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АНОТАЦІЯ 

Зуб Г. В. Підготовка майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами в умовах 

університету. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” (015 – 

професійна освіта). – Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди, Харків, 2020, Державний вищий навчальний заклад 

„Донбаський державний педагогічний університет”, Слов’янськ, 2020. 

Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням 

підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва 

аматорськими інструментальними колективами в умовах університету.  

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, вказано зв’язок роботи з 

науковими програмами, планами, темами, визначено об’єкт, предмет, мету та 

завдання, методи дослідження, викладено наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів, наведено відомості про апробацію та 

впровадження результатів дослідження, відомості про публікації, структуру 

та обсяг дисертації. 

У першому розділі – „Теоретичні засади підготовки майбутніх 

фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами” – здійснено теоретичний аналіз базових 

понять дослідження; проаналізовано підготовку майбутніх фахівців 

музичного мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними 

колективами в педагогічній теорії і практиці; схарактеризовано сучасний 

стан підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва 

аматорськими інструментальними колективами. 

На основі аналізу філософських, мистецтвознавчих, педагогічних, 

соціально-психологічних досліджень виявлено науковий зміст понять 

„аматор”, „аматорське мистецтво”, розкрито зміст понять „колективне 

музикування”, „самодіяльність”, „самодіяльне мистецтво”, „художня 
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самодіяльність”, які функціюють одночасно з поняттям „аматорське 

мистецтво” і є спорідненими з останнім. 

На підставі проведеного аналізу сформульовано визначення терміну 

„аматорський інструментальний колектив”, що є творчим виконавським 

колективом, діяльність якого здійснюється на основі соціокультурних 

інститутів та має конкретну форму, є соціально контрольованою й 

педагогічно спрямованою, орієнтована на стилі професійного (академічного) 

та естрадного мистецтва, метою якого є всебічний розвиток його учасників та 

задоволення запитів слухацької аудиторії.  

Проаналізовано підготовку майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами в педагогічній 

теорії. Проведено аналіз сучасної практичної діяльності університетів щодо 

наявності підготовки майбутніх фахівців за кваліфікацією „керівник 

аматорського колективу”; відповідності змісту навчальних планів 

факультетів мистецтв університетів такій підготовці.  

Результати аналізу навчальних та робочих програм дисциплін галузі 

знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 014.13 Середня освіта Музичне 

мистецтво бакалаврського та магістерського рівнів підготовки майбутніх 

фахівців музичного мистецтва в класичних та педагогічних університетах за 

2017/2018 навчальний рік показали, що в навчальних планах та робочих 

програмах відсутні дисципліни, окремі теми, які розкривають особливості 

роботи з аматорськими інструментальними колективами, що не надає 

повного, систематизованого уявлення про аматорське інструментальне 

виконавство, не розкриває особливості теорії та методики керівництва 

аматорськими інструментальними колективами.  

Визначено сучасний стан підготовки майбутніх фахівців музичного 

мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними колективами. 

Опитування викладачів показало, що 44,6% вважають актуальною проблему 

підготовки майбутніх фахівців до керівництва аматорськими інструментальними 

колективами. Серед опитаних студентів переважна більшість (56,3%) 
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недостатньо розуміє перспективи та завдання такої діяльності. 

У другому розділі – „Розробка та наукове обґрунтування моделі 

підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва 

аматорськими інструментальними колективами” – визначено види та 

особливості діяльності керівника аматорського інструментального 

колективу; обґрунтовано структуру професійної компетентності керівника 

аматорського інструментального колективу як результату підготовки; 

уточнено критерії, показники, рівні її сформованості; розроблено модель 

підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва 

аматорськими інструментальними колективами в умовах університету. 

У процесі дослідження уточнено і розширено характеристику поняття 

„діяльність керівника аматорського інструментального колективу”, яка 

містить такі види: стратегічну, організаційно-педагогічну, аналітичну, 

концертно-виконавську.  

Визначено особливості діяльності керівника аматорського 

інструментального колективу, якими є: необхідність у більш інтенсивному 

спілкуванні з учасниками різного віку й виконавської підготовки, що 

передбачає знання та вміння з фасилітації (визначено функції керівника як 

фасилітатора відповідно до етапів діяльності колективу); необхідність мати 

знання та володіти вміннями керівника (інформаційними, менеджерськими, 

організаційно-розвивальними – керівник-хедхантер, керівник-ейчар, 

лідерськими – керівник-коуч, керівник-тьютор, маркетинговими). 

Обґрунтовано структуру професійної компетентності майбутнього 

фахівця музичного мистецтва як керівника аматорського інструментального 

колективу, що містить змістовий, функційний та мотиваційно-особистісний 

компоненти. Змістовий компонент визначає необхідну сукупність 

професійних знань та їх розуміння. Функційний – становить сукупність 

професійних умінь. Мотиваційно-особистісний компонент є сукупністю 

особистісних мотивів, якостей, що сприяють усвідомленню значущості 

діяльності з керівництва аматорським інструментальним колективом. 
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Визначено критерії та відповідні показники сформованості компонентів 

професійної компетентності керівників аматорських інструментальних 

колективів: когнітивний, операціонально-діяльнісний, розвивально-творчий. 

Встановлено рівні сформованості професійної компетентності майбутніх 

керівників аматорських інструментальних колективів: високий, середній, 

низький. Здійснено добір методик для перевірки прояву кожного критерію. 

Розроблено модель підготовки, яка складається з чотирьох блоків 

(цільового, теоретико-конструктивного, організаційно-процесуального та 

результативного). 

Цільовий блок розкриває реалізацію ефективного функціювання 

професійної підготовки, що припускає поєднання й інтеграцію всіх блоків та 

охоплює мету та завдання підготовки. Теоретико-конструктивний блок 

акумулює наукові підходи (системний, компетентнісний, діяльнісний, 

студентоцентрований, особистісно зорієнтований), принципи (професійно-

педагогічної спрямованості, науковості, системності й послідовності, 

доступності, практичної орієнтованості, єдності теорії та практики), види 

професійної діяльності керівника аматорського інструментального колективу 

(стратегічна, організаційно-педагогічна, аналітична, концертно-виконавська) 

та особливості такої діяльності, структуру професійної компетентності. 

Організаційно-процесуальний блок уключає професійну підготовку майбутніх 

фахівців музичного мистецтва: зміст підготовки (науково-методичні 

матеріали з питань аматорського інструментального виконавства для 

підготовки викладачів; розроблено та включено в навчальний план 

підготовки бакалаврів дисципліну „Практикум з інструментального 

ансамблю”, навчальні дисципліни „Оркестровий клас”, „Історія художньої 

культури та методика її викладання” доповнено темами; удосконалено та 

збагачено зміст навчальних дисциплін блоку професійної підготовки 

магістрантів, а саме: навчальні дисципліни „Камерне музикування”, 

„Методика викладання дисциплін кваліфікації” доповнено темами: „Методи 

репетиційної роботи з аматорським інструментальним колективом”, „Функції 
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та завдання діяльності керівника аматорського інструментального 

колективу”, „Правила колективної гри” тощо; доповнено темами зміст 

навчальної дисципліни блоку вибіркових дисциплін підготовки магістрантів 

„Діагностування якості підготовки майбутніх фахівців у мистецькій освіті”; 

форми (аудиторні, позааудиторні, індивідуально-групові, самостійна робота, 

концертно-виконавська практика, відвідування майстер-класів, репетицій 

аматорських інструментальних колективів), методи (загальнопедагогічні, 

спеціальні музичні, інтерактивні, методи розвитку персоналу); етапи 

формування професійної компетентності майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів (організаційно-проєктувальний, етап реалізації, 

узагальнювальний). Результативний блок засвідчує результат підготовки за 

певними показниками й замикає модель, збігаючись із її цільовим блоком, та 

поєднує критерії сформованості професійної компетентності майбутніх 

керівників аматорських інструментальних колективів, рівні, засоби 

діагностування та результат. 

У третьому розділі – „Організація та проведення педагогічного 

експерименту” – подано етапи та організацію проведення експериментальної 

роботи; проаналізовано результати формувального експерименту.  

Педагогічний експеримент з реалізації моделі підготовки майбутніх 

фахівців музичного мистецтва, що забезпечує формування професійної 

компетентності керівників аматорських інструментальних колективів в 

умовах університету, проводився у два етапи й складався з констатувального 

та формувального експерименту. 

Формувальний експеримент мав такі етапи: організаційно-

проєктувальний, етап реалізації, узагальнювальний. На організаційно-

проєктувальному етапі формувального експерименту було здійснено: відбір 

інформаційних та методичних матеріалів, методик; проведено науково-

методичну підготовку викладачів (семінар „Аматорське інструментальне 

виконавство: сутність та особливості діяльності керівника аматорського 

інструментального колективу”); відібрано інформаційне забезпечення 
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діяльності викладачів (навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації, наукові статті, витяги з нормативних документів, контрольні, 

завдання; аудіозаписи, поради методистів, психологів, виконавців); 

проведено дискусію за темою „Професія – диригент аматорського 

інструментального колективу” на засіданнях Інституту кураторів; розроблено 

дисципліну „Практикум з інструментального ансамблю”, відібрано теми, що 

доповнили дисципліни навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів. 

У процесі етапу реалізації впроваджено модель підготовки майбутніх 

фахівців музичного мистецтва, спрямовану на формування професійної 

компетентності керівників аматорських інструментальних колективів в 

умовах університету. На практичних заняттях з дисципліни „Практикум з 

інструментального ансамблю” опановували методи роботи з аматорськими 

інструментальними колективами: баскет-метод (гра „Оркестрова репетиція”); 

метод поведінкового моделювання (модель „Цінності взаєморозуміння у 

діяльності нашого ансамблю/оркестру”); наставництва (індивідуального 

шефства студентів старших курсів над студентами-першокурсниками); 

проводилися індивідуальні заняття та бесіди на такі теми: „Камерні твори 

українських композиторів”, „Музичні оркестрові інструменти різних 

культур”, „Основні засоби музичної виразності гри на тромбоні”. 

Ефективним засобом набуття досвіду з керівництва аматорським 

інструментальним колективом стало: проведення дискусії на тему 

„Колективне та сольне інструментальне виконавство у площині аматорського 

музикування”; відвідування майстер-класів фахівців кафедр камерного 

ансамблю та оркестрових духових та ударних інструментів й оперно-

симфонічного диригування Харківського національного університету 

мистецтв імені І. П. Котляревського; участь у репетиціях аматорських 

інструментальних колективів („Cool OK” та „Крещендо” Палацу студентів 

НТУ „ХПІ”). 

Аналіз результатів експериментальної роботи показав, що впровадження 

моделі підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва 
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аматорськими інструментальними колективами мало суттєвий вплив на 

рівень сформованості професійної компетентності останніх. 

Зроблено висновок, що запропонована модель підготовки майбутніх 

фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами є ефективною та може бути рекомендована 

для практичного застосування в університетах. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: уперше 

обґрунтовано модель підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами, що спирається 

на види та особливості професійної діяльності керівника аматорського 

інструментального колективу й складається з чотирьох блоків: цільового 

(мета, завдання), теоретико-конструктивного (наукові підходи, принципи, 

види та особливості професійної діяльності керівника аматорського 

інструментального колективу, професійна компетентність керівника 

аматорського інструментального колективу), організаційно-процесуального 

(професійна підготовка майбутніх фахівців музичного мистецтва, зміст 

підготовки, форми, методи, етапи формування професійної компетентності 

керівника аматорського інструментального колективу) та результативного 

(критерії, рівні, засоби діагностування, результат); уточнено й розширено 

характеристику поняття „діяльність керівника аматорського 

інструментального колективу”, яка містить такі види – стратегічну, 

організаційно-педагогічну, аналітичну, концертно-виконавську й 

особливостями якої є: необхідність у більш інтенсивному спілкуванні з 

учасниками різного віку та виконавської підготовки (визначено функції 

керівника як фасилітатора відповідно до визначених етапів діяльності 

колективу); необхідність мати знання та володіти вміннями керівника 

(інформаційними, менеджерськими, організаційно-розвивальними – 

керівник-хедхантер, керівник-ейчар, лідерськими – керівник-коуч, керівник-

тьютор, маркетинговими); обґрунтовано структуру професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва як керівників 
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аматорських інструментальних колективів, що містить змістовий, 

функційний та мотиваційно-особистісний компоненти; визначено групи 

критеріїв (когнітивний, операціонально-діяльнісний, розвивально-творчий), 

показники та рівні її сформованості (низький, середній, високий); 

удосконалено процес підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами; подальшого 

розвитку дістали положення щодо сутності аматорського інструментального 

виконавства, його місця в системі сучасної освіти.  

