-дослідницький напрям. 10,5 % опитаних 

викладачів обрали графу «інше», причому 8,6 % респондентів, які обрали цю 

графу, зазначили, що вони визначають напрям інструментально-виконавської 

підготовки згідно з пріоритетами подальшої фахової діяльності, обраних 

магістрантами. Результати діагностичного опитування викладачів із цього 

запитання подано в таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Основні напрями інструментально-виконавської підготовки 

магістрантів (визначення пріоритетів щодо професійного становлення 

майбутніх викладачів-інструменталістів, учителів музики за 

результатами діагностичного опитування викладачів) 

 

Напрями інструментально-виконавської підготовки 

магістрантів 

Кількість респондентів 

(%) 

Музично-виконавський 24,6 

Методико-педагогічний 43,6 

Науково-дослідницький 21,3 

Інше 10,5 

 

Останнє запитання діагностичного опитування передбачало з’ясувати, 

отриманню яких знань і формуванню яких умінь у сфері інструментально-

виконавської підготовки магістрантів треба приділити найбільше уваги. 

Результати аналізу відповідей магістрантів дозволили констатувати, що 

респонденти-магістранти потребують приділити найбільше уваги таким 

знанням і вмінням: 

 розвитку інструментально-технічних умінь і навичок (28,6 %); 

 розвитку вмінь самоконтролю у процесі оприлюднення результатів 

інструментально-виконавської підготовки (27,2 %); 

 розвитку інтерпретаційних умінь (16,7 %); 

 набуттю методичних знань у галузі інструментального виконавства 

(14,4 %); 

 набуттю спеціальних музично-теоретичних, музично-історичних, 

музикознавчих знань для визначення жанрово-стильових особливостей 

музичних творів під час інтерпретаційного опрацювання (13,1 %). 

Результати аналізу відповідей респондентів-викладачів дозволили 

констатувати, що представники професорсько-викладацького складу, які 

послуговуються педагогічним досвідом, вважають за потрібне приділити 

найбільше уваги таким знанням і вмінням: 
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 наданню магістрантам знань із проблем музичної психології, 

зокрема, психології музичного виконавства (34,8 %); 

 наданню магістрантам знань і формуванню практичних умінь у сфері 

музично-педагогічної комунікації (23,7 %); 

 наданню магістрантам знань у галузі новітніх теорій і методичних 

розробок щодо вдосконалення інструментального навчання й виконання 

(22,5 %); 

 наданню магістрантам спеціальних музично-теоретичних, музично-

історичних, музикознавчих знань для розвитку вмінь інтерпретаційного 

опрацювання (19,0 %). 

З огляду на вищезазначене, проведене діагностичне опитування 

респондентів-магістрантів і респондентів – представників професорсько-

викладацького складу дозволило встановити, що ставлення обох груп 

респондентів до проблематики інструментально-виконавської підготовки 

магістрантів є не просто позитивним, а дуже відповідальним. Обидві групи 

опитаних не тільки вважають розв’язання проблем інструментально-

виконавської підготовки магістрантів актуальним, але й, навіть під час 

опитування, пропонують практичні напрями щодо їх розв’язання. Зокрема, 

показовою є думка обох груп респондентів щодо необхідності збільшення 

годин для інструментально-виконавської підготовки (таку думку висловили 

95 % респондентів).  

Вельми показовою є думка обох груп респондентів щодо важливості 

спеціального надання знань і формування вмінь виконавської надійності. 

Наданню магістрантам знань із проблем музичної психології, зокрема, 

психології музичного виконавства, запропонували приділити особливу увагу 

34,8% викладачів. У той самий час, розвитку вмінь самоконтролю у процесі 

оприлюднення результатів інструментально-виконавської підготовки, що 

передбачає цілеспрямоване надання магістрантам знань із проблем 

психології музичного виконавства, запропонували приділити особливу увагу 

27,2 % магістрантів, що демонструє збіг думки обох груп респондентів. 
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Слід зауважити, що характерною особливістю діагностичного 

опитування, проведеного під час стадії попереднього діагностування на етапі 

констатації, є практична відсутність опитаних, які не змогли надати відповідь і 

широкий спектр варіантів у отриманих відповідях. Це свідчить про зацікавлене 

ставлення респондентів обох груп до проблем інструментально-виконавської 

підготовки, а також про активність і бажання брати участь у їх розв’язанні.  

На другій стадії констатувального експерименту здійснювалося 

поточне діагностування рівнів інструментально-виконавської підготовленості 

магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти України, у якому 

взяли участь 63 магістранта І – ІІ року навчання. З метою проведеного 

поточного діагностування рівнів інструментально-виконавської 

підготовленості магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти 

України згідно з попередньо виокремленими компонентними складовими 

було визначено критерії та показники, наведені в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Критерії та показники сформованості компонентних складових 

інструментально-виконавської підготовленості магістрантів 

Компоненти Критерії Показники 

Мотиваційно-

потребовий 

Міра готовності до 

інструментально-виконавської 

діяльності  

-вияв стійкого інтересу до 

інструментально-виконавської 

діяльності  

-наявність стійкого потребового 

спонукання щодо набуття 

інтонаційно-художнього фонду 

зразків навчально-педагогічного 

репертуару  

Когнітивно-

компетентнісний 

Ступінь здатності до практичного 

застосування знань і вмінь із 

методики інструментального 

виконавства  

-наявність сформованого 

тезаурусу в галузі 

інструментальної педагогіки й 

виконавства;  

-вияв фундаментальних знань і 

вмінь у галузі теорії та методики 

інструментально-виконавської 

підготовки студентів факультетів 

мистецтв 
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Операційно-

виконавський 

Міра здатності до досконалого 

інструментально-технічного 

виконання навчально-педагогічного 

репертуару різного рівня складності 

для студентів музично-педагогічних 

ЗВО 

-наявність сформованого 

комплексу інструментально-

технічних умінь;  

-вияв інструментально-

виконавської стабільності  

Творчо-

діяльнісний  

Ступінь фахової результативності 

як здатність ефективного 

розв’язання проблемних ситуацій 

інструментально-виконавської 

підготовки 

-вияв здатності до варіативного 

застосування методів і засобів 

мистецького навчання у процесі 

інструментально-виконавської 

підготовки; 

-наявність умінь оригінального 

інтерпретаційного втілення 

музичного твору 

 

Другу стадію констатувального експерименту було розпочато з 

діагностування рівнів сформованості мотиваційно-потребового компоненту 

інструментально-виконавської підготовленості магістрантів у системі вищої 

музично-педагогічної освіти України (критерій – «міра готовності до 

інструментально-виконавської діяльності»). Ми поділяємо думку 

Л. Гусейнової щодо визначення дефініції «готовність до інструментально-

виконавської діяльності», а саме: «Це домінантний стан особистості, який 

характеризується позитивною установкою на інструментально-

виконавську діяльність, загальною та спеціальною освіченістю, 

виконавською культурою й виконавськими якостями, що продуктивно 

реалізуються в цій активній діяльності» (Гусейнова, 2005, с. 11). 

Формування готовності студентів до майбутньої діяльності – це 

керований процес, який передбачає передачу знань і вмінь інтелектуальної та 

практичної діяльності, формування прийомів творчої діяльності, 

загальнонаукову й загальнокультурну підготовку, оволодіння всіма 

аспектами обраного фаху, адаптацію до умов сучасної школи. Таким чином, 

можна сказати, що формування готовності відбувається як процес 

оптимізації всієї професійної підготовки студентів магістратури. 

З огляду на предмет нашого дослідження, саме готовність до 

інструментально-виконавської діяльності магістрантів може бути одним із 

критеріїв формування їх інструментально-виконавської підготовленості. 
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Під час діагностування було застосовано модифікований «Тест на вияв 

рівня сформованості художньо-естетичних потреб студентів щодо 

інструментально-виконавської діяльності» І. Глазунової, створений за 

методикою Л. Северинової, а також модифікований «Тест на вияв рівня 

сформованості інтересу майбутніх учителів музики до прослуховування й 

виконання інструментальних музичних творів», створений за методикою 

О. Гребенюк (модифікація І. Глазунової) (Глазунова, 2013). 

І показник – вияв стійкого інтересу магістрантів до інструментально-

виконавської діяльності. С. Гончаренко наполягає на тому, що інтерес «…є 

одним із найістотніших стимулів набуття знань…. За наявності інтересу знання 

засвоюються ґрунтовно, міцно…» (Гончаренко, 2008, с. 67). Стійкість, 

перманентність інтересу студентів-магістрантів до інструментально-

виконавської діяльності є одним із найвпливовіших чинників їх готовності до 

провадження означеної діяльності в якості майбутніх викладачів навчальних 

курсів «Спеціальний інструмент», «Додатковий інструмент», 

«Концертмейстерський клас», «Асистентська практика» тощо.  

Саме стійкість інтересу студентів-магістрантів до інструментально-

виконавської діяльності обумовлює створення психологічної установки на 

означену діяльність, а вибірковість ставлення, яка завжди супроводжує інтерес, 

забезпечує активність інтелектуально-пізнавальних і творчо-виконавських 

процесів під час інструментально-виконавської підготовки. Разом із тим, 

стійкий інтерес, забезпечуючи протягом тривалого часу сприятливе емоційне 

супроводження навчальної інструментально-виконавської діяльності, створює у 

свідомості студентів-магістрантів переконання щодо необхідності підвищення 

результативності інструментально-виконавської підготовки, позитивно 

впливаючи на освітній процес магістрантів у цілому.  

Діагностування сформованості мотиваційно-потребового компоненту 

згідно І показника відбувалося на основі модифікованого тесту І. Глазунової 

«Тест на вияв рівня сформованості стійкого інтересу магістрантів до 

інструментально-виконавської діяльності» (Додаток А). Проведене тестування 
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засвідчило, що на високому рівні сформованості стійкого інтересу магістрантів 

до інструментально-виконавської діяльності знаходиться 19,04 % опитаних, на 

середньому рівні – 49,21 %, на низькому – 31,75 %. 

ІІ показник сформованості мотиваційно-потребового компоненту – 

наявність стійкого потребового спонукання щодо набуття інтонаційно-

художнього фонду зразків навчально-педагогічного репертуару. Поряд з 

інтересом до інструментально-виконавської діяльності наявність стійкої 

потреби до набуття й засвоєння зразків навчально-педагогічного репертуару 

засвідчує сформованість готовності магістранта до фахової інструментально-

виконавської діяльності. Адже фахова діяльність викладача «Спеціального 

інструменту», вчителя музики, кваліфікацію яких здобуває студент-

магістрант у процесі фахового навчання, є неможливою без опанування 

навчально-педагогічним репертуаром різних жанрів, музичних стилів тощо.  

Саме тому пролонговане потребове спонукання щодо набуття 

інтонаційно-художнього фонду зразків навчально-педагогічного репертуару 

засвідчує усвідомленість майбутнього викладача, вчителя музики в 

необхідності його засвоєння. Мотивом у цьому випадку є розуміння 

магістрантом значущості володіння означеним репертуарним фондом.  

У результаті проведеного тестування з використанням модифікованого 

«Тесту на вияв рівня сформованості стійкого потребового спонукання щодо 

набуття інтонаційно-художнього фонду зразків навчально-педагогічного 

репертуару» (Додаток Б), створеного на основі тесту І. Глазунової щодо 

виміру художньо-естетичної потреби, було з’ясовано, що 15,87 % 

респондентів знаходяться на високому рівні сформованості цього показника, 

52,38 % – на середньому, 31,75 % – на низькому. 

Диференціація студентів-магістрантів щодо рівнів сформованості 

мотиваційно-потребового компоненту інструментально-виконавської 

підготовленості за результатами констатувального експерименту подано в 

таблиці 3.4. 
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Другу стадію констатувального експерименту було продовжено під час 

поточного діагностування рівнів сформованості когнітивно-компетентнісного 

компоненту інструментально-виконавської підготовленості магістрантів у 

системі вищої музично-педагогічної освіти України. Критерієм сформованості 

цього компоненту було визначено «ступінь здатності до практичного 

застосування знань і вмінь з методики інструментального виконавства». 

Таблиця 3.4  

Розподіл респондентів за рівнями сформованості мотиваційно-

потребового компоненту інструментально-виконавської підготовленості 

за результатами констатувального експерименту (критерій – «міра 

готовності до інструментально-виконавської діяльності»)  

 

 

Показники 

 

Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

абсолют. 

значення 

% абсолют. 

значення 

% абсолют. 

значення 

% 

І 12 19,04 31 49,21 20 31,75 

ІІ 10 15,87 33 52,38 20 31,75 

У цілому для 

критерію 

11 17,46 32 50,79 20 31,75 

 

Під час діагностування рівнів сформованості когнітивно-

компетентнісного компоненту було застосовано модифіковану методику 

І. Глазунової «Діагностика інструментально-виконавської компетентності 

майбутнього вчителя музики (Додаток В), модифіковану методику 

Н. Кузьміної та В. Гінецинського «Самоаналіз наявності фундаментальних 

знань і вмінь у галузі теорії та методики інструментально-виконавської 

підготовки студентів факультетів мистецтв» (Додаток Г), а також вивчення, 

аналіз і наукове узагальнення статистичних даних (рейтингових балів), 

отриманих під час проведення поточного модульного контролю, заліків та 

іспитів, підсумкової атестації магістрантів із курсів «Спеціальний музичний 

інструмент», «Науково-педагогічна практика», «Практикум з кваліфікації», 

«Виконавський практикум», «Методика викладання дисциплін кваліфікації». 
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І показник – наявність сформованого тезаурусу в галузі інструментальної 

педагогіки й виконавства. Психологічна основа означеного тезаурусу полягає у 

створенні у свідомості магістрантів факультетів мистецтв розгалуженого 

комплексу понять, які характеризують сферу інструментальної педагогіки й 

виконавства, а також у встановленні смислових зв’язків між цими поняттями. 

Наявність сформованого тезаурусу послідовно відображує як обсяг, так і рівень 

обізнаності магістрантів в означеній галузі.  

Обсяг, розгалуженість і деталізація сформованого комплексу понять у 

царині інструментальної педагогіки й виконавства засвідчує також 

практичний досвід магістранта не тільки як інструменталіста-виконавця, але 

й як майбутнього викладача навчальних курсів «Спеціальний інструмент», 

«Додатковий інструмент», «Концертмейстерський клас», «Асистентська 

практика» тощо. У той самий час, наявність вищезазначеного практичного 

досвіду є одним із важливих факторів сформованості професійної 

компетентності майбутніх викладачів факультетів мистецтв, учителів 

музики. Під поняттям «професійна компетентність» розуміють сукупність 

професійних якостей (Анциферова, 1981), готовність до здійснення 

професійної діяльності та здатності робити необхідні для цього дії 

(Варданян, 1999), поєднання досвіду, теоретичних знань, практичних умінь і 

значимих особистих властивостей (Сергєєва, 2009).  

Діагностування сформованості когнітивно-компетентнісного 

компоненту згідно з І показником відбувалося на основі модифікованої 

методики І. Глазунової «Діагностика інструментально-виконавської 

компетентності майбутнього вчителя музики (Додаток В). Проведене 

тестування засвідчило, що на високому рівні сформованості тезаурусу в 

галузі інструментальної педагогіки й виконавства знаходиться 11,11 % 

опитаних, на середньому рівні – 52,38 %, на низькому – 36,51 %. 

ІІ показник сформованості когнітивно-компетентнісного компоненту – 

вияв фундаментальних знань і умінь у галузі теорії та методики 

інструментально-виконавської підготовки студентів факультетів мистецтв.  



179 

 

 

Бінарна специфіка змісту цього компоненту передбачає активізацію 

когнітивних процесів щодо набуття й засвоєння магістрантами сукупності 

знань і вмінь у царині теорії та практики інструментального виконавства, 

методики викладання спеціального й додаткового інструменту, музично-

теоретичних, музикознавчих знань тощо. У той самий час, означена 

специфіка змісту цього компоненту вимагає результативності від 

ефективного застосування означених знань у педагогічному процесі 

інструментального навчання студентів, а також результативності під час 

постійного розширення власного інструментально-виконавського досвіду.  

У результаті аналізу результатів, отриманих під час застосування 

модифікованої методики Н. Кузьміної та В. Гінецинського «Самоаналіз 

наявності фундаментальних знань і вмінь у галузі теорії та методики 

інструментально-виконавської підготовки студентів факультетів мистецтв» 

(Додаток Г), вивчення, аналізу й наукового узагальнення статистичних даних 

(рейтингових балів), отриманих під час проведення поточного модульного 

контролю, заліків та іспитів, а також підсумкової атестації магістрантів із 

курсів «Спеціальний музичний інструмент», «Науково-педагогічна 

практика», «Практикум з кваліфікації», «Виконавський практикум», 

«Методика викладання дисциплін кваліфікації» було з’ясовано, що 14,28 % 

респондентів знаходяться на високому рівні сформованості цього показника, 

52,38 % – на середньому, 33,33 % – на низькому. 

Диференціація студентів-магістрантів щодо рівнів сформованості 

когнітивно-компетентнісного компоненту інструментально-виконавської 

підготовленості за результатами констатувального експерименту подано в 

таблиці 3.5. 

Діагностування рівнів сформованості операційно-виконавського 

компоненту інструментально-виконавської підготовленості магістрантів 

(критерій – міра здатності до досконалого інструментально-технічного 

виконання навчально-педагогічного репертуару різного рівня складності для 

студентів музично-педагогічних ЗВО) відбувалося згідно з такими показниками:  
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Таблиця 3.5  

Розподіл респондентів за рівнями сформованості когнітивно-

компетентнісного компоненту інструментально-виконавської 

підготовленості магістрантів за результатами констатувального 

експерименту (критерій – «ступінь здатності до практичного 

застосування знань і вмінь з методики інструментального виконавства»)  

 

Показники 

 

Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

абсолют. 

значення 

% абсолют. 

значення 

% абсолют. 

значення 

% 

І 7 11,11 33 52,38 23 36,51 

ІІ 9 14,28 33 52,38 21 33,33 

В цілому для 

критерію 

8 12,70 33 52,38 22 34,92 

 

Діагностування рівнів сформованості операційно-виконавського 

компоненту інструментально-виконавської підготовленості магістрантів: 

І – наявність сформованого комплексу інструментально-технічних 

умінь;  

ІІ – вияв інструментально-виконавської стабільності. 

Діагностування першого показника – наявності сформованого 

комплексу інструментально-технічних умінь – було здійснено на основі 

таких методів: 

- емпіричного методу педагогічних спостережень; 

- теоретичного методу аналізу результатів індивідуальних опитувань 

під час занять із навчальних курсів «Спеціальний музичний інструмент», 

«Оркестровий клас», «Виробнича педагогічна практика з музики», у процесі 

поточного модульного контролю та підсумкової атестації студентів-

магістрантів, а також під час їх концертних і конкурсних виступів; 

- теоретичних методів підсумкового оцінювання означених заходів і 

класифікації отриманих результатів.  

Залучення цих методів надало можливість встановити, що в переважної 

більшості магістрантів спостерігається певна нерівномірність сформованості 



181 

 

 

інструментально-технічних умінь. Зокрема, серед магістрантів-піаністів 

низка респондентів виявили краще володіння вміннями виконання у 

швидкому темпі гамоподібних та арпеджійованих пасажів,  але, у той самий 

час, виявили недосконале виконання октав і акордів у швидкому темпі.  

Магістрантка Мальва Т., під час підсумкового обговорення й оцінювання 

позитивних і негативних моментів магістерського концерту, навпаки зазначила, 

що її приваблюють твори з масивною акордовою фактурою на прикладі 

ноктюрна Ф. Шопена № 13 до-мінор, які вдаються їй найкраще. У той самий 

час, магістрантка зазначила недоліки власних фортепіанних умінь у сфері так 

званої «дрібної» техніки, особливо штрихом «legato», пославшись на 

невпевненість у власному виконанні етюду Ф. Шопена № 2 ор. 10. 

Діагностування першого показника – наявності сформованого 

комплексу інструментально-технічних умінь засвідчило, що на високому 

рівні сформованості операційно-виконавського компоненту згідно з цим 

показником знаходяться лише 11,11 % магістрантів, які продемонстрували у 

відносно повному обсязі сформованість комплексу інструментально-технічних 

умінь (відповідно до вимог, встановлених для магістрантів-

інструменталістів). Переважна більшість респондентів 77,78 % виявили 

часткову сформованість комплексу інструментально-технічних умінь. На 

низькому рівні сформованості виявилися 11,11 % магістрантів. 

Діагностування другого показника – вияву інструментально-

виконавської стабільності – було здійснено на основі таких методів: 

- емпіричного методу педагогічних спостережень; 

- теоретичного методу аналізу результатів індивідуальних опитувань у 

процесі поточного модульного контролю та підсумкової атестації студентів-

магістрантів із навчального курсів «Спеціальний музичний інструмент», 

«Оркестровий клас», «Виробнича педагогічна практика з музики», під час їх 

концертних і конкурсних виступів; 

- теоретичних методів підсумкового оцінювання означених заходів і 

класифікації отриманих результатів; 
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- теоретичного методу порівняння якості виконання елементів техніки 

під час поточних занять із викладачем у класі й під час оприлюднення 

результатів навчальної інструментально-виконавської діяльності.  

Застосування цих методів надало можливість констатувати, що, на 

жаль, переважна більшість магістрантів не виявляє під час оприлюднення 

результатів власної інструментально-виконавської підготовки стовідсоткової 

стабільності музичного виконання. Навіть якщо у процесі поточних занять із 

викладачем спостерігається високий рівень демонстрації виконавсько-

технічних умінь, то прилюдна інструментально-виконавська діяльність 

магістрантів виявляє у переважної більшості студентів несформованість 

завадостійкості до стресів, що проявляється, насамперед, під час виконання 

технічно складних елементів музичних творів. 

Показово, що магістрант-баяніст Ярослав К., під час підсумкового 

обговорення й оцінювання позитивних і негативних моментів його виступу 

на міжнародному конкурсі, зазначив, що вважає свій виступ вдалим і більш 

менш стабільним, бо майже на 70 % справився з технічними труднощами 

програми, незважаючи на те, що у класі технічна сторона виконання була 

майже бездоганною. Характерним є те, що магістрант вважає 

семидесятивідсотковий покажчик стабільності технічного виконання для 

себе вельми хорошим результатом. 

Діагностування другого показника – вияву інструментально-

виконавської стабільності засвідчило, що на високому рівні сформованості 

операційно-виконавського компоненту згідно з цим показником знаходяться 

лише 7,94 % магістрантів. 52,38 % респондентів виявили часткову 

виконавську стабільність. На низькому рівні сформованості виявилося 

39,68 % магістрантів. 

Диференціація студентів-магістрантів щодо рівнів сформованості 

операційно-виконавського компоненту інструментально-виконавської 

підготовленості за результатами констатувального експерименту подано в 

таблиці 3.6. 
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Таблиця 3.6  

Розподіл респондентів за рівнями сформованості операційно-

виконавського компоненту інструментально-виконавської 

підготовленості за результатами констатувального експерименту 

(критерій – «міра здатності до досконалого інструментально-технічного 

виконання навчально-педагогічного репертуару різного рівня 

складності для студентів музично-педагогічних ЗВО») 

 

Показники  

  

Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

абсолют. 

значення 

% абсолют. 

значення 

% абсолют. 

значення 

% 

І 7 11,11 49 77,78 7 11,11 

ІІ 5 07,94 33 52,38 25 39,68 

У цілому для 

критерію 

6 09,52 41 65,08 16 25,40 

 

Для дослідження сформованості творчо-діяльнісного компоненту 

інструментально-виконавської підготовленості магістрантів (критерій – 

«ступінь фахової результативності як здатність до ефективного розв’язання 

проблемних ситуацій інструментально-виконавської підготовки») було 

визначено такі показники:  

І – вияв здатності до варіативного застосування методів і засобів 

мистецького навчання у процесі інструментально-виконавської підготовки; 

ІІ – наявність умінь оригінального інтерпретаційного опрацювання 

музичного твору.  

І показник – вияв здатності до варіативного застосування методів і 

засобів мистецького навчання у процесі інструментально-виконавської 

підготовки – фіксує рівні творчо-педагогічних можливостей студента-

магістранта, який претендує на провадження подальшої фахової діяльності в 

якості викладача, насамперед, спеціального інструмента. У той самий час, 

процес інструментально-виконавської підготовки можна розглядати як 

безперервний процес постановки та розв’язання проблемних ситуацій 

фахового навчання.  
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Смислова основа перетворюючої позиції майбутнього викладача 

спеціального інструменту полягає в його здатності перевести свого 

майбутнього студента з нижчого рівня інструментально-виконавської 

підготовленості на вищий рівень. Позитивний результат у цьому випадку 

залежить не просто від володіння певним комплексом методів і засобів 

мистецького навчання, але від уміння гнучко та креативно їх застосовувати 

відповідно до індивідуальних особливостей конкретного студента, з яким на 

даний момент має працювати майбутній викладач.  

Зауважимо, що педагогічну діяльність майбутнього викладача 

мистецьких дисциплін можна віднести до суб’єкт-суб’єктного типу 

діяльності, тому що головним її атрибутом є низка суб’єктів (студентів) та їх 

інструментально-виконавська діяльність. Таким чином, творчий, особистісно 

спрямований характер фахової діяльності спрямовує майбутнього викладача 

на гнучкість, вибірковість і креативність добору методів і засобів 

мистецького навчання у процесі інструментально-виконавської підготовки, 

що передбачає варіативність їх застосування.  

Дослідження сформованості І показника здійснювалося шляхом 

застосування методів педагогічного спостереження, аналізу й узагальнення 

його результатів у процесі навчальних дисциплін «Педагогічна практика», 

«Науково-педагогічна практика (асистентська практика)», «Науково-дослідна 

практика». Високий рівень сформованості І показника продемонстрували 

7,94 % респондентів. На середньому рівні зафіксовано 55,55 % респондентів, 

на низькому – 36,51 % респондентів.  

Зміст ІІ показника сформованості творчо-діяльнісного компоненту 

інструментально-виконавської підготовленості щодо наявності вмінь 

оригінального інтерпретаційного опрацювання музичного твору передбачає 

здатність не тільки до самостійного створення власної концепції музичного 

твору й передачі авторського задуму композитора, але й неповторності, 

креативності означеної концепції. На нашу думку, бінарність процесу 
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інтерпретаційного опрацювання музичного твору не несе в собі 

протиставлення авторської та виконавської концепцій. 

Відповідь на риторичне запитання, сформульоване Г. Нейгаузом щодо 

первинності у творчій суперечці ідейно-художнього задуму композитора й 

виконавської концепції інструменталіста полягає не у протиставленні 

означених позицій, а в їх об’єднанні. Результат інтерпретаційного опрацювання 

передбачає безумовно максимальну реалізацію творчого задуму композитора, 

але в контексті неповторного мистецького бачення цього задуму виконавцем, 

що несе в собі оригінальний відбиток манери інструментального виконання, 

притаманної виключно конкретній особистості музиканта (Нейгауз, 1982). 

Практичним мірилом щодо максимальної реалізації творчого задуму 

композитора є застосування до інтерпретаційного опрацювання жанрово-

стильового підходу, який не дозволить виконавцеві виконувати, наприклад, 

фортепіанні мініатюри Ф. Шопена таким «туше», що притаманне для 

виконання творів С. Рахманінова. 

З метою діагностування сформованості творчо-діяльнісного 

компоненту інструментально-виконавської підготовленості згідно з 

ІІ показником – наявності вмінь оригінального інтерпретаційного 

опрацювання музичного твору були використані методика І. Грінчук та 

О. Бурської (Бурська, 2004; Грінчук, Бурська, 2008) «Діагностика музично-

виконавського мислення: інструментарій», а також метод педагогічного 

спостереження на індивідуальних заняттях із навчальних курсів «Основний 

музичний інструмент», «Концертмейстерський клас», «Практикум з 

кваліфікації», «Виконавський практикум» тощо. Узагальнені результати 

отриманих статистичних даних засвідчили, що 20,63 % магістрантів 

володіють уміннями оригінального інтерпретаційного опрацювання 

музичного твору в повному обсязі та знаходяться на високому рівні, 52,38 %, 

ті, хто знаходиться на середньому рівні, частково володіють цими вміннями, 

а 26,98 % демонструють низький рівень сформованості інтерпретаційних 

умінь.  
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Диференціацію респондентів щодо рівнів сформованості творчо-

діяльнісного компоненту інструментально-виконавської підготовленості 

магістрантів за результатами констатувального експерименту подано в 

таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7  

Розподіл респондентів за рівнями сформованості творчо-діяльнісного 

компоненту інструментально-виконавської підготовленості за 

результатами констатувального експерименту (критерій – «ступінь 

фахової результативності як здатність до ефективного розв’язання 

проблемних ситуацій інструментально-виконавської підготовки»)  

 

 

Показники  

  

Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

абсолют. 

значення 

% абсолют. 

значення 

% абсолют. 

значення 

% 

І 5 07,94 35 55,55 23 36,51 

ІІ 13 20,63 33 52,38 17 26,98 

У цілому для 

критерію 

9 14,29 34 53,97 20 31,74 

 

Наукове узагальнення отриманих статистичних даних щодо 

сформованості структурних компонентів інструментально-виконавської 

підготовленості магістрантів відповідно до визначених критеріїв і 

показників, проведене на ІІІ стадії констатувального експерименту, 

дозволило здійснити розподіл респондентів за трьома рівнями на етапі 

констатації. Означені результати подано в таблиці 3.8.  

Проведений аналіз результатів констатувального експерименту щодо 

діагностування рівнів інструментально-виконавської підготовленості 

магістрантів дозволив стверджувати про значне переважання низького й 

середнього рівнів: на високому рівні знаходяться лише 13,49 % респондентів, 

на середньому – 55,56 %, а на низькому – 30,95 % респондентів. Причому 

характерним є переважання низького над високим рівнем майже у 2,3 рази.  
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Таблиця 3.8 

Розподіл респондентів за рівнями сформованості інструментально-

виконавської підготовленості (ІВП) на етапі констатації 

 

Компоненти 

Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

абсолют. 

значення 

% абсолют. 

значення 

% абсолют. 

значення 

% 

Мотиваційно-

потребовий 

11 17,46 32 50,79 20 31,74 

Когнітивно-

компетентнісний 

8 12,70 33 52,38 22 34,92 

Операційно-

виконавський 

6 09,52 41 65,08 16 25,40 

Творчо-діяльнісний 9 14,29 34 53,97 20 31,74 

Загальний рівень 

сформованості ІВП 

8,5 13,49 35 55,56 19,5 30,95 

 

Велику кількість респондентів, які знаходяться на середньому рівні 

інструментально-виконавської підготовленості, також не можна визначити як 

позитивний результат: адже всі без винятку респонденти є магістрантами, які 

претендують на здобуття кваліфікаційного рівня не тільки вчителів 

музичного мистецтва в загальноосвітній школі, але й викладачів 

педагогічних університетів з навчальних курсів «Спеціальний музичний 

інструмент», «Оркестровий клас» тощо, що вимагає підвищення загального 

рівня інструментально-виконавської підготовленості магістрантів.  

Проведене діагностування рівнів інструментально-виконавської 

підготовленості магістрантів дозволило охарактеризувати низький, середній 

та високий рівні сформованості досліджуваного феномену, поданих у таблиці 

3.9. 

Здійснене діагностування рівнів сформованості інструментально-

виконавської підготовленості магістрантів у системі вищої музично-

педагогічної освіти України у процесі проведення констатувального 

експерименту дозволило встановити таке. 
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Таблиця 3.9 

Якісна характеристика рівнів інструментально-виконавської 

підготовленості магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти 

України 

№ 

п/п 

Компонентні 

складові 

Рівні Якісна характеристика рівнів 

1. Мотиваційно-

потребовий 

Низький Зацікавленість процесом інструментально-виконавської 

діяльності мотивується виключно бажанням отримати в 

будь-який спосіб диплом магістра. Звідси витікає 

відсутність потребового спонукання щодо набуття 

інтонаційно-художнього фонду зразків навчально-

педагогічного репертуару. Вимоги викладачів щодо 

опрацювання та якісного виконання цього репертуару 

викликає в магістранта роздратування як до зайвої, на 

його думку, роботи. Психологічна готовність до 

інструментально-виконавської діяльності є 

несформованою, адже мета магістрантів, які знаходяться 

на цьому рівні, не передбачає набуття інструментально-

виконавської підготовленості, а обмежується 

отриманням диплома встановленого зразка  

  Середній Спостерігається зацікавленість процесом інструментально-

виконавської діяльності, але інтерес є періодичним, не 

виявляється систематично. Мотивується інтерес частково 

бажанням отримати диплом магістра, частково прагненням 

отримати хорошу оцінку під час підсумкової атестації. 

Потребове спонукання щодо набуття інтонаційно-

художнього фонду зразків навчально-педагогічного 

репертуару обумовлюється вимогами викладачів і 

бажанням позитивно скласти іспити та заліки. 

Психологічна готовність до інструментально-виконавської 

діяльності є сформованою частково  

  Високий Спостерігається стійкий, пролонгований інтерес до 

процесу інструментально-виконавської діяльності. 

Мотивується інтерес поставленою метою щодо набуття 

інструментально-виконавської підготовленості найвищої 

якості. Причому найвища якість інструментально-

виконавської підготовленості осмислюється як основа 

подальшої успішної фахової діяльності. Потребове 

спонукання щодо набуття інтонаційно-художнього 

фонду зразків навчально-педагогічного репертуару 

обумовлюється перманентним поглибленням художньо-

естетичних і пізнавальних потреб. Психологічна 

готовність до інструментально-виконавської діяльності є 

сформованою в повному обсязі  

2. Когнітивно-

компетентнісн

ий  

Низький Обсяг тезаурусу в галузі інструментальної педагогіки й 

виконавства досить обмежений. Він включає комплекс тих 

понять, які найбільш часто використовують викладачі на 

заняттях у процесі інструментально-виконавської 

підготовки. У той час, як самостійне оволодіння 
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термінологією практично не відбувається. Знання з теорії 

та методики інструментального виконавства, які виявляє 

магістрант, є поверховими, отже здатність до їх 

практичного застосування не спостерігається 

  Середній Обсяг тезаурусу в галузі інструментальної педагогіки й 

виконавства достатній. Він включає комплекс тих 

понять, які найбільш часто використовують викладачі на 

заняттях у процесі інструментально-виконавської 

підготовки, а також понять, отриманих у процесі 

виконання самостійної роботи з навчальних дисциплін 

«Науково-педагогічна практика», «Практикум за 

кваліфікацією», «Виробнича педагогічна практика з 

музики», «Виконавський практикум». Обізнаність з 

теорії та методики інструментального виконавства, яку 

виявляє магістрант, є достатньою для вияву здатності до 

практичного застосування знань, але у знаннях 

спостерігається певна нерівномірність 

  Високий Обсяг тезаурусу в галузі інструментальної педагогіки й 

виконавства є розгалуженою системою фахових понять. 

Він включає комплекс не тільки тих понять, які 

найбільш часто використовують викладачі на заняттях у 

процесі інструментально-виконавської підготовки, і 

понять, отриманих у процесі виконання самостійної 

роботи з навчальних дисциплін «Науково-педагогічна 

практика», «Практикум за кваліфікацією», «Виробнича 

педагогічна практика з музики», «Виконавський 

практикум», але й поняття, набуті у процесі фахової 

самоосвіти. Обізнаність з теорії та методики 

інструментального виконавства, яку виявляє магістрант, 

є глибокою, яку можна визначити як інструментально-

виконавську ерудованість. Адже магістрант не тільки 

виявляє наявність означених знань, але й вільно ними 

оперує. Спостерігається не тільки здатність до 

практичного застосування цих знань, але й фахова 

спрямованість на їх застосування: адже магістрант цього 

рівня набуває знання не абстраговано, а з метою їх 

подальшого застосування 

3. Операційно-

виконавський  

Низький Наявність сформованого комплексу інструментально-

технічних умінь виявляється в межах, обумовлених 

природними музичними здібностями магістранта, тобто не 

систематично, оскільки не вистачає відпрацьованості 

означених умінь. Вияв інструментально-виконавської 

стабільності, як правило, не спостерігається, оскільки 

заважає невідпрацьованість навчального матеріалу. Звідси 

проявляється невпевненість магістранта під час 

концертного виконання музичних творів, яка під впливом 

стресорів призводить до негативних результатів. 

Магістрант не виявляє здатності до досконалого 

інструментально-технічного виконання навчально-

педагогічного репертуару різного рівня складності 

  Середній Наявність сформованого комплексу інструментально-

технічних умінь виявляється частково й несистематично. 
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Виявлені інструментально-технічні вміння засвідчують 

проведену роботу, але вільне володіння означеними 

вміннями проявляється фрагментарно. Вияв 

інструментально-виконавської стабільності 

спостерігається переважно під час виконання музичних 

творів, які мають виконуватись у повільному та 

середньому темпах. Швидкий темп демонструє 

нерівномірність стабільності виконання. Магістрант 

виявляє здатність до інструментально-технічного 

виконання навчально-педагогічного репертуару 

помірного рівня складності на вимогу викладача 

  Високий Наявність сформованого комплексу інструментально-

технічних умінь виявляється систематично, причому 

складається враження щодо легкості в застосування 

означених умінь. Виявлені інструментально-технічні 

вміння засвідчують проведену кропітку, цілеспрямовану 

й систематичну роботу. Володіння означеними вміннями 

проявляється вільно й у повному обсязі. Вияв 

інструментально-виконавської стабільності 

спостерігається систематично. Магістрант не тільки 

виявляє здатність до інструментально-технічного 

виконання навчально-педагогічного репертуару різного 

рівня складності, але й виявляє постійний інтерес до 

ознайомлення з новими зразками 

4. Творчо-

діяльнісний  

Низький Про вияв здатності до варіативного застосування методів 

і засобів мистецького навчання у процесі 

інструментально-виконавської підготовки під час 

асистентської практики не йдеться, оскільки не вистачає 

теоретичних знань щодо означених методів і засобів. 

Уміння оригінального інтерпретаційного втілення 

музичного твору виявляються виключно на емоційному 

рівні, оскільки продуманість творчої інтерпретації є 

відсутньою. Отже, здатність до ефективного розв’язання 

проблемних ситуацій власної інструментально-

виконавської підготовки, так і проблемних ситуацій 

інструментально-виконавської підготовки студентів під 

час асистентської практики є нульовою 

  Середній Спостерігається достатній вияв обізнаності щодо методів і 

засобів мистецького навчання у процесі інструментально-

виконавської підготовки під час асистентської практики, а 

також здатність до їх застосування. Але саме варіативність, 

гнучкість у застосуванні означених методів і засобів не 

виявляється взагалі або виявляється незначно. Уміння 

оригінального інтерпретаційного втілення  музичного 

твору виявляються як на емоційному рівні, так і на вимогу 

викладача. Причому магістрант цього рівня, як правило, 

перебирає на себе концепцію творчої інтерпретації, яка 

пропонується викладачем на заняттях. Здатність до 

ефективного розв’язання проблемних ситуацій як власної 

інструментально-виконавської підготовки, так і 

проблемних ситуацій інструментально-виконавської 

підготовки студентів, із якими проходять асистентську 
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практику магістранти, виявляється, але за допомогою 

викладача 

  Високий Спостерігається вільний вияв здатності до варіативного 

застосування методів і засобів мистецького навчання у 

процесі інструментально-виконавської підготовки під час 

асистентської практики, причому спостерігаються також 

прояви педагогічної творчості, педагогічної імпровізації, 

зокрема, у креативному створенні й парному 

інтерпретаційного застосуванні методів. Уміння 

оригінального втілення музичного твору виявляються 

комплексно та включають як емоційний, так і 

інтелектуальний рівні. Здатність до ефективного 

розв’язання проблемних ситуацій як власної 

інструментально-виконавської підготовки, так і 

проблемних ситуацій інструментально-виконавської 

підготовки студентів, із якими проходять асистентську 

практику магістранти, виявляється як спонтанно, так і за 

допомогою обговорень із викладачами та іншими 

магістрантами 

Проведене на першій стадії констатувального експерименту спеціальне 

діагностичне опитування серед 63 магістрантів І–ІІ курсів та 

57 представників професорсько-викладацького складу музично-педагогічних 

ЗВО України засвідчило про відповідальне ставлення обох груп респондентів 

до проблематики інструментально-виконавської підготовки магістрантів. 