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

розроблено та впроваджено модель підготовки майбутніх фахівців музичного 

мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними колективами в 

освітній процес Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди, Криворізького державного педагогічного 

університету; в аматорські інструментальні колективи: Народний естрадний 

оркестр імені А. Слатіна та ансамбль „Cool OK” під керівництвом 

І. Япринцева Палацу культури Основ’янського району м. Харкова та 

студентського камерного оркестру „Крещендо” Палацу студентів НТУ 

„Харківський політехнічний інститут” (керівник Н. Чистякова).  

Ключові слова: підготовка, фахівці музичного мистецтва, майбутні 

керівники, аматорські інструментальні колективи, професійна 

компетентність, університет.  
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ABSTRACT 

Zub H. V. Preparation of Future Music Art Specialists to Manage 

Amateur Instrumental Groups under the University Conditions. – Qualifying 

scientific work on the rights of manuscript. 

Thesis for the Degree of Candidate of Pedagogical Sciences in speciality 

13.00.04 „Theory and Methods of Professional Education” (015 - Professional 

Education). – H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, 

2020, State Higher Educational Establishment „Donbass State Pedagogical 

University”, Sloviansk, 2020. 

The thesis is a theoretical and experimental study of the preparation of future 

music art specialists to manage amateur instrumental groups under the university 

conditions.  

The Introduction substantiates relevance of the topic, indicates the 

relationship of the work with scientific programmes, plans, topics, defines the 

object, subject, purpose and tasks, research methods, outlines scientific novelty and 

practical outcomes of the received results, provides information on research results 

testing and implementation, information about publications, thesis structure and 

volume. 

In the first part of the thesis – „Theoretical Foundations of the 

Prepraration of Future Music Art Specialists to Manage Amateur 

Instrumental Groups” – the theoretical analysis of the basic concepts of the 

research is carried out; the preparation of future music art specialists to manage 

amateur instrumental groups in pedagogical theory and practice is analyzed; the 

current state of preparation of future music art specialists to manage amateur 

instrumental groups is characterized. 

Based on the analysis of philosophical, art, pedagogical, socio-psychological 

research, the scientific content of the concepts „amateur”, „amateur art”, the 

content of the concepts „collective music art making”, „amateur work”, „amateur 

art activity”, „amateur art performances”, which function simultaneously with the 

concept of “amateur art” and are related to it. 



13 
 

Based on the conducted analysis the definition of the term „amateur 

instrumental group” is formulated. It is a creative performing group, the activities 

of which are carried out on the basis of socio-cultural institutes and has a definite 

form, is socially-controlled and pedagogically-oriented, is oriented at the styles of 

professional (academic) and pop art, the aim of which is the comprehensive 

development of its participants and meeting the demands of the audience. 

The preparation of future music art specialists to manage amateur 

instrumental groups in pedagogical theory is analyzed. The analysis of the current 

practical activities of universities on the availability of preparation of future 

specialists in the qualification „amateur group leader” as well as the analysis of the 

correspondence of the content of the curricula of the universities’ art faculties to 

such preparation. 

The results of the analysis of educational and professional programmes of the 

disciplines in the field of study 01 Education / Pedagogy, specialty 014.13 

Secondary education (Musical art) of Bachelor’s and Master’s levels of preparation 

of future music art specialists in classical and pedagogical universities in 

2017/2018 academic years showed that educational and professional programmes 

do not have disciplines or topics which reveal features of working with amateur 

instrumental groups, which does not provide a comprehensive, systematic idea 

about amateur instrumental performance, does not reveal features of theory and 

methods of amateur instrumental groups management. 

The current state of preparation of future music art specialists to manage 

amateur instrumental groups is determined. The survey conducted among teachers 

showed that 44.6% of teachers consider the problem of prepraration of future 

specialists to manage amateur instrumental groups to be relevant. Among the 

students who were surveyed, the majority (56.3%) do not understand the prospects 

and objectives of such activities to the full extent.  

In the second part – „The Development and Scientific Substantiation of the 

Model of Preparation of Future Music Art Specialists to Manage Amateur 

Instrumental Groups” - the types and peculiarities of activities of an amateur 
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instrumental group leader are determined; the structure of professional competency 

of an amateur instrumental group leader as the result of preparation is 

substantiated; criteria, indicators, levels of its formation are specified; the model of 

preparation of future music art specialists to manage amateur instrumental groups 

under university conditions is developed. 

In the course of the research the characteristic of the concept „activitis of an 

amateur instrumental group leader” is specified and expanded. It contains the 

following types: strategic, organizational-pedagogical, analytical, concert-performing. 

The peculiarities of activities of  an amateur instrumental group leader are 

determined. They are: the need for more intensive communication with the 

participants of different ages and performance preparation, which involves 

knowledge and skills in facilitation (a leader’s functions as a facilitator in 

accordance with the stages of the group’s activities); the need to have leadership 

knowledge and skills (informational, managerial, organizational and 

developmental skills – a leader–headhunter, a leader – HR; leadership skills – a 

leader-coach, a leader-tutor, marketing skills).  

The structure of professional competency of a future music art specialist as an 

amateur instrumental group leader is substantiated. The structure contains content-

related, functional and motivational-personal components. The content-related 

component includes the necessary combination of professional knowledge and its 

understanding. The functional component is a combination of professional skills. 

The motivational-personal component is a combination of personal motives and 

qualities which contribute to being aware of the importance of activities of amateur 

instrumental group management. 

The criteria and corresponding indicators of formation of professional 

competency components of an amateur instrumental group leader are determined. 

They are: cognitive, operational-activity, developmental-creative components. 

The levels of formation of professional competency of future amateur 

instrumental group leaders are specified. They are: high, average, low levels. The 

selection of methods for checking the manifestation of each criterion is made. 
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The model of preparation of future music art specialists to manage amateur 

instrumental groups is developed. It consists of four blocks (a target block, a 

theoretical-constructive block, an organizational-procedural block and the 

resultative block). 

The target block reveals the implementation of professional preparation 

effective functioning, which involves the combination and integration of all blocks 

and covers preparation purpose and tasks. The theoretical-constructive block 

accumulates scientific approaches (systemic approach, competency-based 

approach, activity-based approach, student-centered approach, personality-oriented 

approach), principles (professional and pedagogical orientation, scientificity, 

systematicity and continuinty, accessibility, practical orientation, unity of theory 

and practice), types of professional activities of an amateur instrumental group 

leader (strategic, organizational and pedagogical, analytical, concert and 

performing) and features of such activities, the structure of professional 

competency. The organizational-procedural block includes professional 

preparation of future music art specialists: the content of preparation (scientific and 

methodological materials on amateur instrumental performance for teacher 

preparation. The discipline “The Practice of Playing in Instrumental Bands” was 

developed and included into the curriculum of Bachelor’s preparation. The 

disciplines „Orchestra Class”, „History of Artistic Culture and Methods of 

Teaching It” were supplemented with new topics. The content of academic 

disciplines of the block of Master’s professional preparation was updated and 

enriched. To be more precise, the disciplines „Chamber Music-making”, „Methods 

of Teaching Qualification Disciplines” were supplemented with the topics: 

“Methods of Rehearsal Work with Amateur Instrumental Group”, „Functions and 

Tasks of the Leader of Amateur Instrumental Group”, „The Rules of Playing in a 

Band”, etc. The content of academic discipline of the block of elective courses of 

Master’s preparation – „Diagnosis the Quality of Preparation of Future Specialists 

in Art Education” was supplemented with new topics. The block also includes the 

forms (classroom, extracurricular, individual-group, independent work, concert-
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performing practice, attending workshops, rehearsals of amateur instrumental 

groups), methods (general pedagogical, special musical, interactive, methods of 

personnel development); stages of formation of professional competency of future 

amateur instrumental groups leaders (organization and design, the stage of 

implementation, generalization). The resultative block certifies the result of 

preparation in accordance with certain criteria and comes at the end of the model, 

coinciding with its target block, and combines the criteria of formation of 

professional competency of future amateur instrumental group leaders, levels, 

diagnostic tools and results. 

The third part – „Pedagogical Experiment Organization and Realization” - 

presents the stages and organization of experimental work realization; the results of 

the formative experiment are analyzed. 

The pedagogical experiment on the implementation of the model of future 

music art specialists preparation, which provides the formation of professional 

competency of amateur instrumental groups leaders under the university conditions, 

was conducted in two stages and consisted of summative and formative 

assessment. 

The formative assessment consisted of the following stages: the stage of 

organization and design, the stage of implementation, the stage of generalization. 

At the stage of organization and design of the formative experiment the selection 

of information and methodological materials and methods was made; the scientific 

and methodical preparation of teachers was carried out (the seminar „Amateur 

Instrumental Performance: the Essence and Features of Activities of of an Amateur 

Instrumental Group Leader”); the information provision of a teacher’s activities 

(study guides, methodological recommendations, scientific articles, points in 

regulartory documents, tests, tasks audio recordings, advice of methodologists, 

psychologists, performers) was selected. The discussion on the topic „The 

Profession of an Amateur Instrumental Group Conductor” was held at the meetings 

of the Curators Institute; the discipline „The Practice of Instrumental Groups” was 
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developed, the topics that supplemented the disciplines of the curricula for 

Bachelors and Masters were selected. 

During the implementation phase, a model of preparation of future music art 

specialists was introduced. It was aimed at the formation of professional 

competency of amateur instrumental group leaders under university conditions. 

During classes in „The Practice of Instrumental Groups” the methods of working 

with amateur instrumental groups were developed. They are: basket-technique 

(game “Orchestral rehearsal”), the method of behavior modelling (model „Values 

of Mutual Understanding in the Activities of Our Ensemble / Orchestra”); tutoring 

(individual mentoring of senior students over freshmen); individual classes and 

talks on such topics as „Chamber Works of Ukrainian Composers”, „Musical 

Orchestral Instruments of Different Cultures”, „Basic Means of Musical 

Expression of Playing the Trombone”. 

The effective means of gaining experience in managing amateur instrumental 

groups was holding a discussion on the topic „Collective and Solo Instrumental 

Performance in the Field of Amateur Music Making”; attending workshops of 

specialists of the Departments of Chamber Ensemble and Orchestral Wind and 

Percussion Instruments and Opera and Symphony Conducting of 

I. P. Kotlyarevsky Kharkiv National University of Arts; taking part in the rehearsal 

of amateur instrumental groups („Cool OK” and „Crescendo” of the Students’ 

Palace of NTU „KhPI”).  

The analysis of the results of the experimental work showed that the 

introduction of the model of preparation of future music art specialists to manage 

amateur instrumental groups had a significant impact on the level of their 

professional competency formation. 

It is concluded that the proposed model of preparation of future music art 

specialists to manage amateur instrumental groups is effective and can be 

recommended for practical use in universities. 

The scientific novelty of the research is that: for the first time a model of 

preparation of future music art specialist to manage amateur instrumental groups 
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was substantiated. The model is based on the types and features of professional 

activities of an amateur instrumental group leader and consists of four blocks: a 

target block (purpose and tasks), a theoretical-constructive block (scientific 

approaches, principles, types and features of professional activities of an amateur 

instrumental group leader), an organizational-procedural block (professional 

preparation of future music art specialists, the content of preparation, forms, 

methods, stages of formation of professional competency of an amateur 

instrumenatal group leader) and a resultative block (criteria, levels, means of 

diagnosis, results); the characteristic of the concept „activities an amateur 

instrumental group leader” was specified and expanded. It contains the following 

types: strategic, organizational and pedagogical, analytical, concert and 

performing, the features of which are the need for more intensive communication 

with the participants of different ages and performance preparation (a leader’s 

functions as a facilitator in accordance with the stages of the group’s activities); the 

need to possess leadership knowledge and skills (informational, managerial, 

organizational and developmental skills – a leader–headhunter, a leader – HR; 

leadership skills – a leader-coach, a leader-tutor, marketing skills); the structure of 

professional competency of future music art teachers as amateur instrumental 

group leader is substantiated. It contains content-related, functional and 

motivational-personal components; the groups of criteria (cognitive, operational-

activity, developmental-creative), indicators and the levels of their formation (low, 

average, high) are determined; the process of preparation of future music art 

specialists to manage amateur instrumental groups is improved; the provisions on 

the essence of amateur instrumental performance, its place in the system of modern 

education are further developed. 

The practical significance of the research results is that a model of 

preparation of future music art specialists to manage amateur instrumental groups 

was developed and introduced into the educational process of H.S. Skovoroda 

Kharkiv National Pedagogical University, Kryvyi Rih State Pedagogical 

University, into the amateur instrumental groups: the National Light Music 



19 
 

Orchestra named after A. Slatin, the band „Cool OK” headed by I. Yapryntsev at 

the Palace of Culture of Osnovianskyi District in Kharkiv, and the Students’ 

Chamber Orchestra „Crescendo” in the Palace of Culture of NTU „Kharkiv 

Polytechnic Institute” (the leader is N. Chystiakova). 

Key words: preparation, specialists of music art, future leaders, amateur 

instrumental groups, professional competency, university. 

 

List of scientific works of the applicant 

Scientific Works in Professional Scientific and 

Scientometric Publications of Ukraine: 

1. Zub H.V. Willingness of future specialists of musical art to work with 

amateur bands // Pedagogical Sciences. Collection of scientific works: Scientific 

Journal. Kherson, 2017. Vip. LXXX (1). Pp. 142 – 146. 

2. Zub H.V. On the problem of preparation of future specialists of musical art 

to work with instrumental amateur groups // Scientific journal of NPU named after 

MP. Drahomanov. Series № 5. Pedagogical Sciences: Realities and Prospects. 

Scientific journal. Kyiv, 2018. Vol. 60. pp. 187 – 191. 

3. Zub H.V. Regarding methods of rehearsal work with amateur instrumental 

collectives // Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University named after 

TG Shevchenko. Series: Pedagogical Sciences. Chernihiv, 2018. Vol. 155. P. 159 – 

163. 

4. Zub H.V. Pedagogical facilitation in the process of working with amateur 

instrumental collectives // Innovative pedagogy. Scientific journal. Odessa, 2019. 

Vyp. 14, Volume 1. P. 58 – 62. 

5. Zub H.V., Matveeva O.A. Ways of formation of professional competence 

of future teachers of musical art as leaders of amateur instrumental collectives // 

Pedagogy of formation of creative personality in higher and secondary schools. 

Collection of scientific works: Scientific Journal. Zaporozhye, 2019. Vol. 65. 

Vol.2. Pp. 84 – 89. 

 



20 
 

Scientific Work in the Foreign Scientific Publication 

 

6. Zub H.V. Amateur art as a scientific problem // Humanities and social 

sciences. Science and education a new dimension. Budapest, 2018. VI (27). s. 7– 

10. 

7. Zub H.V. Professional competence of future music teachers as leaders of 

amateur instrumental collectives // Nauka i Studia Przemyśl, 2019. p. 55 – 68. 

 

Scientific Works in Other Publications, Materials of the Conferences 

 

8. Zub H.V. Preparation of masters of musical art for the guidance of amateur 

instrumental collectives // „News and for advanced science – 2018”: abstracts of 

supplement. Int. Research Practice Conf. (Sofia, May 15–22, 2018). Sofia: White–

City–BG Ltd., 2013. P. 47 – 50. 

9. Zub H.V. Willingness of future specialists of musical art for professional 

activity // Innovative scientific researches in the field of pedagogy and psychology: 

theses of additional. mate. almighty. Research Practice Conf. (Zaporozhye, 

February 2–3, 2018). Zaporizhia, 2018. P. 30 – 32. 

10. Zub H.V. Actual problems of training specialists in music art // 

Psychological and pedagogical problems of higher and secondary education in the 

context of modern challenges: theory and practice: Mat. 3rd International. 

Research Practice Conf. (Kharkiv, April 10, 2018). Kharkov, GS Skovoroda 

KhNPU, 2018. P. 357 – 360. 

11. Zub H.V. Component structure of the activities of the head of the student 

amateur instrumental collective // Trends of modern science – 2018: Materials of 

XIV international research and practice conf. Pedagogical sciences. Sheffield, UK 

(May 30 – June 7, 2018). Vol.10. Pp. 21 – 24. 

12. Zub H.V. On the Problem of Forming the Professional Competence of 

Future Music Teachers as Leaders of Amateur Instrumental Collectives // „Modern 



21 
 

Pedagogy and Psychology: Perspective and Priority Areas of Scientific Research”: 

Int. Research Practice Conf. (Kyiv, July 12–13, 2019). Pp. 72–74. 

13. Zub H.V. On the content components of the training of future music 

teachers as leaders of amateur instrumental collectives // Nauka: teoria i praktyka–

2019: Materiły XV międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (07–15 

sierpnia 2019 deadline). Przemyśl, 2019. S. 17–21. 

14. Zub H.V. Concerning the structure of professional competence of the 

future teacher of musical art // News on scientific progress–2019: Mater. XV 

International. scientific practical conf. (Sofia, August 15–22, 2019). Sofia, 2019. 

P. 26–29. 

15. Zub H.V. Functions of the head of amateur instrumental team as a 

facilitator. „Applied scientific developments - 2019”: coll. materials XV 

International. scientific practice. conf. (Prague, 2019) P. 55-59. 

16. Zub H.V. The current state of preparation of teachers of music art for 

guidance by amateur instrumental collectives // Traditional culture in the 

conditions of globalization: synergy of tradition and innovation: Mater. All–

Ukrainian. Research Practice Conf. from the international. participation. 

(Kharkiv, June 21–22, 2019). with. 69 – 72. Access Mode: https://www.science–

community.org/en/node/201748 

  

https://www.science–community.org/en/node/201748
https://www.science–community.org/en/node/201748


22 
 

ЗМІСТ 

ВСТУП………………………….………………………………….…………….24 

РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО КЕРІВНИЦТВА АМАТОРСЬКИМИ 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМИ КОЛЕКТИВАМИ…………………………….33 

1.1. Сутність аматорського інструментального виконавства та його місце у 

сучасній вищій освіті….………………………………………..……………….33 

1.2. Підготовка майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва 

аматорськими інструментальними колективами у педагогічній теорії і 

практиці…………………………………………………………………………..57 

1.3. Сучасний стан підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами………….……77 

Висновки до першого розділу…..………………………………………….…..94  

 

РОЗДІЛ 2.  

РОЗРОБКА ТА НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

ДО КЕРІВНИЦТВА АМАТОРСЬКИМИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМИ 

КОЛЕКТИВАМИ………………………………………………………..……97 

2.1. Особливості діяльності керівника аматорського інструментального 

колективу…………………………………………………..…………….……..97 

2.2. Структура професійної компетентності керівника аматорського 

інструментального колективу, критерії, показники та рівні її 

сформованості……………………………………………………………..….117 

2.3. Модель підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами……….....…147 

Висновки до другого розділу………………………………………….……..176 

 

 



23 
 

РОЗДІЛ 3.  

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО 

ЕКСПЕРИМЕНТУ………………………………………………………..…180 

3.1. Етапи та методика експериментальної роботи…………….....….…….180 

3.2. Аналіз результатів педагогічного експерименту………….......……….198 

Висновки до третього розділу…………………………….……….………....218 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ…………………………………….…….…….….221 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………….…..………..225 

ДОДАТКИ……………………………………………………….…..…….….256 

  



24 
 

ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку 

українського суспільства одним з провідних ціннісних орієнтирів вищої 

освіти є гуманізація як основний чинник еволюції людини. Її всебічний 

розвиток як особистості та найвищої цінності суспільства, удосконалення 

інтелектуальних і творчих здібностей є основними пріоритетами в організації 

художнього аматорства загалом й аматорського інструментального 

виконавства зокрема. 

Керівники аматорських інструментальних колективів є тією 

професійною ланкою, яка здатна вирішувати надзвичайно важливі завдання 

щодо залучення молоді до найкращих зразків музичного мистецтва різних 

стилів, форм, жанрів засобами аматорського інструментального виконавства, 

здійснення просвітницької діяльності. Саме тому підготовка майбутніх 

фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами в умовах університету набуває особливої 

актуальності. Майбутні керівники аматорських інструментальних колективів 

мають здобути не тільки професійні знання, уміння, навички, а й знати 

особливості діяльності сучасного керівника аматорського інструментального 

колективу, розуміти його функції та завдання, володіти комунікативними 

навичками та навичками керівника, методами врегулювання конфліктів тощо. 

Підготовка майбутніх фахівців музичного мистецтва відбувається на 

основі національної законодавчо-нормативної бази: Закону України „Про 

вищу освіту” (редакція від 01.01.2019 р.); Національної рамки кваліфікацій 

(Додаток до постанови КМУ від 23.11.2011 р. № 1341); Постанов КМУ (від 

26.04.2015 р. № 266 „Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”; від 30.12. 2015 р. № 1187 

„Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти”); Наказів МОН України („Про особливості запровадження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти” від 06.11.2015 р. № 1151, затвердженого 
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постановою КМУ від 29.04.2015 р. № 266; „Методичних рекомендацій щодо 

розроблення стандартів вищої освіти України” від 01.06.2017 № 600 (у 

редакції наказу МОН України від 21.12.2017 № 1648); Положення МОН 

України „Про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих 

навчальних закладах III та IV рівнів акредитації” (від 01.06.2006), інших 

нормативних документів. 

Дослідження процесу професійної підготовки майбутніх фахівців 

музичного мистецтва ґрунтується на положеннях і висновках: сучасної 

філософії освіти (В. Андрущенко, В. Кремень, В. Огнев’юк,); наукових 

основах вищої професійно-педагогічної освіти (Н. Дем’яненко, 

С. Сапожников, Л. Штефан); компетентнісного підходу в освіті (Г. Бєлєнька, 

Н. Бібік, І. Зимня, В. Краєвський, О. Кузьміна, В. Луговий, Е. Панасенко, 

О. Пометун, О. Савченко, Л. Хоружа та ін.); теоретичних і методологічних 

засадах професійної підготовки майбутніх учителів у вищій школі 

(А. Алексюк, М. Євтух, В. Прошкін, В. Стешенко); інновацій у педагогічній 

освіті (О. Дубасенюк, С. Харченко). 

Концептуальні положення професійної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва репрезентовано в працях вітчизняних науковців, 

зокрема з таких аспектів: історії становлення музично-педагогічної освіти 

(Г. Ніколаї, Т. Танько, В. Черкасов); теоретичних основ професійної 

підготовки вчителів музичного мистецтва (С. Борисова, Г. Падалка, 

О. Ростовський, О. Щолокова); упровадження компетентнісного підходу в 

професійну підготовку майбутніх учителів музичного мистецтва 

(Л. Гаврілова, О. Матвєєва, Н. Овчаренко, І. Полубояринова, Т. Пляченко, 

Л. Проців, Т. Пухальський, Л. Пушкар, З. Стельмащук, Л. Тоцька, 

В. Шинкаренко, Яо Ямін та ін.). 