Обидві групи опитаних зазначили про актуальність і необхідність 

розв’язання проблем інструментально-виконавської підготовки магістрантів, 

а також запропонували практичні напрями щодо їх розв’язання, а саме: 

- збільшення годин для інструментально-виконавської підготовки 

магістрантів (95 % респондентів); 

- педагогічне забезпечення щодо цілеспрямованого надання знань і 

формування вмінь у магістрантів виконавської надійності; 

- педагогічне забезпечення щодо спеціального надання магістрантам 

знань із проблем музичної психології, зокрема, психології музичного 

виконавства.  

Характерною особливістю діагностичного опитування, проведеного під 

час стадії попереднього діагностування на етапі констатації, є практична 

відсутність респондентів, які не змогли надати відповідь, а також широкий 

спектр варіантів в отриманих відповідях. Це свідчить про зацікавлене 
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ставлення респондентів обох груп до проблем інструментально-виконавської 

підготовки, а також про активність і бажання брати участь у їх розв’язанні.  

Проведений аналіз результатів констатувального експерименту, 

отриманих на другій стадії діагностичного опитування серед 63 магістрантів 

щодо діагностування рівнів сформованості їх інструментально-виконавської 

підготовленості, дозволив стверджувати про значне переважання низького й 

середнього рівнів: на високому рівні знаходяться лише 13,49 % респондентів, 

на середньому – 55,56 %, а на низькому – 30,95 % респондентів. Причому 

характерним є переважання низького над високим рівнем майже у 2,3 рази.  

Проведене діагностування рівнів інструментально-виконавської 

підготовленості магістрантів дозволило охарактеризувати низький, середній 

та високий. 

Слід зауважити, що специфіка формування інструментально-

виконавської підготовленості магістрантів у системі вищої музично-

педагогічної освіти України, виявлена нами під час здійснення 

констатувального експерименту, дозволила окреслити найбільш ефективні 

методи, засоби й форми розв’язання проблеми дослідження, які склали 

основу методичного забезпечення для проведення формувального 

експерименту. 

 

3.2. Методичне забезпечення інструментально-виконавської 

підготовленості магістрантів у системі вищої музично-педагогічної 

освіти України: хід та результати експерименту 

 

З метою експериментальної перевірки методичного забезпечення 

формування інструментально-виконавської підготовленості майбутніх 

учителів музики в музично-педагогічних ЗВО України було проведено 

формувальний експеримент. Формувальний експеримент здійснювався згідно 

з результатами діагностування рівнів сформованості інструментально-

виконавської підготовленості майбутніх учителів музики, отриманих під час 
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констатувального експерименту. Перебіг експериментальної роботи 

враховував передбачення щодо підвищення загального рівня 

інструментально-виконавської підготовленості магістрантів музично-

педагогічних ЗВО у процесі фахового навчання.  

До дослідно-експериментальної роботи під час формувального 

експерименту було залучено 56 осіб – студентів-магістрантів 1–2 років 

навчання таких музично-педагогічних ЗВО, як НПУ імені 

М. П. Драгоманова, Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського, Криворізький державний педагогічний 

університет. Із загальної кількості респондентів, які взяли участь у 

формувальному експерименті, 28 магістрантів увійшли до контрольної групи 

і 28 магістрантів увійшли до експериментальної групи. 

Для проведення формувального експерименту нами було 

конкретизовано його мету – експериментальну перевірку ефективності 

методики формування інструментально-виконавської підготовленості 

магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти України. 

Поетапність експериментальної роботи забезпечила комплексність, 

послідовність і цілісність формування досліджуваного феномену. 

Відповідно до окресленої мети було визначено також завдання 

формувального експерименту, а саме:  

 окреслення етапів комплексного, цілісного й послідовного 

формування інструментально-виконавської підготовленості магістрантів у 

процесі фахового навчання; 

 визначення, упровадження й перевірка ефективності сукупності 

методів, запропонованих для кожного з означених етапів; 

 перевірка ефективності цілісного методичного забезпечення 

експериментальним шляхом; 

 аналіз динаміки формування інструментально-виконавської 

підготовленості магістрантів шляхом порівняння статистичних даних, 
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отриманих під час здійснення контрольних зрізів у контрольній та 

експериментальній групах.  

Експериментальна перевірка ефективності методичного забезпечення 

щодо формування інструментально-виконавської підготовленості 

магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти України 

проводилася відповідно до компонентної структури досліджуваного 

феномену згідно з визначеними критеріями й показниками підготовленості. 

Обрахування отриманих статистичних даних під час дослідно-

експериментальної роботи відбувалося за формулою 

n

x

n

xxxx
M

in 





...321  (Гончаренко С. У.) (Гончаренко, 2008). 

Для виконання поставлених завдань формувального експерименту було 

задіяно сукупність емпіричних, теоретичних методів, музично-творчих 

завдань, зокрема: метод навчальних дискусій, метод інсценізації музичних 

творів, метод висунення навчальних вимог тощо, які застосовувалися разом 

із методами евристичної бесіди, самостійного формулювання висновків, 

образно-демонстраційними методами та методами математичної статистики, 

а також методів аналізу, порівняння й узагальнення отриманих статистичних 

даних тощо.  

У процесі проведення формувального експерименту було впроваджено 

розроблену нами модель методичного забезпечення формування 

інструментально-виконавської підготовленості магістрантів у системі вищої 

музично-педагогічної освіти України. Відповідно до цієї моделі організація 

формувального експерименту передбачала три послідовних етапи: 

експонувального, аналітично-операційного та продуктивного. Кожен з 

означених етапів базувався на розроблених попередньо напрямах 

інструментально-виконавської підготовки студентів магістратури – музично-

виконавському, методико-педагогічному й науково-дослідницькому. 

Причому підбір сукупності спеціальних методів для кожного з етапів 

здійснювався відповідно до всіх напрямів фахового навчання магістрантів.  
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На І – експонувальному етапі – здійснювалося формування 

мотиваційно-потребового компоненту. Зміст цього етапу передбачає 

формування мотиваційної цілеспрямованості магістрантів щодо провадження 

подальшої фахової інструментально-виконавської діяльності шляхом 

набуття, розширення та збагачення їх обізнаності у професійних питаннях, 

розвитку особистісних професійних якостей викладачів мистецьких 

дисциплін, учителів музики, актуалізації, набутого в попередні роки 

навчання, виконавського й педагогічного досвіду, без яких ефективне 

провадження фахової діяльності є неможливим. 

Ключовими позиціями цього етапу є формування в магістрантів таких 

мотиваційних утворень, як стійкий, пролонгований інтерес до 

інструментально-виконавської діяльності, поглиблення художньо-естетичних 

потреб, розширення обсягу означених потреб щодо набуття інтонаційно-

художнього фонду зразків навчально-педагогічного репертуару. 

Добитися цього неможливо без створення емоційно-стимулюючого 

середовища професійного самовдосконалення магістранта (перша 

педагогічна умова). На уроках в інструментальному класі створювалася 

позитивна емоційна атмосфера, підтримувалися найменші спроби студента 

до самостійних дій, до висловлення власного судження тощо. Викладачі 

старалися відкрити в кожного магістранта кращі його риси, здібності, 

художні можливості. 

Формування мотиваційно-потребового компоненту на 

експонувальному етапі відбувалось у процесі індивідуальних і групових 

занять із навчальних курсів «Основний музичний інструмент», «Виробнича 

педагогічна практика з музики», «Виконавський практикум», «Практикум з 

кваліфікації», «Науково-педагогічна практика» тощо, а також під час 

керування самостійною роботою магістрантів.  

Для провадження експонувального етапу формувального експерименту 

було розроблено й упроваджено сукупність спеціальних методів, що 

включали: 
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- групу методів мотивації мистецького навчання (методи розвитку 

інтересу до інструментально-виконавської діяльності; 

- групу вербальних методів (інтерактивну бесіду, поточний коментар); 

- групу евристичних методів; 

- образно-демонстраційні методи тощо. 

З метою формування І показника сформованості мотиваційно-

потребового компоненту інструментально-виконавської підготовленості 

магістрантів (критерій – міра готовності до інструментально-виконавської 

діяльності) було застосовано низку методів з групи методів мотивації 

мистецького навчання: метод навчальних дискусій, метод інсценізації 

музичних творів, метод висунення навчальних вимог тощо, які 

застосовувались разом із методами евристичної бесіди, самостійного 

формулювання висновків, образно-демонстраційними методами.  

Зокрема, вельми ефективним для формування стійкого інтересу до 

інструментально-виконавської діяльності виявився метод навчальних 

дискусій, який використовувався під час організації процесу самостійної 

роботи магістрантів із навчальних дисциплін «Оркестровий клас», 

«Виконавський практикум», «Методика викладання дисциплін кваліфікації». 

Для формування інтересу магістрантів до провадження інструментально-

виконавської діяльності велике значення мав підбір тем для дискусійного 

обговорення. Нами було запропоновано теми навчальних дискусій для 

кожної з вищезазначених навчальних дисциплін:  

- для навчальної дисципліни «Оркестровий клас» – «Колективне 

музикування учнів загальноосвітніх шкіл: основні проблеми організації»; 

- для навчальної дисципліни «Виконавський практикум» – «Методи, 

засоби та прийоми формування виконавської стабільності майбутніх учителів 

музики»; 

- для навчальної дисципліни «Методика викладання дисциплін 

кваліфікації» – «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 
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процесі інтерпретаційного опрацювання музичних творів: PRO чи 

CONTRA?» 

Також для формування стійкого інтересу до інструментально-

виконавської діяльності (1 показник сформованості мотиваційно-потребового 

компоненту) було застосовано метод інсценізації зразків інструментальної 

музики, що опрацьовуються під час занять із навчальних дисциплін 

«Основний інструмент», «Виконавський практикум», «Методика викладання 

дисциплін кваліфікації», «Оркестровий клас», «Виробнича педагогічна 

практика з музики», «Науково-педагогічна практика» тощо. Під час 

застосування цього методу студентам пропонується втілити художній образ 

музичного твору художньо-сценічними засобами – пластично, мімічно, 

хореографічно тощо, застосувавши власну фантазію.  

Слід зауважити, що застосування методу інсценізації зразків 

інструментальної музики доцільно застосовувати на прикладі зразків 

непрограмної музики, оскільки програмність передбачає визначення 

композитором авторського задуму. У той час, як опрацювання непрограмних 

творів передбачає велику кількість варіантів трактування творчого задуму 

композитора, що збуджує, насамперед, творчу уяву й фантазію студентів-

магістрантів. Можливість продемонструвати власні творчі якості позитивно 

впливає на емоційне супроводження процесу інструментально-виконавської 

підготовки, а значить сприяє вмотивованості магістрантів до 

інструментально-виконавської діяльності, зокрема розвитку відповідного 

інтересу. 

Метод інсценізації доцільно використовувати в комплексі з методом 

демонстрації музичних творів і методом обговорення художнього образу, 

створеного під час інсценізації. Комплекс означених методів є інструментом 

ефективного забезпечення стійкого інтересу до інструментально-

виконавської діяльності. Для застосування методу інсценізації було 

використано такі музичні зразки: І. С. Бах, «Французька сюїта» соль-мажор; 
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В. А. Моцарт, «Фантазія» ре мінор; В. А. Моцарт, Соната мі бемоль мажор 

№ 4; Д. Скарлатті, Соната ре мажор та ін. (фрагменти за вибором). 

Для формування стійкого інтересу до інструментально-виконавської 

діяльності було використано також метод евристичної бесіди, який 

застосовувався під час занять із навчальних дисциплін «Методика 

викладання дисциплін кваліфікації», «Практикум з кваліфікації» тощо. Як 

правило, у процесі практичного використання цей метод застосовувався 

разом із методом формулювання висновків. Застосування методу евристичної 

бесіди передбачало спеціальну організацію:  

- постановку проблеми; 

- серію заздалегідь підготовлених запитань, невеликих творчих завдань, 

кожне з яких є конкретним кроком для розв’язання поставленої проблеми; 

- самостійне формулювання висновків. 

Завдання щодо розвитку стійкого інтересу магістрантів до 

інструментально-виконавської діяльності передбачало певну специфіку щодо 

застосування цього методу. До прикладу, під час постановки проблеми нами 

спеціально виголошувалося дискусійне або навіть помилкове твердження. 

Зокрема, під час опрацювання теми «Методика викладання основного 

інструменту» з навчальної дисципліни «Методика викладання дисциплін 

кваліфікації» ми озвучували нагальну проблему факультетів мистецтв 

педагогічних університетів щодо різного рівня інструментально-виконавської 

підготовленості груп студентів, які вступили на факультет після музичних 

шкіл, після педагогічних училищ і коледжів і після музичних училищ.  

Під час озвучення цієї проблеми нами виголошувалося дискусійне 

твердження, що не треба застосовувати особистісно-орієнтований підхід до 

кожної з означених груп студентів: адже вони вступили в університет, а не в 

дитячий садочок. Одразу після цієї заяви викладача спостерігається 

підвищений інтерес до оголошеної проблематики: одні магістранти 

починають сперечатись із викладачем, інші його підтримувати, виникає 

професійна дискусія, яка зачіпає всіх без винятку присутніх. Після такої 
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активізації інтересу покрокове вирішення запропонованих для евристичної 

бесіди завдань відбувається вельми інтенсивно. Причому прикінцеве 

самостійне формулювання висновків відбувається не формально, а також 

вельми активно. 

Традиційно ефективним методом мотивації мистецького навчання 

загалом і розвитку стійкого інтересу до інструментально-виконавської 

діяльності зокрема є метод висунення навчальних вимог, який визначається 

критеріями оцінювання магістрантів у процесі поточного й підсумкового 

видів контролю під час складання модулів у навчальних семестрах, а також 

заліків та іспитів на екзаменаційних сесіях.  

Для контрольних зрізів щодо сформованості мотиваційно-потребового 

компоненту інструментально-виконавської підготовленості магістрантів у 

системі вищої музично-педагогічної освіти України згідно з І показником – 

вияву стійкого інтересу до інструментально-виконавської діяльності було 

використано модифікований тест І. Глазунової «Тест на вияв рівня 

сформованості стійкого інтересу магістрантів до інструментально-

виконавської діяльності» (Додаток А). Проведене тестування засвідчило 

суттєву позитивну динаміку зростання статистичних даних цього показника 

на високому й середньому рівнях і негативну динаміку спаду на низькому 

рівні в експериментальній групі, порівняно з констатувальним етапом 

експериментальної роботи.  

З метою формування ІІ показника сформованості мотиваційно-

потребового компоненту інструментально-виконавської підготовленості 

магістрантів – наявності стійкого потребового спонукання щодо набуття 

інтонаційно-художнього фонду зразків навчально-педагогічного репертуару 

(критерій – міра готовності до інструментально-виконавської діяльності) 

було також застосовано низку методів із групи методів мотивації 

мистецького навчання: метод висунення навчальних вимог, метод контролю 

тощо, які застосовувалися разом із методами самостійного формулювання 

висновків, узагальнення педагогічного потенціалу музичного твору, образно-
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демонстраційними методами, методами художнього вправляння, ескізного 

опрацювання музичних творів, варіантної розробки художнього матеріалу, 

методом індивідуального та групового консультування.  

На експонувальному етапі формувального експерименту наявність 

стійкого потребового спонукання щодо набуття інтонаційно-художнього 

фонду зразків навчально-педагогічного репертуару передбачає педагогічне 

стимулювання, педагогічну підтримку та пролонгацію потребового 

збудження щодо ознайомлення, засвоєння та здатності до досконалої 

демонстрації комплексу зразків інструментальної музики, необхідного для 

подальшого викладання навчальних дисциплін «Спеціальний музичний 

інструмент», «Додатковий музичний інструмент», «Оркестровий клас», 

«Методика музичного виховання», «Науково-педагогічна практика» тощо. 

З метою стимуляції виникнення потребового збудження на основі 

усвідомлення нестачі власної обізнаності в галузі навчально-педагогічного 

репертуару, а також нестачі вмінь і навичок щодо досконалого виконання 

його зразків, на експонувальному етапі формувального експерименту 

магістрантам було запропоновано спеціальне творче завдання. Виконання 

цього завдання вимагало реальної інтеграції навчальних дисциплін 

«Науково-педагогічна практика», «Спеціальний музичний інструмент» і 

«Методика викладання дисциплін кваліфікації» та тісної творчої взаємодії 

викладачів.  

У результаті було створено перелік навчально-педагогічного 

репертуару для провадження інструментально-виконавської підготовки 

студентів І – ІІ курсів факультетів мистецтв педагогічних університетів. Для 

магістрантів І року навчання означений перелік зразків навчально-

педагогічного репертуару було передано в якості однієї з вимог до І модулю з 

означених навчальних дисциплін. Виконання цього творчого завдання 

передбачало не тільки якісне, досконале виконання визначеного навчального 

репертуару, але й створення педагогічних анотацій, у яких магістранти мали 

самостійно визначити інструментально-виконавські труднощі, методи й 



201 

 

 

засоби їх подолання, а також узагальнити педагогічний потенціал кожного з 

музичних зразків (Додаток Д).  

Проаналізувавши результати виконання творчого завдання під час 

проведення модульного контролю, ми мали змогу переконатися, що 

запропоноване творче завдання сприяло формуванню стійкого потребового 

спонукання щодо набуття інтонаційно-художнього фонду зразків навчально-

педагогічного репертуару магістрантів шляхом залучення методів контролю, 

колективного обговорення й аналізу результатів його виконання. В 

результаті застосування означених методів магістранти змогли визначити 

реальний власний рівень обізнаності у сфері педагогічного опрацювання 

зразків навчально-педагогічного репертуару й рівень досконалості їх 

виконання, а також, що є головним, усвідомити й рефлексивно осмислити 

дефіцит власних інструментально-виконавських і педагогічних умінь. Адже 

поштовхом для потребового збудження щодо набуття інтонаційно-

художнього фонду зразків навчально-педагогічного репертуару слугує 

усвідомлення особистістю майбутнього викладача певного дефіциту, нестачі 

відповідних умінь і навичок. 

Студентка-магістрантка І року навчання Марина З.: «Цей модуль я 

склала не так добре, як я хотіла. Вчити цей репертуар мені було складно, 

адже з десяти творів я знала тільки два. Я зрозуміла, що практично не 

обізнана з репертуаром для студентів І – ІІ курсів і мало знаю про практичну 

педагогічну роботу зі студентами, хоча регулярно відвідую заняття 

«Методика викладання дисциплін кваліфікації». Але ж якщо після закінчення 

магістратури я буду викладати на факультеті мистецтв, мені знадобиться 

знати багато творів різних жанрів для складання програм студентів. Може Ви 

порадите мені спеціальні хрестоматії?». 

Студент магістрант ІІ курсу навчання Ярослав Г.: «Я думав, що майже 

всі інструментально-технічні труднощі в Ноктюрні Шопена до діез мінор 

вказав повністю. Але після колективного обговорення своєї позиції бачу, що 

більше половини труднощів я просто не помітив. А я ж хочу викладати 
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основний музичний інструмент у педагогічному коледжі! Недостатньо 

просто вивчити певні фортепіанні твори. Треба відвідати відкриті заняття не 

тільки на нашому факультеті, але й у інших музичних ЗВО. Збирати цікавий і 

корисний навчальний репертуар треба по краплинах». 

Таким чином, усвідомлення й рефлексивне осмислення дефіциту 

власних інструментально-виконавських і педагогічних умінь у сфері 

виконання, а також педагогічного опрацювання зразків навчально-

педагогічного репертуару спричинило виникнення потребового збудження 

щодо набуття інтонаційно-художнього фонду зразків навчально-

педагогічного репертуару. 