Професійну підготовку майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

керівництва музичними колективами висвітлено науковцями в таких 

напрямах: теоретичні та методичні засади (І. Барановська, Б. Жорняк, 

Я. Сверлюк); педагогічні основи (Б. Брилін, Н. Коваленко, Т. Пляченко); 
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формування готовності до керівництва музичними колективами (І. Маринін, 

Л. Паньків); виховання майбутнього вчителя музики (Г. Яківчук); 

формування виконавської майстерності в процесі колективного музикування 

(В. Федоришин) тощо. 

Проблему формування професійної компетентності ґрунтовно досліджено 

в студіях українських (Н. Бутенко, Ж. Дасюк, М. Євтух, І. Зязюн, В. Лозова, 

В. Стрельніков) та зарубіжних (Е. Зеєр, А. Маркова, Н. Кузьміна) науковців. 

Аматорські інструментальні колективи в Україні функціюють на основі 

нормативно-законодавчих актів („Положення про народний (зразковий) 

аматорський колектив (студію)”, затверджене наказом Міністерства культури 

і мистецтв України від 23.06.1999 № 415, та змінами до нього (наказ 

Міністерства культури України від 11.10.2013 № 968); Положеннями, що 

приймаються на різних рівнях (області, міста, вишу): „Про проведення 

обласного фестивалю-конкурсу художньої самодіяльності”; „Про обласний 

огляд-конкурс художньої самодіяльності”; „Про фестиваль народної 

творчості”; „Про творчі звіти колективів художньої самодіяльності та 

аматорів народного мистецтва” тощо). 

Дослідники проблем аматорського мистецтва вивчали такі його аспекти: 

народно-професійні зв’язки та тенденції аматорського мистецтва 

(В. Новійчук), самодіяльне музичне мистецтво України (Л. Носов), моральне 

виховання засобами аматорських об’єднань (Т. Луговенко), тенденції 

розвитку аматорського виконавства (Н. Чистякова), спільна музично-

виконавська діяльність (М. Моісєєва) тощо. Вагому частку у вивчення 

аматорського інструментального мистецтва внесли вітчизняні науковці, які 

дослідили аматорське народно-інструментальне виконавство України, його 

форми, пріоритетні напрями та тенденції (Р. Безугла, Є. Безп’ятов, 

А. Гуменюк, В. Гуцал, О. Ільченко та ін.). 

Місце аматорського мистецтва в системі сучасної освіти визначено 

O. Самойленко та Л. Сігаєвою. Вони відносять аматорську художню 

діяльність до цілеспрямовано-інформального компонента інформальної освіти. 
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Науковцями також досліджено близьке за значенням поняття „художня 

самодіяльність” як: діяльність щодо підвищення загальнокультурного і 

художньо-естетичного рівня освіти народу (Н. Міхайлова); форма 

відпочинку людей, заповнення вільного часу, спілкування, підтримки 

емоційно-морального оптимізму (А. Михайлик); породження соціалістичної 

системи (Ф. Прокоф’єв, Ю. Соколовський). Досліджено історико-культурні 

аспекти художньої самодіяльності (С. Садовенко); організацію студентської 

самодіяльності (О. Чубукина); організацію та науково-методичне 

забезпечення художньої самодіяльності (Т. Бакланова). Педагогічні та 

соціально-психологічні проблеми самодільного мистецтва були 

актуалізовані у зв’язку з наявним поглядом на основне призначення 

самодіяльності, яка, на відміну від професійного мистецтва, має виховувати 

аматорів, а не публіку (Є. Смирнова, Ю. Соколовський, Ф. Соломонік). 

Водночас теоретичний аналіз наукових праць засвідчив, що підготовка 

майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами в умовах університету ще не була 

предметом окремої наукової розвідки. 

Актуальність дослідження підсилює низка суперечностей, які гальмують 

підготовку майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва 

аматорськими інструментальними колективами в умовах університету, а 

саме між: бажанням сучасної молоді реалізувати свої художньо-естетичні 

потреби та творчі здібності в межах аматорських інструментальних 

колективів та недостатньо високим рівнем надання їм таких послуг; 

вимогами сьогодення до організації професійної підготовки майбутніх 

фахівців музичного мистецтва для формування професійної компетентності 

керівників аматорських інструментальних колективів та відсутністю 

обґрунтованої структури такої компетентності; необхідністю якісної 

підготовки майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів 

та відсутністю розробленої моделі підготовки в умовах університету. 

Ураховуючи об’єктивну потребу в підготовці майбутніх фахівців 
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музичного мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними 

колективами в умовах університету, недостатню теоретичну розробленість 

проблеми та її практичне впровадження, темою дисертаційної роботи обрано: 

„Підготовка майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва 

аматорськими інструментальними колективами в умовах університету”. 

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

Дисертацію виконано як складову частину комплексної програми науково-

дослідної роботи кафедри початкової і професійної освіти „Сучасні освітньо-

виховні технології в підготовці вчителів” (ДР № 0111U008876) Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Тему 

затверджено Вченою радою Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 9 від 22 грудня 2017 року). 

Об’єкт дослідження – підготовка майбутніх фахівців музичного 

мистецтва в умовах університету. 

Предмет дослідження – модель підготовки майбутніх фахівців 

музичного мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними 

колективами в умовах університету. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити модель підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами в умовах 

університету. 

Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання 

дослідження: 

1. Вивчити стан дослідження обраної проблеми в педагогічній теорії та 

практичній діяльності університетів. 

2. Уточнити понятійний апарат дослідження, визначити місце 

аматорського колективного інструментального виконавства в системі 

сучасної освіти. 

3. Обґрунтувати структуру професійної компетентності майбутніх 

керівників аматорських інструментальних колективів. 
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4. Визначити критерії, показники та рівні сформованості професійної 

компетентності майбутніх керівників аматорських інструментальних 

колективів. 

5. Розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити модель 

підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва 

аматорськими інструментальними колективами в умовах університету. 

Для розв’язання поставлених завдань використано методи дослідження: 

теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення для порівняння й зіставлення 

різних поглядів на досліджувану проблему з метою визначення понятійно-

термінологічного апарату; обґрунтування структури професійної 

компетентності, визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості 

професійної компетентності майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів; обґрунтування моделі підготовки майбутніх 

фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами в умовах університету для розробки 

поетапної підготовки, визначення змісту її етапів, форм, методів, засобів 

навчання; емпіричні – педагогічний моніторинг (педагогічне спостереження, 

бесіди, опитування, анкетування, тестування, інтерв’ювання, відвідування 

занять) з метою вивчення сучасного стану підготовки майбутніх фахівців 

музичного мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними 

колективами; педагогічний експеримент для експериментальної перевірки 

обґрунтованої в процесі дослідження моделі підготовки майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів; математичної статистики – для 

кількісного та якісного аналізу емпіричних даних, обробки результатів 

педагогічного експерименту, встановлення статистичної значущості 

результатів дослідження та їхньої кількісно-якісної інтерпретації. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що: 

 уперше обґрунтовано модель підготовки майбутніх фахівців 

музичного мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними 



30 
 

колективами, що спирається на види та особливості професійної діяльності 

керівника аматорського інструментального колективу й складається з 

чотирьох блоків: цільового (мета, завдання), теоретико-конструктивного 

(наукові підходи, принципи, види та особливості професійної діяльності 

керівника аматорського інструментального колективу, професійна 

компетентність керівника аматорського інструментального колективу), 

організаційно-процесуального (професійна підготовка майбутніх фахівців 

музичного мистецтва, зміст підготовки, форми, методи, етапи формування 

професійної компетентності керівника аматорського інструментального 

колективу) та результативного (критерії, рівні, засоби діагностування, 

результат); 

 уточнено й розширено характеристику поняття „діяльність керівника 

аматорського інструментального колективу”, яка містить такі види – 

стратегічну, організаційно-педагогічну, аналітичну, концертно-виконавську й 

особливостями якої є: необхідність у більш інтенсивному спілкуванні з 

учасниками різного віку та виконавської підготовки (визначено функції 

керівника як фасилітатора відповідно до визначених етапів діяльності 

колективу); необхідність мати знання та володіти вміннями керівника 

(інформаційними, менеджерськими, організаційно-розвивальними – 

керівник-хедхантер, керівник-ейчар, лідерськими – керівник-коуч, керівник-

тьютор, маркетинговими); обґрунтовано структуру професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва як керівників 

аматорських інструментальних колективів, що містить змістовий, 

функційний та мотиваційно-особистісний компоненти; визначено групи 

критеріїв (когнітивний, операціонально-діяльнісний, розвивально-творчий), 

показники та рівні її сформованості (низький, середній, високий); 

удосконалено процес підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

до керівництва аматорськими інструментальними колективами; 

 подальшого розвитку дістали положення щодо сутності аматорського 

інструментального виконавства, його місця в системі сучасної освіти. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблено та впроваджено модель підготовки майбутніх фахівців музичного 

мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними колективами в 

освітній процес Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди, Криворізького державного педагогічного 

університету; в аматорські інструментальні колективи: Народний естрадний 

оркестр імені А. Слатіна та ансамбль „Cool OK” під керівництвом 

І. Япринцева Палацу культури Основ’янського району м. Харкова та 

студентського камерного оркестру „Крещендо” Палацу студентів 

Національного технічного університету „Харківський політехнічний 

інститут” (керівник Н. Чистякова). 

Матеріалами дисертації можна послуговуватися в процесі підготовки 

майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами для розробки програм навчальних 

дисциплін „Оркестровий клас”, „Камерне музикування”, „Історія світової 

художньої культури та методика її викладання”, „Методика викладання 

дисциплін кваліфікації”; застосовувати в освітньому процесі розроблену 

дисципліну „Практикум з інструментального ансамблю”. Зміст і результати 

дослідження можуть бути використані викладачами університетів та інших 

педагогічних закладів освіти під час професійної підготовки керівників 

аматорських інструментальних колективів. 

Експериментальні матеріали впроваджено в освітній процес 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

(довідка № 01/10-1016 від 05.12.2019 р.), Криворізького державного 

педагогічного університету (довідка № 09/1-704/3 від 06.12.2019 р.), 

Народного естрадного оркестру імені А. Слатіна та ансамблю „Cool OK” 

Палацу культури Основ’янського району м. Харкова (довідка № 258 від 

25.11.2019 р.), студентського камерного оркестру „Крещендо” Палацу 

студентів Національного технічного університету „Харківський політехнічний 

інститут” (довідка № 66 – 01/113 від 05.12.2019 р.). 
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Особистий внесок здобувача в роботі, опублікованій у співавторстві, 

полягає в проведенні аналізу наукових публікацій з проблеми формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, 

визначенні критеріїв, показників і методик оцінювання рівня сформованості 

її компонентів [5]. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження доповідались та обговорювались на наукових і науково-

практичних конференціях різного рівня: Міжнародних – „Новина та за 

напреднали наука – 2018” (Софія, 2018); „Trends of modern science” (Sheffield, 

2018); „Nauka: teoria i praktyka-2019” (Przemyśl, 2019); „Новини на научния 

прогрес – 2019” (Софія, 2019); Всеукраїнських – „Інноваційні наукові 

дослідження у галузі педагогіки та психології” (Запоріжжя, 2018); 

„Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах 

сучасних викликів: теорія і практика” (Харків, 2018); „Сучасні педагогіка та 

психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень” 

(Київ, 2019); „Традиційна культура в умовах глобалізації: синергія традиції 

та інновації” (Харків, 2019). 

Результати дослідження обговорювались та набули позитивної оцінки на 

засіданнях кафедри початкової і професійної освіти ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди (упродовж 2015 – 2018 рр.). 

Публікації. Основні наукові положення дисертаційної роботи 

висвітлено в 16 публікаціях (із них 15 – одноосібні), зокрема: 5 статей у 

наукових фахових виданнях України, 2 статті в періодичних зарубіжних 

виданнях, 9 публікацій у матеріалах наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел 

(309 найменувань, із них 20 іноземною мовою), 14 додатків на 66 сторінках. 

Дисертація містить 11 таблиць, 16 рисунків. Загальний обсяг дисертації – 322 

сторінки, із них основного тексту – 206 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО КЕРІВНИЦТВА АМАТОРСЬКИМИ 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМИ КОЛЕКТИВАМИ 

 

У розділі здійснено теоретичний аналіз базових понять дослідження; 

проаналізовано підготовку майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами у педагогічній 

теорії і практиці; схарактеризовано сучасний стан підготовки майбутніх 

фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами. 

 

1.1. Сутність аматорського інструментального виконавства та 

його місце у сучасній вищій освіті 

 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства одними з 

провідних ціннісних орієнтирів вищої освіти визначають її гуманізацію, 

основні положення якої було закладено у законах та  нормативних 

документах (Закон України „Про освіту” [84], Національна доктрина 

розвитку освіти України у XXI столітті [166]; Концепція гуманітарної освіти 

в Україні [120], Наказ МОН № 641 від 16.06.15 року „Про затвердження 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді” [160] тощо). 

Згідно документів, головною ознакою гуманізації вищої освіти є 

еволюція людини та її розвиток. 

У Концепції гуманітарної освіти України зазначається, що передумовою 

визнання України в загальносвітовому освітньому просторі є розбудова 

освіти на основі поєднання глибоких національних традицій гуманітарного 

навчання з орієнтацією на загальні світові гуманістичні цінності та стандарти 

[120]. Ідентичні положення знаходимо у Національній доктрині розвитку 

освіти України у XXI столітті [166], де зазначено, що в країні мають 
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забезпечуватись умови для розвитку, самоствердження і самореалізації 

особистості впродовж життя. Для їх реалізації пріоритетами державної 

політики у сфері освіти стають її особистісна орієнтація, формування у 

молодого покоління національних та загальнолюдських цінностей тощо. 

Також, система освіти має забезпечувати: формування культури міжетнічних 

і міжособистісних відносин; формування у дітей і молоді цілісної наукової 

картини світу, сучасного світогляду, творчих здібностей, здатності до 

самоосвіти і самореалізації особистості; етичне, естетичне та екологічне 

виховання [17, с. 176]. У Законі України „Про освіту” [84] метою освіти 

 визнано всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей. 

Засадами та принципами державної політики у сфері освіти проголошено 

єдність навчання, виховання та розвитку. Метою Національної стратегії 

розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки є забезпечення особистісного 

розвитку людини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями, 

потребами на основі навчання упродовж життя [166]. 

Такі орієнтири освітньої політики, безперечно, свідчать про актуальність 

та значну увагу до проблем художнього аматорства й аматорського 

інструментального виконавства, зокрема, як явища гуманістичного. На думку 

Л. Дорогих, „є достатні підстави для оптимістичного твердження про певну 

схильність художнього аматорства до високих гуманістичних проявів, про 

можливість сприймання цієї сфери художнього буття людини як системи, 

наділеної яскраво вираженими гуманістичними потенціями. У принциповому 

значенні „олюднення людини” можна вважати одним із основних завдань 

аматорського мистецтва, бо воно визнає за аматором право на вільний вияв 

своєї особистості, розвиток здібностей, принципи свободи, рівності 

можливостей для самовиявлення, людяності нормою стосунків в аматорських 

коллективах” [70, c. 9]. 

Питання індивідуального розвитку особистості у процесі гуманізації 

вищої освіти було досліджено у працях сучасних науковців (Г. Балл [17], 
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Р. Бєланова [24], С. Гончаренко [57], І. Зязюн [105], О. Пєхота [195], 

О. Романовський [222], О. Рудницька [225] та ін.), що підтверджує думку про 

те, що „суспільство стає все більш людино-центристським, а індивідуальний 

розвиток особистості – головною передумовою соціально-економічного 

прогресу” [105, с. 2-5]. 

Із причинами соціального характеру пов’язана актуалізація у нашій 

країні аматорського інструментального виконавства. Вона стимулюється 

прагненням молоді до залучення та осягнення нових музичних напрямів, що 

репрезентують інструментальні та вокально-інструментальні ансамблі різних 

складів та національної приналежності, до творчості яких молодь залучається 

завдяки системі масових комунікацій (Viber, Fasebook, Instagram); з попитом 

у нашій країні на кваліфікованих фахівців інших галузей професійної 

діяльності, що сприяє спрямуванню обдарованої молоді, яка закінчує музичні 

школи, студії, школи мистецтв та має середню освіту до навчання за іншими 

спеціальностями. Свою реалізацію вони знаходять у аматорських колективах 

вишів (ансамблях та оркестрах): інструментальних, вокальних, вокально-

інструментальних, естрадних та джазових. 

Діяльність з популяризації аматорського інструментального мистецтва 

підтримується тим, що в Україні регулярно відбуваються фестивалі духової 

та естрадної музики самодіяльних колективів: Мелітопольський фестиваль 

духової та естрадної музики „Таврійські сурми” (19-20. 05. 2017, де брали 

участь близько 700 учасників, змагалися 30 оркестрів з 10 міст України), 

фестиваль „Горизонти джазу” м. Кривий Ріг (більш ніж 25 колективів, серед 

них – ансамблі, оркестри, біг-бенди, квартети, тріо тощо), Міжнародний 

фестиваль джазової музики у м. Одесі (більше 30 колективів) тощо. Також, 

регулярно відбуваються Регіональні огляди-конкурси аматорських духових 

оркестрів та ансамблів, Звітні концерти аматорських колективів, Марши-

паради духових оркестрів тощо. Отже, діяльність аматорських 

інструментальних колективів має свою аудиторію слухачів та свою 

затребуваність. 
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Залучення молодого покоління до участі в аматорських колективах 

дозволяє їх учасникам здобути естетичний досвід і ціннісні орієнтації у 

процесі активної мистецької діяльності, сформувати спеціальні здібності, 

набути комплекс виконавських компетентностей для власної художньо-

творчої самореалізації та індивідуального розвитку. На думку дослідника, 

„відносна інертність та традиційність академічної освіти гальмує розвиток 

особистості щодо розуміння нових явищ музичної культури, кількість яких 

швидко зростає завдяки технічній революції у системі масових комунікацій. 

У цій ситуації набагато мобільнішою стає сфера непрофесійного музикування, 

яка має структуру, що складається з ядра та периферії” [219, с. 13]. Ядро 

утворюють музиканти, які мають досить добру музичну освіту (музична 

школа, музичне училище або коледж). Вони можуть брати участь у концертах 

як солісти-інструменталісти, вокалісти; співати в хорах та грати в оркестрах 

різних типів; музикувати у камерних ансамблях; виконувати складні твори 

класичного репертуару. Навколо ядра концентруються представники 

непрофесійного музикування, у яких обмежені виконавські можливості й не 

досить розвинутий музичний смак. Але вони мають різнобічні здібності та 

широке коло інтересів, високий рівень загальної культури. 

Таким чином, аматорське інструментальне виконавство виконує 

функцію залучення широких мас до музичної культури, формує їхню 

освіченість у галузі музичного мистецтва. 

Проблеми аматорського інструментального виконавства є актуальними у 

багатьох європейських країнах. 

Аматорська музична творчість є одним з найбільших напрямів 

громадянської активності у Республіці Німеччина та за оцінками спеціалістів 

налічує біля семи мільйонів інструменталістів та співаків. Як вважає 

A. Reimers: „залучення громадян до аматорської творчості вважається 

істотним елементом суспільства, третьою інституційною опорою поряд з 

державою та економікою. Це також формує культурну противагу у процесі 

глобалізації. Це сила самовизначення особистості у творчості, реалізація 
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всього людського потенціалу, що знаходиться у людині” [301]. Аматорська 

музична творчість у Республіці Німеччина в останні роки зазнала 

величезного розширення жанрів, репертуару й ансамблів, від хорової та 

оркестрової музики до організації аматорських поп-і рок-груп. 

У англомовних країнах (Великій Британії, Шотландії, США) аматорське 

інструментальне музикування є традіційно популярним [300]. Так, у 

Шотландії існує велика кількість ансамблів різного складу (Amicus, Bathgate, 

Camerata та ін.), метою яких є збереження традиційної шотландської музики, 

виконання естрадної музики й легкої класики. Репертуар таких ансамблів 

надзвичайно різноманітний – від класичної музики до саундтреків з 

кінофільмів. До складу ансамблів найчастіше входять скрипки й акордеон, 

різні духові інструменти. Зазвичай, це групи ентузіастів, які налічують до 30 

аматорів різного віку і здібностей, враховуючи початківців. Прийом в 

ансамблі відбувається або за результатами прослуховування, або без нього. 

Такі ансамблі виступають на різних невеликих концертах протягом року, а 

також беруть участь у конкурсах і фестивалях інших спільнот, кращі 

запрошуються для виступів у таких відомих концертних залах, як 

Лейпцигський Gewandhaus. 

Що стосується США, то аматорське інструментальне музикування є не 

тільки значною часткою дозвіллєвої діяльності її громадян, а й предметом 

вивчення науковців, які досліджують історію, теорію та методику 

аматорського інструментального виконавства. Як приклад можна навести 

дисертацію Бенджаміна Річарда Комптона (Benjamin Richard Compton) 1765-

1810 [294]. 

Наведені приклади свідчать про затребуваність аматорського 

інструментального виконавства у різних країнах, увазі, що приділяється 

цьому виду творчості населення з боку держави та професійних музикантів. 

Необхідність значної частки молоді у власній самореалізації у галузі 

інструментального мистецтва актуалізує проблему підготовки майбутніх 

фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими 
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інструментальними колективами в умовах університету. Вирішення цього 

питання потребує формування наукового тезаурусу розвідки й передбачає 

проведення добору, аналізу, систематизації, узагальнення понять, 

вибудовування їх реальних моделей [236, с. 304]. 

С. Сисоєвою була запропонована методика формування наукового 

тезаурусу неперервної педагогічної освіти. Ці положення беремо за основу 

нашого дослідження підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами в умовах 

університету, що передбачає, по-перше, „оцінку різних підходів щодо 

виділення й упорядкування базових понять” дослідження, де „на конкретно-

практичному рівні на основі словникового і контекстного аналізу різних 

дефініцій дослідник має дати відповідь на питання: якими є ознаки 

пересічних понять, які увійдуть у тезаурус наукового дослідження” [236, с. 92]. 

Відповідно, до першої групи понять дослідження відносимо ті, що 

характеризують аматорське інструментальне виконавство; другу групу 

складають поняття, що визначають фахову компетентність майбутніх 

учителів музичного мистецтва як керівників аматорських інструментальних 

колективів; до третьої групи відносимо поняття, що розкривають зміст, 

форми та методи підготовки керівників аматорських інструментальних 

колективів в умовах університету (див. Рис. 1.1). 

У мистецтвознавчих, педагогічних, соціально-психологічних 

дослідженнях накопичено значний матеріал про діяльність аматорських 

колективів. Проте, науковий аналіз багатьох питань стикається з 

недостатньою розробленістю фундаментальних та теоретичних аспектів 

цього феномену. 

Розглянемо науковий зміст поняття „аматорське мистецтво”, 

починаючи з етимологічного аналізу слова „аматор”. У дослідженні 

Л. Дорогих представлено тлумачення цього поняття. Авторка звертається до 

„Етимологічного словника української мови” де І. Срезневським [74], слова 

„любитель – аmatоr” датується XI ст., посилаючись на давню пам’ятку 



39 
 

 

Рис.1.1. Тезаурус наукового дослідження підготовки майбутніх фахівців 

музичного мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними 

колективами в умовах університету 

Джерело: Складено автором самостійно 

 

„Пандекть Антіоха по сп. XI в. л. 17. Воскресенскаго 

Новоіерусалимскаго мон.” (монастиря) й розглядає їх у значенні „любити, 

бути схильним” до будь-чого [74]. 