Формування стійкого, пролонгованого потребового спонукання щодо 

набуття інтонаційно-художнього фонду зразків навчально-педагогічного 

репертуару відбувалось у процесі фахової інструментально-виконавської 

підготовки магістрантів шляхом застосування групи художньо-творчих 

методів мистецького навчання, а також групи методів навчання відповідно до 

характеру мистецької діяльності (Падалка Г. М.) (Падалка, 1981). У процесі 

індивідуальних занять зі «Спеціального музичного інструменту», 

«Оркестрового класу» нами було використано методи художнього 

вправляння, ескізного опрацювання музичних творів, варіантної розробки 

художнього матеріалу. Слід зауважити, що означені методи сприяли 

формуванню стійкого, пролонгованого потребового спонукання щодо 

набуття інтонаційно-художнього фонду зразків навчально-педагогічного 

репертуару в поєднанні з методом висунення навчальних вимог із групи 

методів мотивації мистецького навчання.  

Доцільно зазначити, що продемонстрована магістрантами 

усвідомленість щодо необхідності набуття інтонаційно-художнього фонду 

зразків навчально-педагогічного репертуару, засвідчує не тільки стійкість їх 

відповідного потребового спонукання, але й демонструє їх готовність до 

провадження ефективної інструментально-виконавської діяльності вже на 

експонувальному етапі формувального експерименту. Так низка магістрантів 
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І року навчання звернулися з пропозицією щодо введення в навчальні плани 

факультативу додаткового спецкурсу, який не тільки розширював би їх 

обізнаність у галузі навчально-педагогічного репертуару, але й висвітлював 

би специфічні особливості його застосування на заняттях з «Основного 

музичного інструменту». 

Магістрантка Ірина Л.: «Незважаючи на те, що я маю зовсім непогані 

успіхи під час проходження асистентської практики й бачу, як зі студентами 

працюють наші викладачі, який репертуар вони дають студентам, мені як 

майбутньому педагогові з фортепіано не вистачає практичних навичок 

роботи з навчальним репертуаром. Одне діло, спостерігати, які твори дає 

студентові викладач, – зовсім інше – визначати їх самостійно». 

Магістрантка заочного відділення Лілія Н.: «Я зараз паралельно з 

навчанням у магістратурі працюю у загальноосвітній школі. Але я мрію про 

роботу викладача з фортепіано. Я бачу, що мені конче необхідні спеціальні 

заняття з опрацювання навчально-педагогічного репертуару. Добре було б, 

якби була така навчальна дисципліна, хоча б факультативно!» 

Такі побажання та пропозиції засвідчують наявність сформованої 

готовності магістрантів до інструментально-виконавської діяльності в якості 

педагогів-інструменталістів.  

У відповідь на такі побажання нами було застосовано метод 

індивідуального та групового консультування магістрантів у галузі підбору, 

досконалого виконання й педагогічного опрацювання навчально-

педагогічного репертуару для студентів І – ІV курсів, які навчаються на 

факультетах мистецтв педагогічних університетів. 

Для контрольних зрізів щодо сформованості мотиваційно-потребового 

компоненту інструментально-виконавської підготовленості магістрантів у 

системі вищої музично-педагогічної освіти України згідно з ІІ показником – 

наявності стійкого потребового спонукання щодо набуття інтонаційно-

художнього фонду зразків навчально-педагогічного репертуару було 

використано модифікований тест І. Глазунової «Тест на вияв рівня 
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сформованості стійкого потребового спонукання щодо набуття інтонаційно-

художнього фонду зразків навчально-педагогічного репертуару» (Додаток Б).  

Диференціація студентів-магістрантів щодо рівнів сформованості 

мотиваційно-потребового компоненту інструментально-виконавської 

підготовленості за результатом формувального експерименту подано в 

таблиці 3.10. 

Таким чином, контрольні зрізи, проведені в контрольних та 

експериментальних групах, продемонстрували якісні позитивні зміни 

показників в експериментальних групах (табл. 3.10). За допомогою аналізу 

отриманих статистичних даних було з’ясовано, що 28,57 % респондентів 

експериментальної групи знаходяться на високому рівні сформованості 

мотиваційно-потребового компоненту інструментально-виконавської 

підготовленості, що на 10,71 % більше, ніж у контрольних групах, де на 

високому рівні знаходяться лише 17,86%.  

Таблиця 3.10  

Розподіл респондентів за рівнями сформованості мотиваційно-

потребового компоненту інструментально-виконавської підготовленості 

за результатами формувального експерименту (критерій – «міра 

готовності до інструментально-виконавської діяльності») 

Рівні Контрольні групи Експериментальні групи 

1 показник 2 показник Для 

критерія 

1 показник 2 показник Для 

критерія 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

В 5 17,86 5 17,86 5 17,86 9 32,14 7 25,00 8 28,57 

С 14 50,00 16 57,14 15 53,57 17 60,71 17 60,71 17 60,71 

Н 9 32,14 7 25,00 8 28,57 2 07,14 4 14,29 3 10,71 

 

На середньому рівні сформованості мотиваційно-потребового 

компоненту інструментально-виконавської підготовленості в 

експериментальних групах знаходяться 60,71 % магістрантів, що на 7,14 % 
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більше, ніж у контрольних групах, де на середньому рівні знаходяться лише 

53,57 %. 

На низькому рівні сформованості мотиваційно-потребового 

компоненту інструментально-виконавської підготовленості в 

експериментальних групах знаходяться лише 10,71 % магістрантів, що на 

17,86 % менше, ніж у контрольних групах, де на низькому рівні знаходяться 

28,57 %. 

Отже, порівняльний аналіз отриманих статистичних даних дозволяє 

стверджувати про переконливу позитивну тенденцію зростання показників 

на високому й середньому рівнях і на динаміку спаду на низькому рівні 

сформованості мотиваційно-потребового компоненту в експериментальних 

групах. Співставляючи статистичні дані констатувального й формувального 

етапів експерименту, можна також констатувати, що значення показників 

критерію «міра готовності до інструментально-виконавської діяльності» 

суттєво зросли в експериментальних групах і незначно зросли в контрольних 

групах порівняно з констатувальним етапом експерименту.  

На ІІ – аналітично-операційному етапі – здійснювалося формування 

когнітивно-компетентнісного та операційно-виконавського компонентів. 

Зміст цього етапу передбачав формування інструментально-виконавської 

компетентності магістрантів, яка включає високий рівень професійної 

підготовленості щодо засвоєння фундаментальних знань у галузі теорії та 

методики інструментально-виконавської підготовки студентів факультетів 

мистецтв зокрема й музичної психології та педагогіки загалом, сформований 

тезаурус у царині інструментальної педагогіки й виконавства, загальну 

мистецьку ерудицію, знання «золотого фонду» фортепіанного репертуару, 

стійкі навички науково-дослідної роботи у сфері музичної педагогіки й 

виконавства.  

Ключовими позиціями цього етапу є розвиток у магістрантів здатності 

щодо ефективного провадження подальшої фахової як інструментально-

виконавської діяльності, так і педагогічної діяльності під час формування 
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когнітивно-компетентнісного та операційно-виконавського компонентів, 

шляхом набуття, розширення та збагачення їх інструментально-

виконавського, музично-педагогічного та науково-дослідного досвіду. 

Причому специфіка формування обох компонентів полягає в розвитку 

здатності магістранта не тільки повноцінно засвоювати зазначені вище 

знання й набувати відповідні вміння, але й вільно оперувати ними, доцільно 

застосовувати під час розв’язання педагогічних проблем освітнього процесу.  

Запорукою вирішення даних завдань є застосування другої педагогічної 

умови – забезпечення творчого характеру процесу сприйняття музичного 

мистецтва. Навчити магістрантів сприйманню, оцінюванню та творенню 

художніх образів у процесі інструментально-виконавської підготовки – одне 

з головних завдань усієї підготовки студентів магістратури. Формування 

когнітивно-компетентнісного компоненту на аналітично-операційному етапі 

відбувалось у процесі індивідуальних і групових занять із навчальних курсів 

«Основний музичний інструмент», «Оркестровий клас», «Виробнича 

педагогічна практика з музики», «Виконавський практикум», «Практикум з 

кваліфікації», «Науково-педагогічна практика», «Науково-дослідна 

практика», «Керівництво магістерськими роботами» тощо.  

Для провадження аналітично-операційного етапу формувального 

експерименту було розроблено й упроваджено сукупність спеціальних 

методів, що включали: 

- теоретичні методи (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, 

класифікація та ін.);  

- евристичні (евристичний діалог, евристична дискусія, евристичний 

тренінг та ін.);  

- методи мистецького навчання за характером мистецької діяльності; 

- образно-демонстраційні методи; 

- інтерактивні методи.  

Формування тезаурусу як комплексного термінологічного глосарію 

являє собою специфічний процес мисленнєвої абсорбції понять у галузі 
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інструментальної педагогіки й виконавства. Цей процес базується на 

мисленнєвих операціях конкретизації, абстрагування, класифікації та 

систематизації означених понять, а також їх прикінцевого рефлексивного 

узагальнення. Під час індивідуальних занять із курсів «Основний музичний 

інструмент», «Науково-педагогічна практика», «Науково-дослідна практика», 

«Керівництво магістерськими роботами» та групових занять з курсів 

«Оркестровий клас», «Виробнича педагогічна практика з музики», 

«Виконавський практикум», «Практикум з кваліфікації» магістрант, 

знаходячись у процесі діалогічної взаємодії із професорсько-викладацьким 

складом, студентами, вчителями загальноосвітніх шкіл, учнями, одночасно 

спостерігаючи за їх викладацькою та навчальною діяльністю, накопичує 

відповідний понятійний фонд, що складає основу інструментально-

виконавської компетентності майбутнього викладача мистецьких дисциплін, 

вчителя музичного мистецтва.  

Одним з ефективних методів формування тезаурусу в галузі 

інструментальної педагогіки й виконавства (І показник) виявилося 

застосування вербальних методів пояснення, поточних коментарів тощо у 

процесі проведення індивідуальних, лекційних і практичних занять із курсів 

«Основний музичний інструмент», «Методика викладання дисциплін 

кваліфікації», «Виконавський практикум», «Керівництво магістерськими 

роботами», «Оркестровий клас» тощо. Під час застосування означених 

вербальних методів активно здійснювалось оперування спеціальними 

поняттями в галузі інструментальної педагогіки й виконавства, причому під 

час викладання тем із цих навчальних курсів поняття застосовувалися з боку 

викладачів, а під час контролю володіння цими поняттями демонстрували 

магістранти. 

Оперування й застосування інструментально-виконавського тезаурусу 

в повному обсязі відбувалося під час таких навчальних курсів, як «Науково-

педагогічна практика», «Науково-дослідна практика», «Виробнича 
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педагогічна практика з музики», «Виконавський практикум», «Практикум з 

кваліфікації». 

Вельми ефективним методом формування тезаурусу в галузі 

інструментальної педагогіки й виконавства виявився метод навчальної 

дискусії, який застосовувався під час засідань НТТСМ як у наукових гуртках 

студентів, так і під час роботи проблемних груп. Нами було запропоновано 

для дискусійних обговорень такі теми: 

- «Розвиваючий потенціал колективного музикування учнів у процесі 

позакласної навчальної діяльності»; 

- «Формування інтерпретаційних умінь студентів факультетів мистецтв 

педагогічних університетів на засадах жанрово-стильового підходу»; 

- «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі 

музичного навчання учнів на уроках музичного мистецтва в загальноосвітній 

школі»; 

- «Роль і значення інструктивних етюдів у процесі формування 

інструментально-технічних умінь майбутніх учителів музики».  

Специфіка роботи викладача під час групових занять з «Оркестрового 

класу» обумовила вибір сукупності методів, що включав поєднання методів 

презентації, вербального полілогу, колективного оцінювання й колективного 

узагальнення результатів для формування тезаурусу в галузі 

інструментальної педагогіки й виконавства. Зокрема, під час роботи над 

інтерпретацією музичного твору (на матеріалі музичного твору М. Скорика 

«Мелодія»).  

Перед оркестровим колективом було поставлено завдання щодо 

створення інтерпретаційного концепту цього музичного твору. Студентам, у 

якості самостійної роботи, було запропоновано в письмовому вигляді 

створити анотацію та на її основі – оригінальний інтерпретаційний концепт. 

Окреме додаткове заняття з «Оркестрового класу» було присвячено 

презентаціям означених концептів, після яких відбулося їх колективне 
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оцінювання, а також полілогічне спілкування у процесі узагальнення щодо 

вироблення єдиного спільного інтерпретаційного концепту.  

Для інтенсифікації процесу розширення в магістрантів тезаурусу в 

галузі інструментальної педагогіки й виконавства нами цілеспрямовано 

застосовувався комплекс теоретичних методів, тотожних мисленнєвим 

операціям аналізу, порівняння, узагальнення, конкретизації, класифікації 

тощо.  

З навчальних дисциплін «Методика викладання дисциплін 

кваліфікації» (самостійна робота) магістрантам було запропоновано 

підготувати реферати з теми «Методичні пропозиції для розвитку 

інструментально-технічних умінь і навичок майбутніх учителів музики». До 

підготовки рефератів магістрантам було надано перелік вимог, виконання 

яких передбачало цілеспрямоване формування тезаурусу в галузі 

інструментальної педагогіки й виконавства шляхом відпрацювання 

комплексу мисленнєвих операцій. Означені вимоги включали таке: 

 проаналізувати методику розвитку інструментально-технічних 

умінь і навичок Г. Нейгауза (Нейгауз, 1982) (за працею «Мистецтво 

фортепіанної гри») і Л. Баренбойма (за працею «Фортепіанна педагогіка». 

Ч.1 ) (Баренбойм, 1974); 

 абстрагувати методичні поради авторів, що стосуються розвитку 

інструментально-технічних умінь і навичок;  

 порівняти авторські методичні концепції щодо розвитку означених 

умінь; 

 конкретизувати зміст запропонованих авторами методів 

мистецького вправляння;   

 зробити узагальнюючі висновки щодо педагогічного значення 

опрацьованих методик інструментального виконавства.  

Ефективне формування тезаурусу магістрантів у галузі 

інструментальної педагогіки й виконавства відбувалося також під час 

індивідуальних занять із курсу «Основний музичний інструмент» за 
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допомогою педагогічного прийому інтегрування навчальної інформації. 

Застосування цього прийому передбачало гармонійне включення тем 

попередніх занять до теми поточного заняття. Отже, комплекс понять, із 

яким студенти ознайомились у процесі попередніх занять, має своє логічне 

застосування під час опрацювання нової теми.  

Слід зауважити, що використання вищезазначеного педагогічного 

інструментарію відбувалося за обов’язкової участі образно-демонстраційних 

методів – методу демонстрації музичних творів та методу художньої 

ілюстрації словесних пояснень, а також методів мистецького навчання за 

характером мистецької діяльності, зокрема методів інструментального 

вправляння, виконання етюдів, ескізного опрацювання музичних творів 

тощо. 

Для контрольних зрізів щодо сформованості когнітивно-

компетентнісного компоненту інструментально-виконавської підготовленості 

магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти України згідно з 

І показником – наявності сформованого тезаурусу в галузі інструментальної 

педагогіки й виконавства було використано модифіковану методику 

І. Глазунової «Діагностика інструментально-виконавської компетентності 

майбутнього вчителя музики» (Додаток В). Аналіз отриманих результатів 

засвідчив позитивну динаміку сформованості означеного показника. 

ІІ показник сформованості когнітивно-компетентнісного компоненту 

інструментально-виконавської підготовленості магістрантів у системі вищої 

музично-педагогічної освіти України – вияв фундаментальних знань і умінь у 

галузі теорії та методики інструментально-виконавської підготовки студентів 

факультетів мистецтв.  

З метою надання студентам фундаментальних знань і вмінь у галузі 

теорії та методики інструментально-виконавської підготовки до 

експериментальної роботи було залучено комплекс теоретичних методів, 

тотожних мисленнєвим операціям аналізу, порівняння, узагальнення, 

конкретизації, абстрагування, класифікації тощо. Під час формування цього 
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показника було застосовано групу вербальних методів, яка включала 

евристичну бесіду, метод роз’яснення значущості засвоєння знань і набуття 

умінь у галузі теорії та методики інструментально-виконавської підготовки, 

метод проблемного викладення матеріалу, а також методи «Дискусійна 

гойдалка» демонстрації музичних творів, методи усного та письмового 

контролю, методи усного поточного тематичного опитування, проміжного 

письмового контролю, виконання рефератів із залученням наочно-

демонстраційних методів у якості заохочувально-узагальнюючого виду 

контролю. 

Вельми важливими для формування цього показника є навчальні 

дисципліни «Методика викладання дисциплін кваліфікації», «Виробнича 

педагогічна практика», «Виконавський практикум», «Основний музичний 

інструмент», оскільки ці навчальні дисципліни передбачають як засвоєння 

знань і набуття вмінь у галузі теорії та методики інструментально-

виконавської підготовки, так і практичне їх застосування. 

Уже перше індивідуальне заняття з навчальної дисципліни «Методика 

викладання дисциплін кваліфікації» передбачає ціль щодо забезпечення 

розуміння магістрантом завдань і специфіки курсу, яка досягається шляхом 

застосування методу роз’яснення значущості засвоєння знань і набуття вмінь 

у галузі теорії та методики інструментально-виконавської підготовки для 

подальшої фахової діяльності викладача з «Основного музичного 

інструменту». Застосування цього методу під час першого заняття дозволяє 

одразу ж обґрунтувати необхідність набуття вищезазначених знань і вмінь. 

Під час вивчення навчальної дисципліни «Виконавський практикум» 

засвоєння знань із тем «Музично-теоретичний аналіз відповідно до засобів 

музичної виразності (мелодії, метро-ритму, гармонії, динаміки, фактури, 

форми тощо) як основа для творчо-виконавської діяльності: теорія, методика, 

практика», «Музично-історичний аналіз у контексті жанрово-стильового 

підходу як основа для творчо-виконавської діяльності: теорія, методика, 

практика» відбувалося на основі практичної інтеграції навчальних дисциплін, 
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які були вивчені у процесі попереднього фахового навчання. Реальна 

міжпредметна інтеграція забезпечила не тільки оволодіння магістрантами 

знань і вмінь у галузі теорії та методики інструментально-виконавської 

підготовки, але й розуміння, яким чином сфера інструментально-

виконавської підготовки пов’язана з іншими, зокрема музично-теоретичними 

дисциплінами, яке педагогічне значення має цей взаємозв’язок для 

формування власної інструментально-виконавської підготовленості. 

Ефективним для формування фундаментальних знань і вмінь у галузі 

теорії та методики інструментально-виконавської підготовки виявився метод 

проблемного викладення матеріалу під час опрацювання теми «Формування 

вмінь і навичок оригінального втілення художнього образу у процесі 

прилюдного виконання музичних творів на базі оволодіння методикою 

творчої інтерпретаційної діяльності» (навчальна дисципліна «Методика 

викладання дисциплін кваліфікації»).  

Застосування методу проблемного викладення матеріалу передбачає 

спеціальне конструювання компонентів заняття, а саме: 

 вступне слово щодо сутності та змісту поняття «творча 

інтерпретація» музичного твору;  

 постановка проблеми щодо визначення пріоритету авторського 

задуму музичного твору або власної концепції виконавця в інтерпретаційній 

діяльності;  

 проблемний виклад фактичного навчального матеріалу; 

 колективне формулювання висновків. 

Для активізації та пролонгації довільної уваги студентів-магістрантів 

постановка вищезазначеної проблеми відбувалася за допомогою запитання: 

«Як ви вважаєте, під час створення інтерпретаційного концепту Ви маєте 

забезпечувати максимальне проникнення у творчий задум композитора та 

його реалізацію, або максимально виявити власну творчу індивідуальність 

під час виконання музичного твору?» Підтримання та пролонгація довільної 

уваги магістрантів забезпечувалося проблемним викладом навчального 
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матеріалу, причому ми утримувалися від будь-яких власних оцінок і 

узагальнень. Наприкінці заняття магістрантам було запропоновано 

самостійно сформулювати висновки з проблематики. 

Також під час формування ІІ показника було використано метод 

«Дискусійна гойдалка» за темою «Варіантна розробка творчої інтерпретації 

музичного твору: переваги та недоліки», метод демонстрації музичних 

творів, методи усного й письмового контролю, які сприяли ефективному 

засвоєнню студентами знань і вмінь у галузі теорії та методики 

інструментально-виконавської підготовки. Під час проведення модульного 

контролю було застосовано методи усного поточного тематичного 

опитування, проміжного письмового контролю, виконання рефератів із 

залученням наочно-демонстраційних методів у якості заохочувально-

узагальнюючого виду контролю. 

У процесі навчальної дисципліни «Виробнича педагогічна практика» 

нами було відпрацьовано метод моделювання та розв’язання педагогічних 

ситуацій, які є типовими під час інструментально-виконавської підготовки 

майбутніх учителів музики на заняттях з «Основного музичного 

інструменту». Для вирішення таких ситуацій пропонувалося розв’язати такі 

проблеми: 

- забування нотного тексту під час прилюдного виконання музичних 

творів; 

- нездатність витримувати протягом виконання музичного твору 

єдиний темп (схильність до довільного прискорення або уповільнення); 

- одноманітність нюансування під час виконання; 

- виконання «подвійних» нот у терцію, сексту та октаву. 

У процесі розв’язання означених педагогічних ситуацій магістрантам 

пропонувалося здійснити аналіз цих ситуацій, спроєктувати правильний 

спосіб дій у даних ситуаціях, запропонувати й перевірити на практиці 

конкретний інструментально-методичний арсенал. 
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Для контрольних зрізів щодо сформованості когнітивно-

компетентнісного компоненту інструментально-виконавської підготовленості 

магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти України згідно з 

ІІ показником – вияву фундаментальних знань і вмінь у галузі теорії та 

методики інструментально-виконавської підготовки студентів факультетів 

мистецтв було використано модифіковану методику Н. Кузьміної та 

В. Гінецинського (Гинецинский, 1992) «Самоаналіз наявності 

фундаментальних знань і вмінь у галузі теорії та методики інструментально-

виконавської підготовки студентів факультетів мистецтв» (Додаток Г), Також 

ми використовували вивчення, аналіз і наукове узагальнення статистичних 

даних (рейтингових балів), отриманих під час проведення поточного 

модульного контролю, заліків та іспитів, а також підсумкової атестації 

магістрантів із курсів «Спеціальний музичний інструмент», «Виробнича 

педагогічна практика», «Науково-педагогічна практика», «Практикум з 

кваліфікації», «Виконавський практикум», «Методика викладання дисциплін 

кваліфікації». Аналіз отриманих результатів засвідчив позитивну динаміку 

сформованості означеного показника. 

Диференціація студентів-магістрантів щодо рівнів сформованості 

когнітивно-компетентнісного компоненту інструментально-виконавської 

підготовленості за результатами формувального експерименту подано в 

таблиці 3.11.  

Таким чином, контрольні зрізи, проведені в контрольних та 

експериментальних групах, продемонстрували якісні позитивні зміни 

показників у експериментальних групах (табл. 3.11). За допомогою аналізу 

отриманих статистичних даних було з’ясовано, що 25,00 % респондентів 

експериментальної групи знаходяться на високому рівні когнітивно-

компетентнісно компоненту інструментально-виконавської підготовленості, 

що на 10,71 % більше, ніж у контрольних групах, де на високому рівні 

знаходяться лише 14,29 %. 
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Таблиця 3.11  

Розподіл респондентів за рівнями сформованості когнітивно-

компетентнісного компоненту інструментально-виконавської 

підготовленості за результатами формувального експерименту 

(критерій – «ступінь здатності до практичного застосування знань і 

вмінь з методики інструментального виконавства») 

Рівні Контрольні групи Експериментальні групи 

1 показник 2 показник Для 

критерія 

1 показник 2 показник Для 

критерія 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

В 3 10,71 5 17,86 4 14,29 6 21,43 8 28,57 7 25,00 

С 14 50,00 14 50,00 14 50,00 17 60,71 19 67,86 18 64,29 

Н 11 39,29 9 32,14 10 35,71 5 17,86 1 03,57 3 10,71 

 

На середньому рівні когнітивно-компетентнісного компоненту 

інструментально-виконавської підготовленості в експериментальних групах 

знаходяться 64,29 % магістрантів, що на 14,29 % більше, ніж у контрольних 

групах, де на середньому рівні знаходяться лише 50,00 %. 

На низькому рівні когнітивно-компетентнісного компоненту 

інструментально-виконавської підготовленості в експериментальних групах 

знаходяться лише 10,71 % магістрантів, що на 25,00 % менше, ніж у 

контрольних групах, де на низькому рівні знаходяться 35,71 %. 

Отже, порівняльний аналіз отриманих статистичних даних дозволяє 

стверджувати про переконливу позитивну тенденцію зростання показників 

на високому й середньому рівнях і на динаміку спаду на низькому рівні 

сформованості когнітивно-компетентнісного компоненту в 

експериментальних групах. Співставляючи статистичні дані 

констатувального й формувального етапів експерименту, можна також 

констатувати, що значення показників критерію «ступінь здатності до 

практичного застосування знань і вмінь з методики інструментального 

виконавства» суттєво зросли в експериментальних групах і незначно зросли в 
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контрольних групах порівняно з констатувальним етапом експерименту 

(табл. 3.11).  

ІІ аналітично-операційний етап формування інструментально-

виконавської підготовленості, окрім формування когнітивно-

компетентнісного компоненту, включав також методичні заходи щодо 

формування операційно-виконавського компоненту (критерій – міра 

здатності до досконалого інструментально-технічного виконання навчально-

педагогічного репертуару різного рівня складності для студентів музично-

педагогічних ЗВО). Зміст експериментальної роботи на цьому етапі 

передбачав безпосереднє удосконалення інструментально-виконавських 

умінь гри на музичному інструменті, досягнення високого рівня 

сформованості цих умінь як важливої складової інструментально-

виконавської компетентності магістрантів, що засвідчує нерозривний 

динамічний взаємозв’язок когнітивно-компетентнісного та операційно-

виконавського компонентів у цілісній системі інструментально-виконавської 

підготовленості магістрантів. Вельми важливим напрямом роботи на 

аналітично-операційному етапі стало опробування й перевірка методичного 

інструментарію щодо формування виконавської стабільності магістрантів як 

ствердження досягнутої на поточних заняттях результативності 

інструментально-виконавської діяльності. 

Формування операційно-виконавського компоненту на аналітично-

операційному етапі відбувалось у процесі індивідуальних і групових занять із 

навчальних курсів «Основний музичний інструмент», «Оркестровий клас», 

«Виробнича педагогічна практика з музики», «Виконавський практикум», 

«Практикум з кваліфікації», «Науково-педагогічна практика»  тощо.  

Основою методичного інструментарію під час формування операційно-

виконавського компоненту стали як методи мистецького вправляння, 

зокрема, методи ескізного опрацювання музичних творів, виконання етюдів, 

пролонгований мистецький тренінг, методи демонстрації музичних творів, 



217 

 

 

художньої ілюстрації словесних пояснень, так і теоретичні методи 

класифікації, абстрагування, узагальнення тощо. 

І показник сформованості операційно-виконавського компоненту – 

наявність сформованого комплексу інструментально-технічних умінь і 

навичок. Починаючи з магістрантом розгляд проблеми щодо формування 

комплексу означених умінь, ми застосовували метод самостійної 

класифікації елементів інструментально-виконавської техніки. Після 

індивідуального заняття з «Основного музичного інструменту» студенту-

магістранту надавалося завдання вдома в письмовому вигляді самостійно 

класифікувати й визначити зміст елементів техніки гри на музичному 

інструменті. На наступному занятті, під час розгляду виконаного завдання, 

ми, як правило, схвально відгукувалися про проведену роботу, бо кожен із 

магістрантів привносив у здійснену ним класифікацію частку власного 

інструментально-виконавського досвіду. 

Після сумісного аналізу й корекції результату виконання цього 

завдання наступним кроком було застосування методу аналізу 

інструментально-технічних труднощів власного навчально-педагогічного 

репертуару, який виконувався в поточному семестрі. Магістрант мав 

самостійно визначити власні інструментально-технічні труднощі й 

розподілити їх згідно з визначеною в попередньому завданні класифікацією. 

Наступним кроком було творче завдання, основу якого склав 

педагогічний прийом створення ситуації самостійного вибору. Під час 

виконання цього завдання магістрант мав самостійно (у письмовій формі) 

запропонувати методи, засоби та прийоми подолання визначених технічних 

труднощів.  

Після сумісного аналізу, педагогічної корекції з боку викладача 

результату виконання цього завдання, наступним кроком було застосування 

методів мистецького вправляння, зокрема пролонгованого мистецького 

тренінгу, ескізного опрацювання музичних творів, ускладнення музичного 
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матеріалу тощо, поєднаних із педагогічним інструментарієм, запропонованим 

самим магістрантом.  

Слід зауважити, що проведена самостійно робота щодо класифікації, 

виявлення й опрацювання технічних труднощів, носила пошуковий характер 

у галузі інструментальної підготовки й вимагала активізації вольових зусиль 

у процесі навчальної діяльності.  

Сформованість першого показника (контрольний експеримент)  

операційно-виконавського компоненту – наявності сформованого комплексу 

інструментально-технічних умінь – визначалася на основі таких методів: 

- емпіричного методу педагогічних спостережень; 

- теоретичного методу аналізу результатів індивідуальних опитувань 

під час занять із навчального курсів «Спеціальний музичний інструмент», 

«Оркестровий клас», «Виробнича педагогічна практика з музики», у процесі 

поточного модульного контролю та підсумкової атестації студентів-

магістрантів з «Основного музичного інструменту», а також під час їх 

концертних і конкурсних виступів; 

- теоретичних методів підсумкового оцінювання означених заходів і 

класифікації отриманих результатів.  

Аналіз результатів проведеного контрольного зрізу наявності 

сформованого комплексу інструментально-технічних умінь виявив стійкі 

позитивні тенденції динамічного зростання показників на високому й 

середньому рівнях сформованості, а також динаміки зниження на низькому 

рівні в експериментальній групі.  

ІІ показник сформованості операційно-виконавського компоненту 

інструментально-виконавської підготовленості магістрантів у музично-

педагогічних ЗВО України – вияв інструментально-виконавської стабільності 

у процесі музично-виконавської діяльності. Стратегія формування цього 

компоненту на аналітично-операційному етапі формувального експерименту 

полягала в педагогічному стимулюванні вмінь саморегуляції магістрантів під 

час оприлюднення результатів інструментально-виконавської підготовки, що 
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здійснюється як під час заходів поточного контролю та підсумкової атестації, 

так і безпосередньо під час концертних виступів.  

Д. Юник наполягає на провідному значенні формування здатності 

студентів до саморегуляції для забезпечення стабільності музичного 

виконавства. Визначаючи виконавську стабільність як «…повторення 

досягнутої результативності діяльності» (Юник, 2012). Учений стверджує 

про недостатність здійснення тільки пролонгованої підготовки програми 

виступу, а також вказує на необхідність здатності до саморегуляції під час 

концертної діяльності. З огляду на вищезазначене, слід зауважити, що 

ефективність виконавської стабільності вимагає не тільки кропіткої 

підготовки програми виступу під час індивідуальних занять з «Основного 

музичного інструменту», але й здатності в емоціогенних стресових ситуаціях 

збереження й реалізації розробленого концепту інтерпретаційної діяльності 

на основі відповідного психологічного забезпечення. 

Формування виконавської стабільності відбувалося на базі 

застосування методичного інструментарію щодо вмінь саморегуляції у 

процесі інструментально-виконавської діяльності. Для опрацювання 

означеного інструментарію використовувалися навчальні дисципліни 

«Основний музичний інструмент», «Виконавський практикум», «Методика 

викладання дисциплін кваліфікації». 

До методичного інструментарію увійшли: 

- метод самостійного аналізу проблем виконавської стабільності; 

- метод самостійного розв’язання визначених проблемних ситуацій; 

- методи мистецького вправляння щодо саморегуляції музичної 

пам’яті, які залучають педагогічне стимулювання вибірковості музичного 

матеріалу шляхом активізації та пролонгації довільної уваги;  

- метод самостійного структурування музичного твору на основі 

актуалізації логічної структури музичного матеріалу;  

- метод неочікуваних вимог щодо вибіркового виконання (на вимогу 

викладача) елементів музичних творів;  
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- метод самостійного ранжування за ступенем складності музичних 

елементів твору. 

Під час застосування методу самостійного аналізу проблем виконавської 

стабільності магістрантам пропонувалося після проведення модулю, екзамену 

або концертного виступу скласти на окремих картках жовтого кольору список 

проблемних ситуацій, які трапилися, на їх думку, у процесі оприлюднення 

результатів інструментально-виконавської підготовки, а потім самостійно 

проранжувати означені картки за ступенем важливості розв’язання визначених 

проблемних ситуацій. Слід зауважити, що аналіз результатів застосування 

цього методу засвідчив, що до основних проблемних ситуацій належать 

неочікувані «провали» в музичній пам’яті, недосконале виконання елементів 

техніки, які на поточних заняттях «вдавалися», а також одноманітність, менша 

виразність і яскравість виконання в цілому. 

Застосування методу самостійного розв’язання визначених проблемних 

ситуацій передбачало самостійне складання на картках зеленого кольору, 

проранжованих згідно з порядком ранжування жовтих карток, доцільних, з 

точки зору магістранта, методів, засобів і прийомів вирішення означених 

проблемних ситуацій із подальшим обговоренням із викладачем. 

Залучення методів мистецького вправляння щодо саморегуляції 

довгострокової музичної пам’яті, які залучають педагогічне стимулювання 

вибірковості музичного матеріалу шляхом активізації та пролонгації 

довільної уваги, передбачало наступну сукупність творчих завдань:  

- для гомофонно-гармонічної фактури вправляння щодо точного 

виконання (без залучення нотного тексту) окремо мелодії та окремо 

акомпанементу, не поділяючи музичний твір на фрагменти;  

- для поліфонічної фактури вправляння щодо точного виконання (без 

залучення нотного тексту) окремих голосів, або пар голосів, не поділяючи 

музичний твір на фрагменти.  

Метод самостійного структурування музичного твору на основі 

актуалізації логічної структури музичного матеріалу та метод неочікуваних 
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вимог щодо вибіркового виконання (на вимогу викладача) елементів музичних 

творів застосовувались у парі. Спочатку магістрантові пропонувалося 

самостійно структурувати музичний твір за принципом: мотив, фраза, речення, 

період, частина, кульмінація в кожній частині.  Потім, на вимогу викладача, 

магістранту пропонувалось на пам’ять виконувати означені елементи у будь-

якому порядку. Важливою умовою виконання цього завдання було обов’язкове 

збереження темпів, нюансування й динаміки, що сприяло не тільки активізації 

короткострокової музичної пам’яті щодо нотного тексту, але й технічному й 

динамічному забезпеченню інтерпретаційного концепту. 

Для вимірювання сформованості операційно-виконавського 

компоненту інструментально-виконавської підготовленості магістрантів 

згідно з ІІ показником було залучено: 

- емпіричний метод педагогічних спостережень; 

- теоретичний метод аналізу результатів індивідуальних опитувань у 

процесі поточного модульного контролю та підсумкової атестації студентів-

магістрантів із навчального курсів «Спеціальний музичний інструмент», 

«Оркестровий клас», «Виробнича педагогічна практика з музики», під час їх 

концертних та конкурсних виступів; 

- теоретичний метод підсумкового оцінювання означених заходів і 

класифікації отриманих результатів; 

- теоретичний метод порівняння якості виконання елементів техніки 

під час поточних занять із викладачем у класі і під час оприлюднення 

результатів навчальної інструментально-виконавської діяльності; 

- модифікована методика Н. Кузьміної та В. Гінецинського 

«Діагностика вмінь володіння методами саморегуляції у процесі 

інструментально-виконавської діяльності та під час концертного виступу». 

(Додаток Е).  

Контрольний зріз щодо ІІ показника сформованості операційно-

виконавського компоненту інструментально-виконавської підготовленості 

магістрантів факультетів мистецтв відповідно до критерію «міра здатності до 
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досконалого інструментально-технічного виконання навчально-

педагогічного репертуару різного рівня складності для студентів музично-

педагогічних ЗВО» засвідчив переконливі позитивні тенденції щодо якісних 

змін означеного показника.  

Диференціація студентів-магістрантів щодо рівнів сформованості 

операційно-виконавського компоненту інструментально-виконавської 

підготовленості за результатами  формувального експерименту подано в 

таблиці 3.12.  

Таблиця 3.12  

Розподіл респондентів за рівнями сформованості операційно-

виконавського компоненту інструментально-виконавської 

підготовленості за результатами формувального експерименту 

(критерій – «міра здатності до досконалого інструментально-технічного 

виконання навчально-педагогічного репертуару різного рівня 

складності для студентів музично-педагогічних ЗВО») 

Рівні Контрольні групи Експериментальні групи 

1 показник 2 показник Для 

критерія 

1 показник 2 показник Для 

критерія 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

В 4 14,29 4 14,29 4 14,29 7 25,00 7 25,00 7 25,00 

С 13 46,43 15 53,57 14 50,00 15 53,57 19 67,86 17 60,71 

Н 11 39,29 9 32,14 10 35,71 6 21,43 2 07,14 4 14,29 

 

Таким чином, контрольні зрізи, проведені в контрольних та 

експериментальних групах, продемонстрували якісні позитивні зміни 

показників в експериментальних групах (табл. 3.12). За допомогою аналізу 

отриманих статистичних даних було з’ясовано, що 25,00 % респондентів 

експериментальної групи знаходяться на високому рівні сформованості 

операційно-виконавського компоненту інструментально-виконавської 

підготовленості, що на 10,71 % більше, ніж у контрольних групах, де на 

високому рівні знаходяться лише 14,29 %. 
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На середньому рівні сформованості операційно-виконавського 

компоненту інструментально-виконавської підготовленості в 

експериментальних групах знаходяться 60,71 % магістрантів, що на 10,71 % 

більше, ніж у контрольних групах, де на середньому рівні знаходяться лише 

50,00 %. 

На низькому рівні сформованості операційно-виконавського компоненту 

інструментально-виконавської підготовленості в експериментальних групах 

знаходяться лише 14,29 % магістрантів, що на 21,42 % менше, ніж у 

контрольних групах, де на низькому рівні знаходяться 35,71 %. 

Отже, порівняльний аналіз отриманих статистичних даних дозволяє 

стверджувати про переконливу позитивну тенденцію зростання показників 

на високому й середньому рівнях і на динаміку спаду на низькому рівні 

сформованості операційно-виконавського компоненту в експериментальних 

групах. Співставляючи статистичні дані констатувального й формувального 

етапів експерименту, можна також констатувати, що значення показників 

критерію «міра здатності до досконалого інструментально-технічного 

виконання навчально-педагогічного репертуару різного рівня складності для 

студентів музично-педагогічних ЗВО» суттєво зросли в експериментальних 

групах і незначно зросли в контрольних групах порівняно з констатувальним 

етапом експерименту (табл. 3.12).  

На третьому – продуктивному етапі формувального експерименту – 

відбувалося формування творчо-діяльнісного компоненту (критерій – ступінь 

фахової результативності як здатність ефективного розв’язання проблемних 

ситуацій інструментально-виконавської підготовки). На цьому етапі 

здійснювалось забезпечення розвитку продуктивної індивідуалізованої 

творчості магістрантів у професійної діяльності, як в інструментально-

виконавській, так і в науково-педагогічній. Ключовими позиціями цього 

етапу стали, по-перше, удосконалення здатності до цілісного охоплення 

науково-педагогічних, виконавських проблем, а по-друге, педагогічне 

стимулювання самостійного створення майбутніми фахівцями виконавських 
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інтерпретацій. Важливою для формування творчо-діяльнісного компоненту 

виявилася застосована нами третя педагогічна умова – педагогічна підтримка 

процесу розвитку креативно-виконавських якостей магістранта, як засобу 

мобільної саморегуляції в професійному просторі.  

Специфіка продуктивного етапу полягає в активізації творчих проявів 

магістрантів шляхом залучення спеціального методичного інструментарію.  