Великий тлумачний словник української мови визначає слово „аматор” 

як „той, хто охоче займається чим-небудь, кохається в чому-небудь; 

любитель (у 1 знач.). / Той, хто займається чим-небудь не як професіонал; 

любитель (у 2 знач.)” [44]. 

У питанні про час виникнення художнього аматорства спираємося на 

дослідження відомих науковців – Ю. Куликова [131], Ф. Прокоф’єва [214], 

Є. Смирнової [245], які стверджують, що, починаючи з епохи суспільного 

розподілу праці, художнє життя поділилося на художнє виробництво і 

художнє споживання, а художня діяльність – на професійну й непрофесійну, 

тобто аматорську. Ми поділяємо точку зору науковців, що саме з цього 

періоду бере свій початок аматорське мистецтво. Аматорське мистецтво є 

зміст, форми, методи, 

етапи підготовки 

майбутніх керівників 

аматорських 

інструментальних 

колективів 

компетентність; 

компетенція; 

професійна 

компетентність 

майбутнього вчителя 

музичного мистецтва; 

професійна 

компетентність 

майбутнього фахівця 

музичного мистецтва як 

керівника аматорського 

інструментального 

колективу; 

аматорство; 

аматорське мистецтво; 

колективне музикування; 

самодіяльність; 

самодіяльне мистецтво; 

аматорське 

інструментальне 

мистецтво; 

аматорське мистецтво в 

системі освіти; 

аматорське мистецтво як 

вид інформальної освіти  

Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва 

до керівництва аматорськими інструментальними колективами  
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„соціальним і культурним корелятом мистецтва професійного. 

Професіоналізм і аматорство, необхідним чином доповнюючи одне одного, 

складають два полюси обмеженого привласнення діяльності, заснованої на 

суспільному розподілі праці” [245, с. 42]. Таким чином, часовий простір, 

який з’явився у результаті цивілізаційного розвитку, дав змогу людині 

виокремити час для вільної творчої діяльності, розвитку власної особистості 

й індивідуальності. 

В українському мистецтвознавстві проблеми аматорського мистецтва 

тривалий час не були актуальними, цей напрямок досліджувався у 

поодиноких наукових працях. Важливу роль у створенні концепцій аматорського 

мистецтва мають колективні праці українських науковців [177; 178]. 

Сучасні науковці досліджують різні риси аматорського мистецтва. У 

праці Л. Носова, досліджуються питання самодіяльного музичного мистецтва 

України [178]. В. Новійчук, вивчаючи аматорське мистецтво вважає, що воно 

„визначає себе не формально, а змістовно – як соціокультурний феномен 

вільного обрання діяльності” [177]. 

У дослідженні Т. Луговенко визначено основна мета естетичного 

виховання, яку переслідують аматорські творчі об’єднання – це виховання 

культури почуттів, як естетичних і моральних, так і специфічних для творчої 

діяльності (почуття лінії, форми, кольору, ритму, композиції, інтонації). 

Науковець наголошує, також, на величезному потенціалі, який мають 

аматорські об’єднання для вирішення питань морального виховання [139]. 

Н. Чистяковою проаналізовано зміни, що відбувалися в аматорському 

мистецтві протягом історії його існування. Авторка вважає, що на рубежі 

ХІХ – ХХ ст. аматорське виконавство втратило своє первинне значення, 

сутність якого полягала у комунікативній функції. Причинами виникнення 

цих негативних соціокультурних процесів авторка вважає кризову ситуацію у 

концертному житті взагалі, що виникла через розвиток системи ЗМІ та 

індустрії розваг. Однак, на початку ХХІ ст., на думку Н. Чистякової, музичне 

аматорство набуває нових організаційно-творчих форм (художня 
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самодіяльність, аматорські студії та гуртки, „квартирники”), які 

символізують відродження жанру [275]. Серед актуальних тенденцій 

розвитку аматорського виконавства науковець визначає національну 

спрямованість, показником якої є музичний репертуар, заснований на зразках 

української музики (оригінальні твори й обробки) та регіональну специфіку, 

яка характерна для різних областей нашої країни. 

Вагому частку у вивченні аматорського інструментального мистецтва 

внесли вітчизняні науковці, які дослідили аматорське народно-

інструментальне виконавство України, його форми, пріоритетні напрями та 

тенденції (Р. Безугла [22], А. Гуменюк [62], В. Гуцал [64], О. Ільченко [107] 

та ін.). Зазначимо, що зародження аматорського інструментального виконавства 

та впровадження його різноманітних ансамблево-оркестрових форм в Україні 

було спричинене творчістю талановитих виконавців-інструменталістів та 

підтримки державою. Вони підняли аматорське мистецтво на новий 

якісний рівень виконавства, наблизили його до професійного. 

Так, П. Іванов [106] вніс вагомий науковий доробок у дослідження 

аматорського руху в Україні. На основі вивчення основних тенденцій 

розвитку кращих аматорських та професійних народно-інструментальних 

колективів він висловлює власне бачення щодо складу українського 

народного оркестру мішаного типу, досліджує процес формування 

оркестрових груп, пошуки їх колористичних та виражальних можливостей. 

О. Ільченко [107] науково обґрунтовує художні засади та особливості 

аматорського колективного музичного виконавства, створення системи 

пізнавально-технологічної і художньо-творчої діяльності оркестрантів-

аматорів у процесі роботи над музичним твором. У своєму дослідженні автор 

акцентує увагу на впровадженні раціональної системи роботи над музичним 

твором та оволодіння технологією оркестрового виконавства. Він підкреслює 

особливу значущість розвитку масового музикування, що, на думку 

дослідника „…дає змогу залучати до активної художньо-творчої діяльності 

велику кількість людей, знайомити їх „з середини” з кращими зразками 
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музичної спадщини [110, с. 96]. 

В. Гуцал розкриває проблеми формування інструментального складу, 

створення оркестрових груп, особливості репертуару українського народного 

оркестру, надає змістовні методичні поради керівникам аматорських 

колективів [64]. 

 Р. Безугла дослідила баянне мистецтво в музичній культурі  України 

(друга половина ХХ століття), де показана зміна інфраструктурних типів 

соціокультурного функціонування баянного мистецтва (в тому числі й 

аматорського) в українській культурі. Науковець розглядає такі типи 

самодіяльного мистецтва (організоване аматорство): 1) раннє самодіяльне 

мистецтво та 2) пізнє самодіяльне мистецтво, що намагається дублювати 

мистецтво професійно-академічне і тому фактично втрачає свої типологічні 

ознаки [22]. 

А. Гуменюк систематизує матеріал про дуети, тріо, квартети, а також 

капели бандуристів, аматорські та професійні оркестри різного складу [62, 

с. 149-235]. 

Аналіз наукових праць, щодо сутності аматорського мистецтва дозволяє 

зробити такі висновки: 

 розподіл сфери мистецтва на професійне і самодіяльне пов'язаний з 

процесом розподілу праці; 

 аматорське мистецтво – історичне явище, воно є невід’ємною 

складовою частиною культури певного суспільства, класу, соціокультурного 

середовища й має свої особливості функціонування, форми вияву, жанрово-

видовий склад; 

 аматорське мистецтво є засобом самовираження, самореалізації і 

спілкування представників окремого соціокультурного середовища; 

 аматорське мистецтво належить до народної художньої творчості, де 

суб’єктом художньої діяльності є не професіонал, а людина, що займається 

творчістю у вільний час і не отримує за це матеріальних винагород. 
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Визначення сутності аматорського мистецтва потребує розкриття змісту 

понять „колективне музикування”, „самодіяльність”, „самодіяльне 

мистецтво”, „художня самодіяльність” які функціонують одночасно з 

поняттям „аматорське мистецтво” і є спорідненими з останнім. 

Термін „музикування” (нім. musizieren – займатися музикою) у сучасній 

науці має два значення: перше – виконання музичних творів у домашніх 

умовах, поза концертним залом; друге – гра на музичному інструменті 

взагалі [158, с. 98]. Для нашого дослідження оптимальним є друге, ширше 

розуміння цього терміна, яке не виключає можливості музикування в будь-

яких умовах, зокрема у навчальних. 

Н. Кьон і Т. Мажара розуміють музикування як „процес озвучення 

музичного твору чи його фрагментів з метою задоволення власних потреб у 

музично-художньому переживанні” [136, с. 46]. Автори вважають, що 

музикування не є професійно-концертною діяльністю, а, певною мірою, 

аматорським виконавством, яке має достатній художній рівень. На думку 

дослідників, музикування є діяльністю, що потребує достатнього рівня 

власної активності суб’єкта, але не виключає й певної педагогічної допомоги. 

Ідеї про музикування як засіб розвитку особистості знаходимо у працях 

Л. Баренбойма, З. Кодаї, Ш. Сузукі. 

Інструментальне музикування існує у двох видах: сольному й 

колективному. У першому випадку участь бере один музикант, у другому – 

два і більше. Колективне музикування може бути ансамблевим, в якому 

беруть участь декілька відносно рівноправних музикантів, і оркестровим, що 

здійснюється під керівництвом диригента. 

На сучасному етапі розвитку суспільства особливого значення набуває 

непрофесійне музикування, різні риси якого досліджуються у низці наукових 

праць. 

У наукових розвідках, присвячених дослідженню непрофесійних форм 

виконавства також застосовуються терміни „самодіяльність”, „самодіяльне 

мистецтво”. Згідно з Великим тлумачним словником української мови термін 
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„самодіяльність” визначається як „особистий почин, творча ініціатива в якій-

небудь справі, активна самостійна діяльність” [44]. У філософському 

енциклопедичному словникові акцентується увага на психологічних 

характеристиках та філософських категоріях, що пов’язані з особистістю, яка 

здійснює таку діяльність: „самодіяльність”, поняття, що вживається у різних 

філософських дискурсах, в яких прагнуть 1) розкрити внутрішню мотивацію 

людських вчинків і дій, 2) пов'язати пізнавальну й моральну діяльність 

людини з її волею” [263]. В Етимологічному словнику української мови не 

має тлумачення слів „самодіяльний” та „самодіяльність” [74]. 

Що стосується музичної самодіяльності, то згідно з „Музичною 

енциклопедією” до цього терміну змістовно має входити не тільки виконання 

музичних творів аматорами, але й їх створення: „музична самодіяльність 

включає індивідуальне і колективне виконання інструментальної і вокальної 

музики силами любителів, а також створення ними музичних творів” [158]. 

Також, у словникові української мови виокремлюється термін „художня 

самодіяльність” (музична, театральна, хореографічна, поетична та ін.), що є 

творчістю осіб, які не є професіоналами” [243]. Тобто, цей термін поєднує усі 

види аматорського мистецтва. 

У „Популярній енциклопедії мистецтв” також знаходимо визначення 

поняття „художня самодіяльність” – непрофесійна художня творчість 

народних мас у галузі образотворчого і декоративно-прикладного, 

музичного, театрального, хореографічного і циркового мистецтв, 

кіномистецтва, фотографії тощо, що охоплює створення і виконання художніх 

творів силами аматорів, промовців колективно або поодинці [210, с.89]. 

Отже, згідно словників, у практиці непрофесійної творчості людей 

функціонують два поняття: „самодіяльне мистецтво” та „художня 

самодіяльність”. Зазначимо, що ці поняття та їх межі неоднозначно 

трактуються у сучасних наукових дослідженнях. 

Дослідники розглядають взаємозв’язки визначених понять порізному, та 

не вважають їх тотожніми. Так, А. Каргін визнає три основні форми народної 
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художньої творчості – традиційний фольклор, декоративно-прикладне й 

образотворче мистецтво, художню самодіяльність і сучасне аматорське 

мистецтво [110, с. 7]. Н. Михайлова зазначає, що „... при уявній ясності 

понять „художня самодіяльність” та „самодіяльне мистецтво”, вони не 

належать до тих, що однозначно розуміються всіма на практиці й не мають 

чітких зв'язків з термінологічними традиціями певної науки або наук” [154, с. 