На продуктивному етапі формувального експерименту під час 

індивідуальних та групових занять з «Основного музичного інструменту», 

«Практикуму з кваліфікації», «Методики викладання дисциплін 

кваліфікації», «Виробничої педагогічної практики з музики» та ін. було 

залучено методичний інструментарій, що включав: 

- колегіально-оцінювальний блок методів, який вбирає методи щодо 

забезпечення партнерсько-колегіальних взаємостосунків магістранта з 

викладачем у процесі фахового навчання; 

- методи інтерпретаційного опрацювання музичних творів, художнього 

вправляння, створення ескізів, метод імпровізації, методи відпрацювання 

художньо-виражальних можливостей музичного твору; 

- методи моделювання власної педагогічної діяльності («професійні 

проби»);  

- психолого-педагогічний тренінг щодо варіативного застосування 

методів і засобів мистецького навчання у процесі інструментально-

виконавської підготовки; 

- метод цілеспрямованої активізації художньої та науково-педагогічної 

діяльності, зокрема оприлюднення результатів мистецької, науково-

педагогічної діяльності; 

- інтерактивні методи тощо. 

І показник сформованості творчо-діяльнісного компоненту 

інструментально-виконавської підготовленості магістрантів – вияв здатності 

до варіативного застосування методів і засобів мистецького навчання у 

процесі інструментально-виконавської підготовки. З метою формування 
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цього показника нами було створено психолого-педагогічний тренінг щодо 

варіативного застосування методів і засобів мистецького навчання у процесі 

інструментально-виконавської підготовки, який був спрямований також на 

розвиток креативності мислення магістрантів (на основі модифікованого 

тренінгу О. Хоружої «Психолого-педагогічний тренінг креативності 

етнопедагогічного мислення майбутнього вчителя музики» (Хоружа, 2011). 

Психолого-педагогічний тренінг варіативного застосування методів і 

засобів мистецького навчання у процесі інструментально-виконавської 

підготовки  

1.1. Пильність у пошуках проблеми інструментально-виконавської 

підготовки – здатність правильної постановки такої проблеми є не менш 

важливою, ніж її вирішення. Уміння вчасно побачити проблему є 

передумовою високої якості її вирішення.  

Завдання 1. Пропонуються зразки навчально-педагогічного репертуару 

різних жанрів для студентів І – ІV курсів: прелюдії й фуги Й. С. Баха, сонати 

віденських класиків, ноктюрни Ф. Шопена тощо. Магістранти мають 

визначити й записати як стандартні, так і нестандартні, на їх думку, 

проблеми, пов’язані з використанням цих музичних зразків на 

індивідуальних заняттях з «Основного музичного інструменту». Необхідно 

вказати як найбільше варіантів. 

Завдання 2. Пропонується записати певну кількість вербальних, 

теоретичних, образно-демонстраційних методів, методів мотивації 

мистецького навчання, інтерактивних методів. Утворити пари найбільш 

взаємодоповнюючих методів, вибравши по одному з кожної групи. 

Наприклад: метод демонстрації музичного твору (з групи образно-

демонстраційних методів) + поточний коментар (з групи вербальних 

методів). 

Завдання 3. Пропонуються афоризми, влучні цитати з праць відомих 

педагогів з інструментального виконавства (Л. Баренбойма, Я. Мільштейна, 

Г. Нейгауза, Д. Ойстраха, А. Рубінштейна та ін.). Наприклад, цитата 
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Г. Нейгауза: «Одна з головних помилок у підготовці до концерту … – це 

повне розмежування між роботою у себе в дома й виконанням на естраді»  

(Нейгауз, 1982).  

Магістранти мають змоделювати проблемні ситуації освітнього 

процесу на заняттях з «основного музичного інструменту», під час вирішення 

яких доречним було б застосування означених афоризмів або цитат. 

1.2. Уміння варіювати методи й засоби мистецького навчання у 

процесі інструментально-виконавської підготовки. Для реалізації цього 

вміння є необхідною наскрізна інформація щодо проблеми. Допомагає також 

здатність продукувати у свідомості певні методи й комбінувати їх. 

Завдання 1. Пропонуються пари методів мистецького навчання, 

наприклад:  

Інтерактивний метод «Студент у ролі викладача» + образно-

демонстраційний метод музичної ілюстрації; 

Вербальний метод пояснення + теоретичний метод порівняння. 

Метод евристичного полілогу + теоретичний метод колективного 

узагальнення; 

Метод мистецького вправляння щодо виконання етюдів + метод 

ескізного опрацювання музичних творів тощо. 

Необхідно розкрити, в яких царинах заняття з «Основного музичного 

інструменту» можна застосувати ці пари.  

Завдання 2. Пропонується навести приклад проблемної ситуації, типової 

індивідуального заняття з «Основного музичного інструменту», проаналізувати 

та вирішити її різними методами. Для цього магістрантам пропонується 

притримуватися загального для всіх алгоритму: факт (що саме відбулось), 

причина, привід супутні події,  аналогії та порівняння, методи й наслідки. 

Виконати не менше двох варіантів із застосуванням різних груп методів. 

На продуктивному етапі формування інструментально-виконавської 

підготовленості магістрантів ефективним став метод імпровізації. На заняттях з 

«Основного музичного інструменту» ми пропонували студентам 
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переструктувати музичний матеріал; перебільшувати «дидактичний» показ 

виражальних засобів, акцентуючи увагу на головних змістовних і 

кульмінаційних аспектах музичного твору; створювати вільні вправи на основі 

музичного репертуару програмних творів; розширювати певну частину 

структури можливими каденційними зворотами, збагачуючи їх віртуозними 

фантазійними каденціями та багато іншого. Усе це є вкрай необхідним для 

подальшої професійної роботи, для формування творчо-діяльнісного 

компоненту інструментально-виконавської підготовленості майбутнього 

фахівця. 

Контрольний зріз щодо сформованості І показника творчо-діяльнісного 

компоненту інструментально-виконавської підготовленості магістрантів 

факультетів мистецтв відповідно до критерію «ступінь фахової 

результативності як здатність ефективного розв’язання проблемних ситуацій 

інструментально-виконавської підготовки» засвідчив переконливі позитивні 

тенденції щодо якісних змін означеного показника.  

Формування ІІ показника сформованості творчо-діяльнісного 

компоненту – наявності вмінь оригінального інтерпретаційного опрацювання 

музичного твору – відбувалося шляхом варіативного застосування групи 

вербальних методів (обговорень, поточних коментарів, вербалізації змісту 

музичних творів); теоретичних методів (музично-теоретичного аналізу, 

порівняння різних інтерпретаційних концептів тощо), образно-

демонстраційних методів (демонстрації музичних творів, художньої 

ілюстрації словесних пояснень); методів художнього вправляння, варіантної 

розробки художнього матеріалу, створення художніх образів.  

Методичне забезпечення щодо формування вмінь оригінального 

інтерпретаційного опрацювання музичного твору конструювалось із метою 

забезпечити самостійність створення продукту інтерпретаційної діяльності 

магістрантів у процесі інструментально-виконавської підготовки. 

Методичний інструментарій передбачав поетапність процесу 

інтерпретаційного опрацювання музичних творів.  
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Отже, на І етапі, під час визначення мистецького напряму, жанрово-

стильових особливостей музичного твору було залучено вербальний метод 

обговорення цих особливостей музичного зразку (під час індивідуальних 

занять з «Основного музичного інструменту»), метод самостійного 

опрацювання літературних джерел для знайдення історичних аспектів його 

створення, метод аналізу жанрово-стильових особливостей і відповідної 

класифікації. Також з боку викладача використовуються вербальні методи 

пояснення, поточних коментарів.  

На другому етапі інтерпретаційного опрацювання методичне 

забезпечення спрямоване на досягнення подвійної мети. З одного боку, 

принципове значення має визначення характеру музичного твору, його 

образного та ідейного змісту (методи вербалізації змісту музичного твору, 

пошукові методи знайдення відомостей щодо авторської концепції (якщо такі 

існують) тощо. З іншого боку, було застосовано методи музично-

теоретичного аналізу щодо засобів музичної виразності, за допомогою яких 

автором було створено художній образ музичного твору. Бінарна специфіка 

ІІ етапу інтерпретаційного опрацювання полягає у невідривності визначення 

характеру й образного змісту від окреслення засобів музичної виразності 

(мелодії, гармонії, метро-ритму, темпу, ладу, фактури, динаміки, форми 

тощо), за допомогою яких композитор і уможливлює досягнення означеного 

характеру та змісту.  

До прикладу, під час інтерпретаційного опрацювання п’єси Р. Шумана 

«Warum?» («Чому?») з фортепіанного циклу «Фантастичні п’єси» 

магістрантка Марія Л. ніяк не могла визначити за допомогою яких саме 

засобів музичної виразності композитором було створено запитальну 

інтонацію в інтонаційно-смисловій ланці, на якій базується весь твір. У 

цьому випадку нами було застосовано елементи евристичної бесіди, за 

допомогою сукупності навідних запитань, які допомогли покроково 

розв’язати цю проблему. Серед інших були сформульовані запитання, 

відповідаючи на які магістрантка самостійно визначила, що запитальна 
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інтонація в мелодії створюється за допомогою повсякчасного закінчення 

ключової фрази на терції тонічного тризвуку, що створює враження 

риторичного запитання без відповіді, певного «зависання» його в повітрі. 

На ІІІ етапі інтерпретаційного опрацювання відбувалося самостійне 

розроблення, створення й обґрунтування магістрантом власного 

інтерпретаційного концепту з урахуванням проведеного попередньо аналізу. 

На цьому етапі вельми актуальними виявилися методи створення ескізів, 

варіантного розроблення музичного матеріалу, порівняння різних концептів 

інтерпретаційного опрацювання. 

ІV етап інтерпретаційного опрацювання передбачав як оцінювання 

педагогічного потенціалу музичного зразка для формування 

інструментально-виконавських умінь самого магістранта, так і узагальнення 

педагогічного значення цього музичного зразку для випадку, якщо 

магістрант захоче використовувати його в якості навчально-педагогічного 

репертуару у своїй подальшій фаховій діяльності. 

У даному випадку доцільним виявився метод моделювання проблемної 

ситуації, яка б залучала музичний твір для розвитку умінь інструментального 

виконавства. Були залучені також методи порівняльного аналізу щодо вибору 

того чи іншого зразка для вирішення конкретної задачі.  

На останньому етапі інтерпретаційного опрацювання відбувалось 

оцінювання результатів інтерпретаційної діяльності у процесі 

інструментального виконання. На цьому етапі було використано методи 

демонстрації музичних творів, художнього вправляння, порівняння різних 

інтерпретацій, колективного обговорення результатів інтерпретаційної 

діяльності, ранжування оригінальності інтерпретаційних концептів тощо.  

Здійснення контрольного зрізу за методикою «Діагностика музично-

виконавського мислення: інструментарій» продемонструвало позитивну 

динаміку зростання статистичних даних згідно з ІІ показником 

сформованості творчо-діяльнісного компоненту. 
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Диференціація студентів-магістрантів щодо рівнів сформованості 

творчо-діяльнісного компоненту інструментально-виконавської 

підготовленості за результатами  формувального експерименту подано в 

таблиці 3.13. 

Таблиця 3.13  

Розподіл респондентів за рівнями сформованості творчо-діяльнісного 

компоненту інструментально-виконавської підготовленості за 

результатами формувального експерименту (критерій – «ступінь 

фахової результативності як здатність ефективного розв’язання 

проблемних ситуацій інструментально-виконавської підготовки») 

 Рівні Контрольні групи Експериментальні групи 

1 показник 2 показник Для 

критерія 

1 показник 2 показник Для 

критерія 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

В 2 07,14 6 21,43 4 14,29 9 32,14 9 32,14 9 32,14 

С 15 53,57 15 53,57 15 53,57 17 60,71 17 60,71 17 60,71 

Н 11 39,29 7 25,00 9 32,14 2 07,14 2 07,14 2 07,14 

         

Таким чином, контрольні зрізи, проведені в контрольних та 

експериментальних групах, продемонстрували якісні позитивні зміни 

показників в експериментальних групах (табл. 3.13). За допомогою аналізу 

отриманих статистичних даних було з’ясовано, що 32,14 % респондентів 

експериментальної групи знаходяться на високому рівні сформованості 

творчо-діяльнісного компоненту інструментально-виконавської 

підготовленості, що на І7,85 % більше, ніж у контрольних групах, де на 

високому рівні знаходяться лише 14,29 %. 

На середньому рівні сформованості творчо-діяльнісного компоненту 

інструментально-виконавської підготовленості в експериментальних групах 

знаходяться 60,71 % магістрантів, що на 7,14% більше, ніж у контрольних 

групах, де на середньому рівні знаходяться лише 53,57 %. 
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На низькому рівні сформованості творчо-діяльнісного компоненту 

інструментально-виконавської підготовленості в експериментальних групах 

знаходяться лише 07,14 % магістрантів, що на 25,00% менше, ніж у 

контрольних групах, де на низькому рівні знаходяться 32,14 %. 

Отже, порівняльний аналіз отриманих статистичних даних дозволяє 

стверджувати про переконливу позитивну тенденцію зростання показників 

на високому й середньому рівнях і на динаміку спаду на низькому рівні 

сформованості творчо-діяльнісного компоненту в експериментальних групах. 

Співставляючи статистичні дані констатувального й формувального етапів 

експерименту, можна також констатувати, що значення показників критерію 

«Ступінь фахової результативності як здатність ефективного розв’язання 

проблемних ситуацій» суттєво зросли в експериментальних групах і 

незначно зросли в контрольних групах порівняно з констатувальним етапом 

експерименту (табл. 3.13).  

Загальну динаміку формування інструментально-виконавської 

підготовленості майбутніх учителів музики в музично-педагогічних закладах 

вищої освіти України можна спостерігати шляхом співставлення отриманих 

статистичних даних на констатувальному й формувальному етапах 

експериментальної роботи, що подано в таблицях 3.14 і 3.15. 

Таблиця 3.14 

Розподіл респондентів за рівнями інструментально-виконавської 

підготовленості (ІВП) на етапі констатації 

 

Компоненти 

Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

абсолют. 

значення 

% абсолют. 

значення 

% абсолют. 

значення 

% 

Мотиваційно-

потребовий 

11 17,46 32 50,79 20 31,74 

Когнітивно-

компетентнісний 

8 12,70 33 52,38 22 34,92 

Операційно-

виконавський 

6 09,52 41 65,08 16 25,40 

Творчо-діяльнісний 9 14,29 34 53,97 20 31,74 

Загальний рівень 

сформованості ІВП 

8,5 13,49 35 55,56 19,5 30,95 
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Таблиця 3.15 

Розподіл респондентів за рівнями інструментально-виконавської 

підготовленості (ІВП) на етапі формувального експерименту 

(чисельник – абсолютний показник, знаменник – відносний показник) 

 

 Компоненти 

Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Мотиваційно-

потребовий  

05/17,86 08/28,57 15/53,57 17/60,71 08/28,57 03/10,71 

Когнітивно-

компетент-

нісний 

04/14,29 07/25,00 14/50,00 18/64,29 10/35,71 03/10,71 

Операційно-

діяльнісний 

04/14,29 07/25,00 14/50,00 17/60,71 10/35,71 04/14,29 

Творчо-

виконавський 

04/14,29 09/32,14 15/53,57 17/60,71 09/32,14 02/07,14 

Загальний 

показник 

сформованості 

4,25/15,18 7,75/27,68 14,5/51,79 17,25/61,61 9,25/33,03 03/10,71 

 

Кількість магістрантів, які знаходяться на високому рівні 

інструментально-виконавської підготовленості зросла на 12,5 % (з 15,18 % у 

контрольних групах до 27,68 % в експериментальних групах).  

Кількість магістрантів, які знаходяться на середньому рівні зросла на 

09,82 % (з 51,79 % у контрольних групах до 61,61 % в експериментальних 

групах).  

Кількість магістрантів, які знаходяться на низькому рівні 

інструментально-виконавської підготовленості знизилася на 22,32 % (з 

33,03 % у контрольних групах до 10,71 % в експериментальних групах). 

Співставлення отриманих статистичних даних на констатувальному та 

формувальному етапах експериментальної роботи також підтверджує 

ефективність запропонованого методичного забезпечення. 

Динаміка зростання на високому рівні сягнула 14,19 %: з 13,49 % 

(констатувальний експеримент) до 27,68 % в експериментальних групах 

(формувальний експеримент). 
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Динаміка зростання на середньому рівні сягнула 6,05 %: з 55,56 % 

(констатувальний експеримент) до 61,61 % в експериментальних групах 

(формувальний експеримент). 

Динаміка зниження на низькому рівні сягнула 20,24 %: з 30,95 % 

(констатувальний експеримент) до 10,71 % в експериментальних групах 

(формувальний експеримент). 

Означені результати засвідчують вірність визначених нами 

педагогічних умов і доцільність застосування методики формування 

інструментально-виконавської підготовленості в цілому. 

Загальну динаміку формування інструментально-виконавської 

підготовленості магістрантів у музично-педагогічних закладах вищої освіти 

України подано на рисунку 3.3. 
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Рис. 3.3. Динаміка формування інструментально-виконавської 

підготовленості магістрантів у музично-педагогічних закладах вищої освіти  

Таким чином, подана на рисунку 3.3. динаміка формування 

інструментально-виконавської підготовленості магістрантів у музично-

педагогічних закладах вищої освіти України дозволяє стверджувати, що 

запропоноване нами методичне забезпечення є ефективним.  

Отже, вважаємо доцільним упровадження розробленого методичного 

забезпечення у процес інструментально-виконавської підготовки 

магістрантів, а також вважаємо можливим його екстраполяцію. 
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Висновки до третього розділу 

 

У розділі визначено критерії та показники досліджуваного феномена; 

викладено зміст і результати проведення констатувального експерименту; 

виявлено рівні інструментально-виконавської підготовленості магістрантів із 

наданням якісних і кількісних характеристик кожного рівня; експериментально 

апробовано модель методики інструментально-виконавської підготовки 

магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти України; висвітлено 

хід формувального експерименту та проведено аналіз результатів дослідження 

методами математичної статистики. 

Критерієм мотиваційно-потребового компонента у структурі 

інструментально-виконавської підготовки магістрантів у системі вищої 

музично-педагогічної освіти України визначено міру готовності до 

інструментально-виконавської діяльності, що характеризується такими 

показниками: вияв інтересу до інструментально-виконавської діяльності; 

наявність потребового спонукання щодо набуття інтонаційно-художнього 

фонду зразків навчально-педагогічного репертуару. 

Критерієм когнітивно-компетентнісного компонента інструментально-

виконавської підготовки магістрантів у системі вищої музично-педагогічної 

освіти України визначено ступінь здатності до практичного застосування 

знань і вмінь з методики інструментального виконавства, показниками якого 

є: наявність сформованого тезаурусу в галузі музичної педагогіки й 

виконавства; вияв фундаментальних знань і вмінь у галузі теорії та методики 

інструментально-виконавської підготовки магістрантів факультетів мистецтв.  

Критерієм операційно-діяльнісного компонента інструментально-

виконавської підготовки магістрантів у системі вищої музично-педагогічної 

освіти України визначено міру здатності до досконалого інструментально-

технічного виконання навчально-педагогічного репертуару різного рівня 

складності для студентів музично-педагогічних ЗВО, що вимірюється за 
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такими показниками: наявність сформованого комплексу інструментально-

технічних умінь і навичок; вияв інструментально-виконавської стабільності.  

Критерієм творчо-виконавського компонента визначено ступінь фахової 

результативності як здатності ефективного розв’язання проблемних ситуацій 

інструментально-виконавської підготовки, що дало підстави визначити його 

показники, а саме: вияв здатності до варіативного застосування методів і засобів 

мистецького навчання у процесі інструментально-виконавської підготовки; 

наявність умінь оригінальної інтерпретації втілення музичного твору.   

Експериментальне дослідження проводилося на базі НПУ імені 

М. П. Драгоманова, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського», Криворізького державного педагогічного 

університету. Об’єктом дослідження були 290 осіб – магістранти І–ІІ років 

навчання факультетів мистецтв та представники професорсько-викладацького 

складу зазначених музично-педагогічних ЗВО України. Дослідження 

передбачало три етапи – констатувальний, формувальний і контрольний 

експерименти.  