120]. 

У визначенні поняття „художня самодіяльність” одні автори обмежують 

її процесом художньої творчості, інші виводять за межі художньої культури. 

А. Михайлик стверджує, що „художня самодіяльність – це не тільки заняття 

людей мистецтвом. Це також діяльність щодо підвищення 

загальнокультурного і художньо-естетичного рівня освіти народу; форма 

відпочинку людей, заповнення вільного часу, спілкування, підтримки 

емоційно-морального оптимізму, як окремої особистості, так і цілих груп і 

колективів; нарешті, форма вияву святкового настрою людей” [152, с. 134-135]. 

У такому тлумаченні виявляється взаємопроникнення окремих ознак художньої 

самодіяльності з деякими специфічними й неспецифічними функціями 

самодіяльного мистецтва, що не дозволяє надати чітке визначення поняттю. 

Щодо появи терміну „самодіяльне мистецтво”, то зазначимо, що 

поступово, із середини 20-х років XX ст., за радянських часів термін 

„аматорство” був замінений на термін „художня самодіяльність”, який 

характеризував художнє аматорство пролетаріату. Самодіяльна діяльність 

робітничого класу була могутнім соціальним фактором естетичного 

перетворення усього життя людини. У цей час з’являються перші 

організовані форми аматорства, створюється велика кількість аматорських 

гуртків, різноманітних ансамблів (дуети, тріо, квартети), оркестрів народних 

інструментів (оркестри баяністів) тощо. Непрофесійна діяльність людей була 

покликана підкреслити соціальну однорідність та масовість пролетарського 

аматорства, а також його зв’язок з революційними подіями та марксистською 

ідеологією. З цих позицій переконливою є точка зору Ф. Прокоф’єва і 
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Ю. Соколовського, які пов’язують виникнення терміну „художня 

самодіяльність” з утворенням радянської держави та вважають її 

породженням соціалістичної системи [214; 246]. 

Зазначимо, що проблеми аматорського мистецтва до 20-тих років ХХ ст. 

були предметом вивчення у поодиноких наукових працях. Самодіяльна 

творчість досліджувалась такими науковцями, як Б. Асаф’єв [10], 

А. Бакушинський [16], А. Піотровський [158] та ін. Так, Б. Асаф’єв 

опікувався організацією музично-просвітницької діяльності серед широких 

верств населення. Для того, щоб надати інформацію про композиторів та 

твори, які звучали в концертних програмах він підготував й надрукував 

„Путівник концертів. Словник необхідних музично-технічних термінів”, який 

став інформаційним довідником для різних категорій слухачів [10]. 

А. Бакушинський [16] займався вивченням психології художнього сприйняття 

і вважав, що самодіяльне мистецтво є новим етапом розвитку народної 

творчості. Такої ж думки дотримувався А. Піотровський який вважав, що 

самодіяльне мистецтво в результаті переросте в нове професійне 

пролетарське мистецтво [158]. 

Теоретичне осмислення поняття „самодіяльне мистецтво” як 

соціального і художнього явища починається з 60-х років XX ст. До аналізу 

самодіяльної творчості звертаються філософи (А. Вартанов [41], А. Єгоров 

[77] та ін.) та мистецтвознавці (В. Василенко [43], Л. Ємельянов [176], 

А. Сохор [249] та ін.). А. Єгоров [77] досліджує самодіяльне мистецтво як 

соціальне і художнє явище, аналізує його проблеми. У праці Ю. Петрова 

досліджено філософсько-естетичні аспекти розвитку самодіяльного суб’єкта, 

з погляду якого він розглядає і художню самодіяльність як прояв 

самодіяльного у мистецтві [193]. Сутність, соціальні функції, закономірності 

розвитку самодіяльного мистецтва було досліджено у працях Н. Михайлової 

[153], Ф. Прокоф’єва [214] та ін. 

З філософської точки зору категорію „самодіяльність” визначають як 

внутрішньо детерміновану діяльність, тобто діяльність, що не нав’язується 
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зовні, а зумовлюється внутрішніми потребами, інтересами, бажаннями 

індивіда [263]. Аналіз різних точок зору дозволяє виокремити наступні 

положення: 

 більшість авторів прагне знайти інтегруючу ознаку самодіяльного 

мистецтва, на основі якої цей феномен можна було б розглядати як цілісне і 

багатогранне суспільне явище [41; 176; 193]; 

 визначення поняття „самодіяльне мистецтво” спирається на принцип 

його зв'язку з вирішенням загальних соціальних завдань, де самодіяльна 

творчість розглядається як суспільно корисна діяльність [77]; 

 у низці визначень самодіяльне мистецтво виступає як засіб 

підвищення соціальної активності особистості [43; 249]. 

Таким чином, науковці вважають, що самодіяльність є однією з умов 

розвитку людини, засобом вияву її прагнень та реалізації задатків. Як для 

людини, так і для суспільства вона є об’єктивною даністю й однією з 

найвищих цінностей. 

Педагогічні та соціально-психологічні проблеми самодільного мистецтва 

були актуалізовані у зв’язку з існуючим поглядом на основне призначення 

самодіяльності, яка на відміну від професійного мистецтва має виховувати 

аматорів, а не публіку. Серед значної кількості праць цього напряму можна 

виділити монографії Є. Смирнової [244], Ю. Соколовського [246], 

Ф. Соломоніка [248] в яких досліджено теоретичні питання самодіяльного 

мистецтва. 

Так, праця Ю. Соколовського [246] присвячена вивченню виховних 

аспектів у межах самодіяльного колективу. У дослідженнях Ф. Соломоніка 

[248], розкрито можливості самодіяльного музичного колективу як фактору 

гармонійного розвитку особистості, шляхи удосконалення навчально-

виховного процесу та засоби ефективності педагогічної діяльності. 

Є. Смирновою [244] здійснено розробку фундаментальних й теоретичних 

проблем самодіяльного мистецтва, подано філософське розуміння сутності 
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самодіяльності, визначено види вияву самодіяльності в історичних умовах, 

досліджено специфіка самодіяльного колективу як педагогічної системи. 

Авторка поділяє всі колективи художньої самодіяльності на дві великі 

категоріі: самодіяльність у галузі споживання художньої культури і 

самодіяльність у галузі виробництва художньої культури [244, c. 172]. Вона 

вважає, що загальну класифікацію художньої самодіяльності створити важко. 

Є. Смирнова надає визначення традиційного виконавського колективу, 

який свідомо приймає на себе функцію пропаганди мистецтва. Його метою є 

виступи перед аудиторією слухачів, тому він орієнтується на задоволення 

інтересів і потреб самих учасників, і публіки. 

Є. Смирнова визначила основні типи виконавських колективів 

самодіяльності, у формі студій. До таких вона відносить: 

 студії з програмами, розрахованими на визначений термін навчання; 

 студії з необмеженим терміном перебування учасників, розраховані на 

тих, хто приходить не для того, щоб „піти” після закінчення. Ці студії близькі 

не тільки до навчальних, а й до клубних форм активності (спільні вечори, 

зустрічі, дискусії тощо) [244, с.148]. 

Авторка зауважує, що схарактеризовані вище типи самодіяльних 

колективів виділені умовно, для того, щоб показати, що самодіяльність 

внутрішньо поділяється не тільки за видами і жанрами художньої діяльності, 

але й за організаційно-функціональними ознаками. Кожен із зазначених типів 

в „чистому” вигляді зустрічається рідко. Найчастіше реальний колектив має 

риси або ознаки різних типів, виявляючи при цьому, особливе  тяжіння до 

одного з них [244, с.148]. 

З інших позицій межі діяльності самодіяльних колективів виокремлено у 

дослідженні Є. Кривди, де визначено такі типи самодіяльного мистецтва, як: 

просвітництво та дозвілля. „Просвітницький” тип самодіяльності 

характеризується вихованням естетичного початку робочих мас, залучення їх 

до світової культурної спадщини. Багато в чому, на думку автора, такий 

напрямок діяльності мав підштовхнути індивіда до самоосвіти. „Дозвільна” 
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концепція, в свою чергу, мала орієнтацію на різні види клубного і 

колективного відпочинку, дозвілля [124]. 

Т. Баклановою досліджено організацію і науково-методичне 

забезпечення художньої самодіяльності. Під самодіяльними художніми 

організаціями вона розуміє будь-які форми об'єднання любителів мистецтва 

для реалізаціі в умовах їх дозвілля загальної художньої мети на основі 

прийнятої ними програми, розподілу функцій (ролей) при наявності 

керівництва [15, с.9]. 

Авторка вважає, що самодіяльна художня творчість, тобто творчість 

аматорів (непрофесіоналів), може виступати у чотирьох видах: 

 створення нових творів мистецтва (авторська художня творчість); 

 виконання у новій інтерпретації творів самодіяльних або професійних 

авторів, а також фольклорних творів (виконавська художня творчість); 

 імпровізаційне виконавство (імпровізаційна художня творчість); 

 створення нових засобів художньо-продуктивної діяльності, нових 

„технологій” мистецтва [14, с. 34]. 

Авторка поділяє самодіяльні художні колективи залежно від провідної 

мети на: навчальні (гуртки з навчання грі на музичних інструментах, 

театральні та хорові студіі, школи бальних танців тощо), художньо-творчі, 

включаючи авторські (колективи образотворчого, декоративно-прикладного, 

кіномистецтва, авторської пісні тощо) і виконавські (самодіяльні хори, 

оркестри, ансамблі тощо); художньо-комунікативні (діскусійні клуби 

любителів мистецтва, клуби творчих зустрічей тощо) і комплексні, в яких 

важко виділити домінуючу мету (театри-студіі, комплексні центри 

естетичного виховання) [15]. 

Сучасні науковці досліджують різні аспекти самодіяльної творчості. 

Так, М. Моісєсва досліджує спільну музично-виконавська діяльність, яка, на 

думку авторки, є організованою системою активності індивідів, спрямована 

на доцільне відтворення об'єктів духовної культури [157]. Науковець 
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визначає спільну музично-виконавську діяльність через такі змістовні 

характеристики: 

 просторова й часова співприсутність учасників; 

 наявність єдиної мети діяльності та спільної мотивації; 

 рухомий рольовий статус партнерів; 

 розподіл музичного метріалу між учасниками; 

 міжособові стосунки виконавців [157]. 

У дослідженні С. Садовенко, самодіяльна художня творчість 

представлена як явище історико-культурного освоєння дійсності засобами 

мистецтва. Розглянуто культурологічні аспекти концептуалізації змісту 

самодіяльної художньої творчості, проаналізовано найбільш розповсюджені 

її види: авторська художня самодіяльність (імпровізаційні концерти з 

використанням фольклорного матеріалу, фотомистецтво, прикладне 

мистецтво); виконавська художня самодіяльність (непрофесійні аматорські 

театри, „театри для народу”, хорові колективи, сімейно-побутове 

виконавство); клубні формування (ініціативні клуби, любительські 

об'єднання, клуби за інтересами, численні аматорські неформальні 

об'єднання, благодійні спільноти й зібрання) тощо [227]. 

О. Чубукиною досліджено історію організації студентського 

самодіяльного мистецтва [276]. 