Констатувальний експеримент проходив такі послідовні стадії: 

попереднього діагностування щодо ставлення учасників-респондентів до 

проблематики інструментально-виконавської підготовки магістрантів у 

системі вищої музично-педагогічної освіти України; поточного 

діагностування – було визначено рівні інструментально-виконавської 

підготовленості студентів магістратури на основі визначених критеріїв і 

показників досліджуваного феномена; підсумкового узагальнення отриманих 

результатів щодо окреслення загального рівня інструментально-виконавської 

підготовленості магістрантів. 

Виокремлено такі рівні інструментально-виконавської підготовленості 

магістрантів – низький, середній, високий. 

Низький рівень виявлено у 28,57 % респондентів. У студентів 

означеної групи зацікавленість процесом інструментально-виконавської 

діяльності мотивується виключно бажанням отримати в будь-який спосіб 
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диплом магістра. Звідси витікає відсутність потребового спонукання щодо 

набуття інтонаційно-художнього фонду зразків навчально-педагогічного 

репертуару. Обсяг ерудиції в галузі музичної педагогіки й виконавства 

досить обмежений. Студенти означеного рівня не виявляють здатності до 

досконалого інструментально-технічного виконання навчально-

педагогічного репертуару різного рівня складності та ефективного 

розв’язання проблемних ситуацій як у процесі власної інструментально-

виконавської підготовки, так і під час проходження асистентської практики. 

Середній рівень зафіксовано у 53,57 % респондентів. Магістранти 

продемонстрували зацікавленість процесом інструментально-виконавської 

діяльності, але інтерес є періодичним, мотивується бажанням отримати 

диплом магістра, отримати високу оцінку. У студентів означеного рівня 

обсяг тезаурусу в галузі музичної педагогіки й виконавства достатній. 

Студенти даного рівня виявляють здатність до виконання навчально-

педагогічного репертуару середнього рівня складності та ефективного 

розв’язання проблемних ситуацій інструментально-виконавської підготовки, 

але за допомогою викладача. 

Високий рівень виявлено у 17,86 % респондентів, відображає стійкий, 

пролонгований інтерес до процесу інструментально-виконавської діяльності, яка 

мотивується набуттям інструментально-виконавської підготовки найвищої 

якості, як основи подальшої успішної фахової діяльності. Магістранти 

означеного рівня демонструють обсяг тезаурусу в галузі музичної педагогіки й 

виконавства як розгалужену систему фахових понять; обізнаність з теорії та 

методики фортепіанного виконавства є глибокою, яку можна визначити як 

інструментально-виконавську ерудованість. Студенти демонструють уміння 

оригінального інтерпретаційного втілення музичного твору, здатність до 

ефективного розв’язання проблемних ситуацій як власної інструментально-

виконавської підготовки, так і проблемних ситуацій у процесі проходження 

асистентської практики завдяки вмінню варіативного застосування методів і 

засобів мистецького навчання. 
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За результатами констатувального експерименту з’ясовано, що в 

більшості студентів магістратури інструментально-виконавська 

підготовленість відповідає низькому та середньому рівням. Це зумовило 

необхідність розробки експериментальної поетапної методики означеної 

підготовки магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти 

України. 

У формувальному експерименті взяло участь 56 магістранта ЗВО 

України. Відповідно до моделі методики організація формувального 

експерименту передбачала три послідовних етапи: експонувальний, аналітично-

операційний та продуктивний. Кожен з означених етапів базувався на 

розроблених попередньо напрямах інструментально-виконавської підготовки 

студентів магістратури – музично-виконавському, методико-педагогічному 

(педагогічна інтерпретація музичних творів) і науково-дослідницькому 

(дослідження різних методик навчання гри на фо-но, пропонування власних 

методів, прийомів навчання гри на музичному інструменті тощо). Методика 

інструментально-виконавської підготовки магістрантів ґрунтувалася на 

визначених раніше принципах (цілеспрямованості, індивідуалізації, 

педагогічної направленості), наукових підходах, педагогічних умовах та формах 

педагогічної роботи (індивідуальна, групова, діалогова, концертно-

виконавська). 

Перший етап – експонувальний – передбачав формування мотиваційної 

цілеспрямованості магістрантів щодо провадження подальшої фахової 

інструментально-виконавської діяльності шляхом набуття, розширення та 

збагачення їх обізнаності в питаннях виконавської інтерпретації, розвитку 

особистісних професійних якостей майбутніх викладачів музичних 

дисциплін, актуалізації набутого в попередні роки навчання виконавського та 

педагогічного досвіду, без яких ефективне провадження інструментально-

виконавської підготовки є неможливим.  

Доведено, що ключовими позиціями означеного етапу стали: 

формування в магістрантів стійкого, пролонгованого інтересу до 
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інструментально-виконавської діяльності, поглиблення художньо-естетичних 

потреб, розширення обсягу означених потреб, а також усвідомленість щодо 

власної вмотивованості, що забезпечує сформованість готовності до 

інструментально-виконавської діяльності. На даному етапі було застосовано 

першу, визначену педагогічну умову: створення емоційно-стимулюючого 

середовища професійного самовдосконалення магістранта.  

Розроблено й упроваджено сукупність спеціальних методів, що 

включали: метод навчальної дискусії, евристичну бесіду, поточний коментар, 

образно-демонстраційні методи, самостійне формулювання висновків тощо. 

Другий етап – аналітично-операційний – є логічним продовженням 

першого етапу, і мав на меті поглиблення фахових знань, умінь магістрантів, 

розширення їх мистецької ерудиції, забезпечення виконавського досвіду.   

Констатовано, що специфіка інструментально-виконавської підготовки 

полягала в розвитку здатності магістрантів не лише повноцінно засвоювати 

зазначені вище знання й набувати відповідні вміння, але й вільно оперувати 

ними, доцільно застосовувати під час розв’язання педагогічних проблем 

освітнього процесу. Вирішенню даних завдань сприяла друга педагогічна умова: 

забезпечення творчого характеру процесу сприйняття музичного мистецтва. 

Розроблено й упроваджено сукупність спеціальних методів, що 

включали: методи колективного оцінювання й узагальнення результатів 

інструментально-виконавської підготовки, ескізного опрацювання музичних 

творів, проєктивні методи, вибіркового виконання елементів музичних 

творів, написання анотацій тощо. 

На третьому – продуктивному – етапі формувального експерименту 

здійснювалося методичне забезпечення розвитку продуктивної творчості 

магістрантів у інструментально-виконавській діяльності. З’ясовано, що 

ключовими позиціями означеного етапу стали: удосконалення здатності до 

цілісного охоплення науково-педагогічних, виконавських проблем, а також 

педагогічне стимулювання самостійного створення майбутніми фахівцями 

виконавських інтерпретацій музичних творів. 
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Констатовано, що специфіка продуктивного етапу полягала в 

активізації творчих проявів магістрантів шляхом залучення методичного 

інструментарію, а саме: методи щодо забезпечення партнерсько-колегіальних 

взаємостосунків магістранта з викладачем у процесі фахового навчання, 

метод імпровізації, методи відпрацювання художньо-виражальних 

можливостей музичних творів, методи моделювання власної педагогічної 

діяльності («професійно-педагогічні проби»), психолого-педагогічний 

тренінг щодо варіативного застосування методів і засобів мистецького 

навчання у процесі інструментально-виконавської підготовки, оприлюднення 

результатів інструментально-виконавської підготовки, проблемного 

викладання навчального матеріалу тощо. На означеному етапі застосовано 

третю педагогічну умову: педагогічна підтримка процесу розвитку 

креативно-виконавських якостей магістранта. 

Експериментальна перевірка ефективності моделі методики 

інструментально-виконавської підготовки магістрантів у системі вищої 

музично-педагогічної освіти України проводилася відповідно до компонентної 

структури досліджуваного феномена, згідно з визначеними критеріями й 

показниками інструментально-виконавської підготовленості студентів 

магістратури. Обрахування отриманих статистичних даних під час дослідно-

експериментальної роботи відбувалося за 
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...321 . Проведена експериментальна робота 

дозволила засвідчити  ефективність запропонованої методики. Виявлено, що 

кількість магістрантів, які знаходяться на високому рівні сформованості 

досліджуваного феномена, зросла на 12,5 % (з 15,18 % до 27,68 %). Кількість 

магістрантів, які знаходяться на середньому рівні, зросла на 9,82 % (з 51,79 % 

до 61,61 %). Кількість магістрантів, які знаходяться на низькому рівні, 

інструментально-виконавської підготовленості знизилася на 22,32 % (з 33,03 % 

до 10,71 %).  
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Співставлення отриманих статистичних даних під час 

констатувального та формувального експериментів підтвердило ефективність 

запропонованої моделі методики. Аргументовано, що отримані позитивні 

результати експериментальної роботи були обумовлені вдалою розробкою 

методичного забезпечення, зокрема сукупністю методів, спеціально 

розроблених для кожного з етапів формувального експерименту, а також 

комплексністю й варіативністю в застосуванні образно-демонстраційних, 

інформаційно-комунікаційних, евристичних, проєктивних та інших методів 

підготовки.  

Таким чином, отримані результати експериментальної роботи надають 

підстави наголошувати на доцільності використання в освітньому процесі 

магістрантів факультетів мистецтв педагогічних університетів розробленої 

моделі методики їх інструментально-виконавської підготовки.  

Отже, у розділі визначено критерії, показники та рівні 

інструментально-виконавської підготовленості студентів магістратури в 

системі вищої музично-педагогічної освіти України; розроблено, теоретично 

обґрунтовано та експериментально перевірено модель методики 

інструментально-виконавської підготовки магістрантів у системі вищої 

музично-педагогічної освіти України. 

Основний зміст третього розділу розкрито в таких публікаціях автора: 

(У, Сінмей, 2017а; У, Сінмей, Глазунова, 2017; У, Сінмей, 2017б). 
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ВИСНОВКИ 

 

 У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення 

проблеми навчання магістрантів педагогічних університетів у класі 

інструментальної підготовки та представлено її нове вирішення, що знайшло 

відображення в обґрунтуванні й експериментальній перевірці методики 

формування інструментально-виконавської підготовленості студентів 

магістратури в системі вищої музично-педагогічної освіти України. 

1. Визначено стан досліджуваної проблеми та обґрунтовано сутність і 

зміст поняття «інструментально-виконавська підготовка магістранта в 

системі вищої музично-педагогічної освіти». З’ясовано, що необхідність 

підвищення якості інструментально-виконавської підготовки магістрантів 

зумовлена постійно зростаючими вимогами суспільства до підготовки 

фахівців у системі вищої музично-педагогічної освіти. У роботі уточнено 

зміст та сутність інструментально-виконавської підготовки магістранта в 

системі вищої музично-педагогічної освіти України, яку розглянуто як 

систему організації навчально-пізнавальної та творчо-виконавської 

діяльності студентів магістратури, що забезпечує формування особистісних 

компетентностей магістрантів у музично-виконавському, методико-

педагогічному та науково-дослідницькому напрямах виконавської підготовки 

педагогічного спрямування.  

2. Охарактеризовано функції інструментально-виконавської 

підготовки: естетично-потребова, пізнавально-пошукова, інтерпретаційно-

оцінна та творчо-спонукальна. Естетично-потребова функція спрямовує 

процес навчання магістрантів на розвиток потреби розвитку загальної та 

естетичної культури, задає орієнтири естетичного ставлення до життя, 

здатності до адекватної оцінки прекрасного у творах мистецтва і дійсності, 

сприяє формуванню високих естетичних ідеалів, орієнтує на зміщення 

навчальних акцентів з вузькотехнічних завдань на художній розвиток 

особистості. Пізнавально-пошукова функція передбачає залучення 
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особистості до цілісно-образного пізнання світу, забезпечує можливість 

оцінювання отриманої інформації та створення власної інтерпретації 

музичного твору, що, у свою чергу, реалізує творчі підходи магістрантів у 

оволодінні певними знаннями. Інтерпретаційно-оцінна функція забезпечує 

особливе ставлення до навчання студентів магістратури, сутність якого 

полягає у формуванні здатності до оволодіння різноманітними засобами 

інтерпретації та оцінювання в різновидах професійної діяльності: музично-

виконавській, методико-педагогічній та науково-дослідницькій. Творчо-

спонукальна функція процесу навчання майбутніх магістрів у системі вищої 

музично-педагогічної освіти передбачає активізацію творчих підходів 

особистості до життєдіяльності.  

Упроваджено наукові підходи до інструментального навчання майбутніх 

викладачів гри на музичному інструменті у педагогічних закладах вищої освіти 

України, а саме: системно-діяльнісний підхід, що включає в себе розвиток 

мотивації до опанування навчального матеріалу та системність у означеному 

процесі, актуалізацію наявних знань і вмінь, виклад нового матеріалу, що 

спонукає студентів самостійно знаходити рішення проблеми у творчій 

навчальній діяльності. Індивідуальний підхід передбачає спрямування 

освітнього процесу на розвиток особистості студента й підкріплює те, що 

майбутній фахівець є суб’єктом освітнього процесу, як активний його учасник. 

Аксіологічний підхід, що актуалізує проблему цінностей, ціннісних відношень і 

орієнтацій майбутніх магістрів у сфері музичної педагогіки. Означений підхід 

надає можливість забезпечити мотиваційне ставлення магістрантів до 

навчального матеріалу, викликати бажання, смак до оцінювання. 

Акмеологічний підхід, який полягає в розширенні можливостей пізнавальної, 

креативної, рефлексивної діяльності, що передбачає досягнення більш високого 

рівня самостійності, ініціативи, здатності до творчого мислення та успішного 

подолання труднощів у майбутній професійній діяльності магістрантів. Даний 

підхід спрямовує процес інструментально-виконавської підготовки студентів 

магістратури на розгортання свого професійного потенціалу до найвищого 
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рівня в цілеспрямованій музично-виконавській діяльності за обраною 

спеціалізацією. Творчо-продуктивний підхід, що найбільш повно реалізується в 

умовах спрямування освітнього процесу на магістерському рівні на потреби 

майбутньої професійної діяльності. Розвиток інтуїції, уяви, впевненість у своїх 

силах – головні умови успішного творчого процесу навчання в 

інструментальному класі майбутніх фахівців.  

3. Розроблено структуру та модель методики інструментально-

виконавської підготовки магістрантів у системі вищої музично-педагогічної 

освіти України, що складається з чотирьох компонентів – мотиваційно-

потребового (інтерес та усвідомлена потреба в інструментально-виконавській 

діяльності; спрямованість волі на успішну виконавську діяльність; когнітивно-

компетентнісний (знання в галузі естетики, музичного мистецтва, психології та 

педагогіки, методики навчання гри на інструменті, розвинений музичний 

тезаурус, сформованість умінь художньо-педагогічного аналізу музичних явищ, 

загальна мистецька ерудиція); операційно-діяльнісний (удосконалення 

виконавських умінь і навичок, за допомогою яких відтворюється художній 

образ музичного твору, наявність виконавської рефлексії, володіння технічними 

прийомами гри й засобами художньої виразності, накопичення виконавського 

досвіду); творчо-виконавський (усі форми, відповідність усім напрямам 

інструментально-виконавської підготовки магістрантів, відображення 

найвищого рівня розвитку особистості, прагнення й уміння без сторонньої 

допомоги знаходити нові засоби для реалізації встановленої мети в майбутній 

педагогічно-виконавській діяльності). Визначено педагогічні умови 

ефективної інструментально-виконавської підготовки магістрантів у системі 

вищої музично-педагогічної освіти України, а саме: створення емоційно-

стимулюючого середовища професійного самовдосконалення магістранта; 

забезпечення творчого характеру процесу сприйняття музичного мистецтва; 

педагогічна підтримка процесу розвитку креативно-виконавських якостей 

магістранта. 
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Розроблено модель методики інструментально-виконавської підготовки 

магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти України, яка включає 

мету дослідження, наукові підходи (системно-діяльнісний, особистісний, 

аксіологічний, творчо-продуктивний, акмеологічний); основні функції 

(естетично-потребова, пізнавально-пошукова, інтерпретаційно-оцінна, творчо-

спонукальна); принципи та педагогічні умови інструментально-виконавської 

підготовки магістрантів. Констатовано, що в моделі методики передбачено 

застосування методів і прийомів означеної підготовки відповідно до таких 

етапів, як: експонувальний, аналітично-операційний, продуктивний та 

відповідних напрямів підготовки: музично-виконавський, методико-

педагогічний, науково-дослідницький. Очікуваним результатом визначено 

інструментально-виконавську підготовленість магістрантів у системі вищої 

музично-педагогічної освіти України. 

4. Визначено критерії, показники та рівні інструментально-виконавської 

підготовленості студентів магістратури в системі вищої музично-педагогічної 

освіти України. Для діагностування рівнів інструментально-виконавської 

підготовленості магістрантів визначено критерії, що відповідають розробленій 

компонентній структурі досліджуваного феномена. Критерієм мотиваційно-

потребового компонента є міра готовності до інструментально-виконавської 

діяльності (показники: вияв стійкого інтересу до інструментально-виконавської 

діяльності; наявність стійкого потребового спонукання щодо набуття 

інтонаційно-художнього фонду зразків навчально-педагогічного репертуару). 

Критерієм когнітивно-компетентнісного компонента визначено ступінь 

здатності до практичного застосування знань і вмінь з методики 

інструментального виконавства (показники: наявність сформованого тезаурусу в 

галузі музичної педагогіки та виконавства, вияв фундаментальних знань і вмінь 

у галузі теорії та методики інструментально-виконавської підготовки студентів 

факультетів мистецтв). Критерієм операційно-діяльнісного компонента є міра 

здатності до досконалого інструментально-технічного виконання навчально-

педагогічного репертуару різного рівня складності для студентів музично-



248 

 

 

педагогічних ЗВО (показники: наявність сформованого комплексу 

інструментально-технічних умінь і навичок, вияв інструментально-виконавської 

стабільності). Критерієм творчо-виконавського компонента став ступінь фахової 

результативності як здатності ефективного розв’язання проблемних ситуацій 

інструментально-виконавської підготовки (показники: вияв здатності до 

варіативного застосування методів і засобів мистецького навчання у процесі 

інструментально-виконавської підготовки, наявність умінь оригінального 

інтерпретаційного втілення музичного твору). Визначено рівні інструментально-

виконавської підготовленості магістрантів у системі вищої музично-педагогічної 

освіти, а саме: низький, середній, високий. 

Виявлено, що в більшості студентів магістратури інструментально-

виконавська підготовленість відповідає низькому та середньому рівням 

(28,57 % та 53,57 %), що зумовило необхідність розробки експериментальної 

поетапної методики означеної підготовки магістрантів у системі вищої 

музично-педагогічної освіти України. 

5. Експериментально перевірено модель методики інструментально-

виконавської підготовки магістрантів у системі вищої музично-педагогічної 

освіти України, яка включає етапи: експонувальний, аналітично-операційний 

та продуктивний, що базувалися на розроблених попередньо напрямах 

інструментально-виконавської підготовки студентів магістратури. Здійснено 

підбір сукупності спеціальних методів для кожного з етапів відповідно до 

всіх напрямів інструментально-виконавської підготовки магістрантів.  

Зафіксовано динаміку формування інструментально-виконавської 

підготовленості магістрантів у системі вищої музично-педагогічної освіти 

України, що дозволяє стверджувати про ефективність запропонованої моделі 

методики означеної підготовки. Співставлення отриманих статистичних 

даних під час констатувального та формувального експериментів 

підтверджує її ефективність (зростання на високому рівні сягнула 14,19 %; 

динаміка зростання на середньому рівні сягнула 6,05 %; динаміка зниження 

на низькому рівні сягнула 20,24 %.). 
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Отримані результати засвідчують ефективність розробленої моделі 

методики інструментально-виконавської підготовки в цілому, що 

уможливлює впровадження розробленої методики у процес інструментально-

виконавської підготовки магістрантів у системі вищої музично-педагогічної 

освіти України. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів окресленої проблеми. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні та розробленні 

ефективних педагогічних технологій забезпечення якості інструментально-

виконавської підготовки магістрантів у системі вищої музично-педагогічної 

освіти України з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці; 

ефективної системи модульно-рейтингового контролю за результатами 

підготовленості студентів магістратури в інструментальному класі; 

організаційних форм підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

продуктивної роботи в системі вищої музично-педагогічної освіти України. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Тест на вияв рівня сформованості стійкого інтересу магістрантів до 

інструментально-виконавської діяльності  

 

Відповіді на запитання (від 01 до 05, де 05 – впевнено «так», 04 – більше 

«так», чим «ні», 03 – не впевнений, 02 – більше «ні», чим «так», 01 – впевнено 

«ні») записуються у відповідні клітинки в картках: 

 

Курс ______ Дата _________  

 

Прізвище, Ім’я, По-батькові __________________________________  

 

 

1 4 7 10 13 16 

2 5 8 11 14 17 

3 6 9 12 15 18 

 

 

 

Обробка карток: необхідно скласти всі цифри в кожному рядку. Три рядки 

відповідають трьом рівням інтересу. Той рядок, у якому міститься найбільша 

сума, буде відповідати наявності в даного респондента рівню інтересу. 

1. Що спонукає Вас провадити інструментально-виконавську 

підготовку у процесі фахового навчання магістрантів? 

2. Проваджу тому, що це передбачено навчальним планом факультету 

мистецтв. 

3. Тому, що це необхідно мені для отримання диплому магістра.  

4. Тому, що мені цікаво та приємно займатись інструментально-

виконавською діяльністю. 
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5. Як Ви пояснюєте своє ставлення до необхідності підготовки 

магістерського сольного концерту? 

6. Якби це було можливо, я взагалі не готував би сольний концерт. 

7. Вважаю, що підготовка сольного концерту потрібна мені для 

загального розвитку моїх творчих можливостей. 

8. Вважаю, що чим більш поглиблено я займаюсь інструментально-

виконавською діяльністю, тим більше мені хочеться дізнаватись і 

удосконалювати відповідні вміння. 

9. Яка робота на заняттях з «Основного музичного інструмента» Вам 

більш за все подобається? 

10. Слухати пояснення й зауваження викладача. 

11. Слухати й оцінювати роботу на заняттях своїх товаришів. 

12. Самостійно шукати шляхи вирішення інструментально-

виконавських проблем, доводити свою позицію.  

13. Як довго триває Ваша самостійна інструментально-виконавська 

підготовка перед відвідуванням індивідуального заняття зі «Спеціального 

інструменту»? 

14. Займаюсь безпосередньо перед відвідуванням заняття. 

15. Займаюсь протягом тижня, коли є час.  

16. Знаходжу час для систематичних  щоденних занять. 

17. Чи не вважаєте Ви, що найбільш складні інструментально-

виконавські проблеми, що постають у процесі вивчення курсу «Основний 

музичний інструмент» під час навчання на факультеті мистецтв можна було 

б взагалі не розглядати? 

18. Чи не вважаєте Ви, що у фаховій діяльності Вам знадобляться 

тільки деякі знання й уміння у сфері інструментального виконавства? 

19. Чи не вважаєте Ви, що поглиблені знання щодо змісту, принципів, 

методів і засобів інструментального виконавства є запорукою успішної 

фахової діяльності вчителя музики? 
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20. Чи бувають випадки, коли Вам не вистачає інструментально-

виконавських знань, умінь і навичок, але засвоювати їх Ви не бажаєте? 

21. Чи бувають випадки, що на заняттях з «Основного музичного 

інструменту» Вас зацікавлює певний матеріал мистецтвознавчого, 

методично-виконавського, музично-педагогічного змісту, але вдома бажання 

ним займатися зникає? 

22. Чи часто під час вивчення матеріалу з теорії та методики 

інструментального виконавства Ви звертаєтесь, окрім підручників і 

конспектів, до інших джерел інформації: книг, інтернет-джерел, аудіозаписів, 

відвідування мистецьких заходів?  
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Додаток Б 

«Тест на вияв рівня сформованості стійкого потребового спонукання щодо 

набуття інтонаційно-художнього фонду зразків навчально-педагогічного 

репертуару»  

1. Вважаю, що навчальні програми з курсів «Основний інструмент», 

«Практикум за кваліфікацією», «Виконавський практикум», «Асистентська 

практика» мають суттєво зменшити заплановану кількість зразків навчально-

педагогічного репертуару, необхідну для складання заліків та іспитів із цих 

навчальних курсів. 

2. Вважаю, що навчальні програми з курсів «Основний інструмент», 

«Додатковий інструмент», «Оркестровий клас», «Концертмейстерський клас» 

мають суттєво зменшити кількість музичних творів, запропонованих для 

опрацювання. 

3. Я надаю більшу перевагу відпрацюванню концертної програми перед 

опрацюванням нових зразків навчально-педагогічного репертуару.  

4. Я вважаю, що розбираючи й відпрацьовуючи новий навчально-

педагогічний, шкільний репертуар, я марно витрачаю час. 

5. Повторюючи свою програму, я отримаю більше вмінь і навичок, 

необхідних для подальшої фахової діяльності викладача, вчителя музики, ніж 

ознайомлюючись із новими музичними зразками.  

6. Вважаю, що вивчати навчально-педагогічний, шкільний репертуар 

доцільно не під час навчання в університеті, а під час роботи після його 

закінчення.  

7. Мені не подобається брати участь у проведенні модулів, заліків, 

іспитів зі складання навчально-педагогічного, шкільного репертуару. 

8. Я відмовляюсь, коли мої товариші – студенти-магістранти просять 

моєї поради щодо проблем навчального репертуару. 
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Додаток В 

Діагностика інструментально-виконавської компетентності майбутнього 

вчителя музики. 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові. 

2. У якому навчальному закладі Ви навчаєтесь? 

3. На якому курсі Ви навчаєтесь? 

4. Який заклад освіти Ви попередньо закінчили та за якою 

спеціальністю? 

Інструкція. Складіть таблицю за зразком, уважно прочитавши назви 

запропонованих понять, що розміщуються в лівій колонці. В середній 

колонці самостійно дайте визначення запропонованого поняття у вільній, 

зручній для Вас формі. У правій колонці напишіть своє розуміння змісту 

визначеного поняття. 

ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТ 

Агогіка   

Апплікатура   

Художньо-образна концепція 

музичного твору 
  

Засоби музичної виразності   

Творча інтерпретація   

Виконавська надійність   

Художньо-педагогічний аналіз 

музичного твору 
  

Ноктюрн   

Сонатна форма   

Фуга   

Етюд   

Вербалізація змісту музичного твору   

Музична фактура   

Метод варіантної розробки 

художнього матеріалу 
  

Наслідувальні методи опрацювання 

музичного твору 
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Додаток Г 

 

Самоаналіз наявності фундаментальних знань і вмінь у галузі теорії та 

методики інструментально-виконавської підготовки студентів 

факультетів мистецтв 

 (за модифікованою методикою Н. Кузьміної та В. Гінецинського) 

 

Здійсніть самооцінку по кожному пункту, тобто обведіть відповідний 

бал за шкалою (від 5, 4, 3 – «безумовно ТАК»;  1, 2 – «безумовно НІ») 

1. Шкала для оцінки педагогічно-конструктивних умінь: 

- Я готовий (готова) під час інструментально-виконавської підготовки 

студентів факультетів мистецтв варіативно застосовувати комплекс образно-

демонстраційних, вербальних, теоретичних, сугесто-педагогічних та 

евристичних методів мистецького навчання, а також інноваційні педагогічні 

технології на індивідуальних заняттях з курсу «Спеціальний музичний 

інструмент». 

Безумовно ТАК – 5, 4, 3    Безумовно НІ – 2,1. 

 

- Я здатен (здатна) самостійно створювати творчі завдання для 

розвитку у студентів факультетів мистецтв музично-творчих здібностей під 

час інструментально-виконавської підготовки  

Безумовно ТАК – 5, 4, 3;    Безумовно НІ – 2,1. 

 

- Я можу для розв’язання конкретної проблемної ситуації, що виникла 

під час інструментально-виконавської підготовки на заняттях із курсу 

«Спеціальний інструмент» самостійно підібрати найбільш дієві засоби й 

методи мистецького навчання. 

Безумовно ТАК – 5, 4, 3.    Безумовно НІ – 2,1. 

 



256 

 

 

- Я можу підвищити рівень виконавської надійності студентів шляхом 

комплексного застосування методу пролонгованого інструментального 

тренінгу й сугестивного методу навіювання у процесі інструментально-

виконавської підготовки студентів.  

Безумовно ТАК – 5, 4, 3.   Безумовно НІ – 2,1. 

 

2. Шкала для оцінки гностично-психологічних знань і вмінь: 

- Я можу проранжувати перші частини сонат для фортепіано 

В. А. Моцарта за ступенем складності для поступового й систематичного 

розвитку аналітичних умінь студентів (на прикладі аналізу форми «Сонатне 

алегро»).  

Безумовно ТАК – 5, 4, 3.    Безумовно НІ – 2, 1. 

 

- Я можу передбачити, які технічні труднощі можуть з’явитись у 

студентів під час інструментального опрацювання музичного твору, і 

самостійно розробити комплекс вправ і творчих завдань для подолання 

означених труднощів. 

Безумовно ТАК – 5, 4, 3.    Безумовно НІ – 2, 1. 

 

- Я здатний (здатна) під час підбору навчально-педагогічного 

репертуару враховувати індивідуальні психологічні особливості студентів, 

які проявляються як у процесі поточного опрацювання музичного твору, так і 

під час оприлюднення результатів його опрацювання. 

Безумовно ТАК – 5, 4, 3.    Безумовно НІ – 2, 1. 

 

- Я можу правильно оцінити художньо-естетичний зразок навчально-

педагогічного репертуару на розвиток інструментально-виконавських умінь і 

навичок студентів. 

Безумовно ТАК – 5, 4, 3.    Безумовно НІ – 2, 1. 
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3. Шкала для оцінки комунікативно-гносеологічних умінь: 

- Я здатний (здатна) організувати процес інструментально-виконавської 

підготовки студентів факультетів мистецтв на засадах діалогічного 

спілкування зі студентами під час індивідуальних занять із курсу 

«Спеціальний інструмент». 

Безумовно ТАК – 5, 4, 3.    Безумовно НІ – 2, 1. 

 

- Я здатен (здатна) створити під час інструментально-виконавської 

підготовки у процесі індивідуальних занять позитивну емоційну атмосферу 

зацікавленості музичним мистецтвом і музичної творчості. 

Безумовно ТАК – 5, 4, 3.    Безумовно НІ – 2, 1. 

 

- Я можу цілеспрямовано висувати студентам такі навчальні вимоги, 

які вимагають активної творчої комунікації між ними. 

Безумовно ТАК – 5, 4, 3.    Безумовно НІ – 2, 1. 

 

- Я можу забезпечувати діалогічне спілкування під час занять із курсу 

«Спеціальний інструмент» не тільки на рівні «викладач – студент», 

«студент – студент», але й на рівні «студент – музичний твір». 

Безумовно ТАК – 5, 4, 3.    Безумовно НІ – 2, 1. 
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Додаток Д 

Змістовий модуль № 1 з навчальних дисциплін «Основний 

музичний інструмент», «Науково-педагогічна практика», «Методика 

викладання дисциплін кваліфікації». 

Формування стійкого потребового спонукання щодо набуття 

інтонаційно-художнього фонду зразків навчально-педагогічного 

репертуару студентів-магістрантів І року навчання (фортепіано) 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові. 

2. Курс і шифр групи. 

3. Заклад освіти, який Ви попередньо закінчили  

 

Практичний блок 

Перелік навчально-педагогічного репертуару (І – ІІ курс, 

бакалаврат) 

1. Й. С. Бах. Добре темперований клавір. І том. Прелюдія і фуга ре 

мінор. 

2. Й. С. Бах. Добре темперований клавір. І том. Прелюдія і фуга Сі 

бемоль мажор. 

3. Л. К. Дакен. «Зозуля». 

4. В. А. Моцарт. Фантазія ре мінор. 

5. Л. В. Бетховен. Соната № 19 соль мінор. І частина. 

6. Ф. Шопен. Ноктюрн № 20 до дієз мінор («Посмертний»). 

7. Ф. Шопен. Етюд №25 фа мінор. 

8. Д. Шостакович. «Три фантастичних танці». 

9. М. Дремлюга. Прелюд ре мінор. 

10. М. Скорик. «Коломийка» 

Теоретичний блок 

Інструкція. Складіть педагогічну анотацію на один зі зразків 

навчально-педагогічного репертуару (за власним вибором) згідно з наданим 

планом. Визначте педагогічний потенціал обраного музичного твору. 
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План педагогічної анотації 

1. Характер музичного твору. 

2. Форма музичного твору. 

3. Наявність передбачуваних інструментально-технічних труднощів 

музичного твору (відповідно до кожного з розділів музичної форми). 

4. Методи й засоби подолання інструментально-технічних труднощів 

музичного твору. 

5. План інтерпретаційного опрацювання музичного твору. 

6. Наявність передбачуваних інтерпретаційних труднощів музичного 

твору. 

7. Методи й засоби подолання інтерпретаційних труднощів музичного 

твору. 

8. Педагогічний потенціал музичного твору (узагальнення). 
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ДОДАТОК Е 

Формування вмінь володіння методами саморегуляції у процесі 

інструментально-виконавської діяльності та під час концертного виступу 

(за модифікованою методикою Н. Кузьміної та В. Гінецинського) 

 

Здійсніть самооцінку по кожному пункту, тобто обведіть відповідний 

бал за шкалою ( 5, 4, 3 – «безумовно ТАК»;  1, 2 – «безумовно НІ») 

 

1. Шкала для оцінювання самоконтролю щодо досконалої 

інструментально-виконавської підготовленості концертної програми:  

- Я контролюю інтонаційну точність і безпомилковість виконання 

музичних творів шляхом попереднього виявлення інтонаційно-проблемних, 

складних для запам’ятовування епізодів, їх аналізу й відпрацювання. 

Безумовно ТАК – 5, 4, 3.    Безумовно НІ – 1, 2. 

- Я контролюю точність і безпомилковість виконання складної для 

запам’ятовування поліфонічної музичної фактури шляхом попереднього 

опрацювання означеної фактури «по горизонталі» (згідно з розвитком 

кожного з голосів) і «по вертикалі» (в акордових сполуках). 

Безумовно ТАК – 5, 4, 3.    Безумовно НІ – 1, 2. 

- Я контролюю цілісність передачі музичного матеріалу слухачам 

шляхом максимального «занурення» в емоційно-образний зміст музичного 

твору.  

Безумовно ТАК – 5, 4, 3.    Безумовно НІ – 1, 2. 

- Я контролюю завершеність виконання музичного твору шляхом 

сконцентрованості на попередньо визначених елементах музичної форми. 

Безумовно ТАК – 5, 4, 3.    Безумовно НІ – 1, 2. 

2. Шкала для оцінювання здатності до саморегуляції процесу 

виконавської діяльності: 

- Я здатен (здатна) усвідомити, здійснити самооцінку щодо виникнення 

інтонаційної неточності і, не зупиняючи динаміки музичного твору, 
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повернутися до інтонаційно-точного виконання музичного твору. 

Безумовно ТАК – 5, 4, 3.    Безумовно НІ – 2, 1. 

- Я здатен (здатна) усвідомити, здійснити самооцінку щодо виникнення 

неточності метро-ритмічного малюнку музичного матеріалу, і, не зупиняючи 

динаміки музичного твору, повернутися до точного метро-ритмічного 

малюнку . 

Безумовно ТАК – 5, 4, 3.    Безумовно НІ – 2, 1. 

- Я здатен (здатна) усвідомити, здійснити самооцінку щодо виникнення 

епізодичних втрат, неточностей під час передачі технічно складних елементів 

авторського тексту, та, не зупиняючи динаміки музичного твору, непомітно 

відновити цілісність і точність виконання авторського тексту музичного 

твору  

Безумовно ТАК – 5, 4, 3.    Безумовно НІ – 2, 1. 

- Я здатен (здатна) усвідомити, здійснити самооцінку щодо виникнення 

епізодичних втрат під час передачі музичного матеріалу слухачам, і, не 

зупиняючи динаміки музичного твору, непомітно відновити цілісність 

авторського музичного матеріалу. 

Безумовно ТАК – 5, 4, 3.    Безумовно НІ – 2, 1. 

3. Шкала для оцінювання самонастроювання виконавців на реалізацію 

інтерпретаційної моделі музичних творів під час концертних виступів: 

- Я здатен (здатна) сконцентрувати виконавську увагу виключно на 

інтерпретаційних завданнях щодо повноцінного розкриття художнього 

образу музичного твору.  

Безумовно ТАК – 5, 4, 3.    Безумовно НІ – 2, 1. 

- Я можу перед виходом на естраду повністю зосередитися на 

емоційно-образному змісті першого твору.  

Безумовно ТАК – 5, 4, 3.    Безумовно НІ – 2, 1. 

- Я спроможний (спроможна) перед виходом на сцену вибірково 

нівелювати дію тих стрес-факторів, якими порушується мій творчий 

емоційний стан. 
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Безумовно ТАК – 5, 4, 3.    Безумовно НІ – 2, 1. 

- Я спрямовую себе на реалізацію не тільки попередньо продуманої 

інтерпретації музичного твору, але й створеної за засадах імпровізації, 

безпосередньо у процесі концертного виконання. 

Безумовно ТАК – 5, 4, 3.    Безумовно НІ – 2, 1. 
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Додаток Ж 

 

Основні наукові результати дослідження висвітлено у працях автора 

Статті у фахових виданнях України 

1. У, Сінмей (2016). Творчо-спонукальна функція процесу підготовки 

майбутніх магістрів музичного мистецтва. Науковий часопис НПУ імені 

М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, 21 (26), 54-

58. 

2. У, Сінмей (2016). Акмеологічний і творчо-продуктивний підходи та 

їх реалізація в процесі підготовки майбутніх магістрів музичного мистецтва. 

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в 

підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 47, 280-284. 

3. У, Сінмей (2017). Аксіологічний підхід у процесі підготовки 

магістрантів музичного мистецтва. Наукові записки. Серія: Педагогічні 

науки, 155, 221–225. 

4. У, Сінмей (2017). Творчо-виконавська діяльність – основа успішної 

інструментально-виконавської підготовки магістрантів музичного мистецтва. 

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча 

особистість учителя: проблеми теорії і практики, 28 (38), 142–147.  

5. У, Сінмей (2018). Діагностування готовності магістрантів вищих 

закладів педагогічної освіти України до інструментально-виконавської 

діяльності. Науковий вісник Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 2, 282-286. 

Стаття у науковому зарубіжному виданні 

6. У, Сінмей (2017). Підготовка магістрантів музично-педагогічного 

профілю. Intellectual Archive, 3, 38–46.  

Праці апробаційного характеру 

7. У, Сінмей (2017). Педагогічні умови ефективної інструментально-

виконавської підготовки магістрантів музично-педагогічного профілю. 

Актуальні проблеми музичної освіти та виховання, 1, 128–131. 
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8. У, Сінмей (2021). Творчо-діяльнісний компонент у структурі 

інструментально-виконавської підготовки магістрантів музичного мистецтва. 

Сучасна мистецька освіта: матеріали V Міжнародних науково-практичних 

читань пам’яті академіка Анатолія Авдієвського. К.: НПУ імені 

М. П. Драгоманова, сс. 61–65. 
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Додаток И 

Відомості про апробацію 

Основні положення та результати дослідження оприлюднено на 

наукових конференціях різних рівнів: 

Міжнародних конференціях – 

«Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та 

практичні результати» (Братислава, Словаччина, 2016) – заочна,  

«Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку 

суспільства» (Одеса, 2016) – заочна,  

«Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної 

парадигми освіти» (Кіровоград, 2016) – заочна,  

«Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ 

століття» (Київ, 2017) – очна,  

«Науково-практичні  читання пам’яті академіка Анатолія 

Авдієвського» (Київ, 2017, 2018, 2021) – очна,  

«Актуальні питання сучасної науки» (Valencia, Venezuela, 2017) – 

заочна,  

«Гуманістичні орієнтири мистецької освіти»  (Київ, 2016, 2017) – очна;  

 

Всеукраїнських конференціях – 

«Сучасні проблеми виконавської підготовки викладачів мистецьких 

дисциплін» (Херсон, 2016) – заочна,  

«Актуальні проблеми музичної освіти та виховання» (Вінниця, 2017) - 

заочна. 
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Додаток К 

Довідки про впровадження 
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