У дослідженні П. Халабузарь показано педагогічне значення художньої 

самодіяльності. Доведено, що вона є соціально-педагогічною цінністю, яка 

здійснює систему функцій: інформаційно-пізнавальну; комунікативну; 

соціальну, що містить у художньому продукті етичні цінності, норми, ідеали, 

характерні для різних історичних періодів розвитку культури й забезпечує 

тим самим спадкоємність, здатність транслювати її від покоління до 

покоління; естетичну, оскільки вона несе в собі уявлення про прекрасне в 

життєдіяльності соціуму, в побуті, в мові, пластиці, формах; виховну, що 

сприяє розвитку і зміні духовних цінностей і потреб особистості [268]. 
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Науковцями розроблено й класифікації самодіяльних колективів. Згідно 

з педагогічним словником поняття „класифікація” визначається як „розподіл 

предметів будь-якого роду на взаємопов'язані класи згідно з істотними 

ознаками, що властиві предметам даного роду і відрізняють їх від предметів 

інших родів, при цьому кожен клас займає у системі певне постійне місце і, в 

свою чергу, поділяється на підкласи” [215, с. 547]. 

Є.  Смирновою, в залежності від цілей і завдань діяльності колективів 

художньої самодіяльності, представлено їх класифікацію за такими 

основними ознаками: 

1. За орієнтацією на основні пласти художньої культури: 

 орієнтована на етно-фольклорні види народного, національного 

мистецтва; 

 орієнтована на види, школу й стилі професійного (академічного) 

мистецтва; 

 оригінальна, що включає види художньої самодіяльності, які не мають 

аналога або зразка ні в професійному, ні в народному мистецтві. 

2. За типами творчості і орієнтації на основні пласти художньої культури: 

 виконавська діяльність; 

 авторська і авторсько-виконавська; 

 імпровізаційна. 

3. За ступенем організації й суб'єкту організації: 

 „неорганізована”, „неформальна” або самоорганізована самодіяльність; 

 самодіяльність нестабільних організаційних форм (організована 

засобами масової інформації, ситуативна тощо); 

 організована в стабільні об'єднання різних типів на основі різних 

соціокультурних інститутів, соціально-контрольована й педагогічно 

спрямовується. 

4. За переважним видом діяльності: 

 об'єднання навчального типу; 
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 об'єднання пізнавального і художньо-дослідницького типу; 

 художньо-пропагандистські та художньо-організаторські об'єднання; 

 об'єднання ігрового типу; 

 творчі об'єднання; 

 об'єднання комплексного типу з широким спектром видів діяльності. 

5. За місцем локалізації: 

 сільська художня самодіяльність; 

 художня самодіяльність малих міст; 

 художня самодіяльність великого міста. 

6. За віковим складом: 

 дитяча (молодшого шкільного віку, підлітків), юнацька; 

 художня самодіяльність дорослих (молоді, старших вікових груп) 

[245, c. 205-207]. 

А. Каргін вважає, що художня самодіяльна творчість має синтетичні, 

традиційні та організаційно-утворювальні жанри й пропонує здійснювати 

класифікацію самодіяльних колективів за шести ознаками:  

 орієнтація на освоєння різних пластів художньої культури;  

 розгляд типів художнього виконавства, а також видів і жанрів мистецтва; 

 орієнтація за інституційною приналежністю;  

 орієнтація за соціально-демографічним складом;  

 аспекти самодіяльної творчості в регіонах; 

 специфіка розвитку існуючих форм, видів і жанрів, їх новоутворення 

[110, с. 202].  

Кожен жанр представлений автором різними видами. Наприклад, до 

фольклорних видів належать: фольклорні театри, групи скоморохів, 

лялькарів тощо. Народно-співочі колективи мають солістів, організовуються 

в ансамблі тощо. 

На підставі проведеного аналізу можна стверджувати, що: 

 термін „аматорство” є загальним для всіх видів та форм непрофесійної 
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творчості, а термін „самодіяльність” − частковим, що характеризує непрофесійну 

творчу діяльність людей радянської епохи й має ідеологічну спрямованість; 

 аматорське (самодіяльне) мистецтво є відносно самостійним 

компонентом культури й відрізняється від професійного мистецтва й 

народної творчості; 

 аматорське мистецтво охоплює дві сфери непрофесійної діяльності 

людини: дозвілля та просвітництво; 

 зміст терміну „художня самодіяльність”, що був характерним за 

радянських часів, відноситься як до навчально-виховної, так і до творчої 

діяльності людини;  

 художня самодіяльність не обмежується самодіяльним мистецтвом як 

сферою художнього виробництва, а поєднує різні види художньої діяльності. 

Зазначимо, що сучасним науковцем, Т. Пляченко, надано визначення 

аматорського учнівського музично-інструментального колективу, який є 

унікальною педагогічною системою, функціонування якої забезпечує: 

розвиток загальних та музичних здібностей учнів; опанування навичок гри на 

музичному інструменті; творчу самореалізацію особистості в процесі 

колективного музикування; формування ціннісних орієнтацій та естетичних 

смаків учнів на високохудожніх зразках музичного мистецтва; розширення і 

збагачення художньо-естетичного досвіду школярів засобами активної 

музично-творчої діяльності [197, с. 136]. 

Отже, аналіз підходів до визначення понять тезаурусу наукового 

дослідження дозволяє надати своє визначення терміну „аматорський 

інструментальний колектив”, що, на нашу думку, є творчим виконавським 

колективом, діяльність якого здійснюється на основі соціокультурних 

інститутів та має конкретну форму, є соціально конторольованою й 

педагогічно спрямованою, орієнтована на стилі професійного (академічного) 

та естрадного мистецтва, метою якого є всебічний розвиток його 

учасників та задоволення запитів слухацької аудиторії. 
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Надані висновки й визначення підводять до визначення місця 

аматорського мистецтва у системі сучасної освіти та виявлення їх 

взаємозв’язків. 

Як відомо, найбільш поширена класифікація сучасної освіти охоплює 

такі види: формальна, неформальна, інформальна.  У сучасних наукових 

розвідках відсутній єдиний підхід до тлумачення видів освіти, їх класифікації 

та структури. Зарубіжні науковці виділяють різну кількість ланок освітньої 

системи, які, на думку С. Бабушко, можна умовно поєднати у три групи: 1) 

розрізнення двох видів освіти – формальної та неформальної; 2) виокремлення 

трьох освітніх ланок – формальної, неформальної та інформальної; 3) поділ на 

чотири складові – формальну, неформальну, інформальну та напівформальну 

освіту [12, с. 178]. У нормативних документах Європейського Союзу 

(„Меморандум з питань навчання впродовж життя” [300], „Шляхи 2.0. до 

визнання неформальної освіти/навчання і робота з молоддю” [308]) знаходимо 

саме такий поділ освітніх послуг. 

Під формальною освітою, зазвичай, розуміється організований освітній 

процес, який регулюється законами й нормативними документами й 

характеризується цілеспрямованою діяльністю здобувачів освіти, що 

забезпечує оволодіння ними систематизованими знаннями, уміннями, 

навичками, особистісними якостями і ціннісними орієнтаціями. Такий процес 

здійснюється у спеціально призначених для навчання установах, спеціально 

підготовленим персоналом й завершується отриманням документа про освіту. 

Неформальна освіта функціонує поза межами формальної освіти. Вона 

орієнтується на конкретні освітні запити різних соціальних професійних, 

демографічних груп населення [113, с. 12] й є вільною від жорстких правил 

та регламентів. 

У тлумаченні поняття „неформальна освіта” серед науковців немає 

цілковитої згоди. Науковці виокремлюють різні засоби організації 

неформальної освіти. До них вчені відносять навчальні програми, курси (у 

тому числі MOOC), лекторії, що організовуються і проводяться поза 
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традиційною системою освіти [239, с. 212–216]. У дослідженні М. Якушкина 

знаходимо такі засоби організації неформальної освіти як: наставництво, 

коучінг, навчання у робочих групах, навчання дією, сторітеллінг 

(метафорична гра, Play-back театр), шедоуїнг, секондмент, баддінг, 

електронні способи (e-learning) [285]. 

Науковці наголошують на адаптивній функції неформальної освіти, 

оскільки „ця освітня система покликана допомогти дорослій людині 

звикнути, пристосуватися до соціальних норм, відповідати вимогам розвитку 

соціального середовища, формує здатності до подальшого психологічного, 

особистісного та соціального розвитку” [43, с. 43].  Важливим результатом 

неформальної освіти є зв’язок навчання з практикою, який виявляється у 

спрямованості на отримання навичок, підготовки до активної участі у житті 

суспільства. Таке навчання можливе завдяки реалізації технології 

наставництва, що дозволяє успішно вирішувати одну з гострих освітніх 

проблем – проблему мотивації або стимулювання здобувачів освіти до 

отримання нових знань [43]. 

Як зазначає Я. Катюк, „формальна і неформальна освіта не можуть 

повною мірою забезпечити освітні запити громадян, в останні роки все 

більше уваги приділяється інформальній освіті як потужному освітньому 

потенціалу суспільства у системі навчання впродовж життя” [112, с. 63]. 

Зазначимо, що межі поняття „інформальна освіта” також не є 

визначеними. Найбільше розбіжностей виникає при виявленні її 

характеристик, відсутня одностайність щодо розмежування освітнього і 

спонтанного виховно-освітнього впливу з боку суспільства [238, с. 190], є 

відмінності у визначенні результатів навчання. Науковці вважають, що 

„необхідно диференціювати ці два види освіти з огляду на відмінності у 

визначенні результатів навчання. У неформальній освіті визначені результати 

навчальної діяльності, проте відсутні єдині вимоги до них, а у інформальній 

освіті результати навчання (самонавчання) не встановлені [12, с. 32]. 

М. Карпенко пропонує називати інформальну освіту повсякденною освітою. 
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Він зазначає, що „інформальну освіту іноді називають університетами життя 

‒ місцем, де ми навчаємося, часто не усвідомлюючи, що ми робимо. 

Навчанням можна вважати перегляд телевізійних передач, відвідування 

музею, читання книг, прогулянки Інтернетом, просто роздуми на тему” [111]. 

Отже, інформальне навчання деякі науковці вважають доповненням до 

повсякденного життя, оскільки воно не може сформувати цілісну картину 

світу, забезпечити засвоєння глибоких і систематизованих знань. 

Аналіз наукових розвідок показав, що науковці по-різному визначають 

інформальну освіту. Так, А. Кух вважає, що це неорганізована навчальна 

діяльність [135, с. 133], яка є гнучкою (за змістом навчання, формами та 

методами, часом і місцем). Г. Єльнікова визначає її як таку, що не має 

визначеної структури [78, с. 80]. А. Старєва вважає, що вона реалізується за 

рахунок власної активності здобувача освіти і є результатом його 

повсякденної діяльності [252]. О. Кукуєв уважає, що інформальна освіта є та, 

що не завжди є усвідомленою та цілеспрямованою [130, с. 82]. 

O. Самойленко вважає, що „інформальна освіта: освіта самостійного 

навчання, яка характеризується більшою мірою автономності, незалежності 

дорослого від зовнішніх дій (як несприятливих, так і сприятливих); гнучка у 

проявах (за часом, місцем, формами та методами, змістом навчання) ” [228]. 

Існують різні підходи до визначення структури інформальної освіти. 

Так, С. Сисоєва та Т. Кристопчук пропонують продуктивний підхід, який би 

розділив інформальну освіту на такі компоненти: „стихійно-інформальний” 

(„несвідомо-інформальний”) й „цілеспрямовано-інформальний”. Перший, на 

думку науковців, „випадає із системи неперервної освіти, а другий 

приєднується і використовується, координується і цілеспрямовано керується” 

[238, с. 190]. 

До видів інформальної освіти науковці відносять різну навчальну 

діяльність. Так, С. Сиротюк вважає, що це набуття нових знань через сучасні 

інформаційні технології (Інтернет, бази даних) та засоби масової інформації 

[255]. O. Самойленко зазначає, що „різні курси, гуртки за інтересами, заняття 
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в громадських об’єднаннях із метою збагачення знань також є видами 

інформальної освіти” [228]. 

Для нашого дослідження є важливим те, що на думку Л. Сігаєвої, 

аматорська художня діяльність є одним з видів інформальної освіти [239]. 

Ми погоджуємося з таким місцем аматорської діяльності у системі сучасної 

освіти. Це підтверджує проведений аналіз понять дослідження й те, що 

результати навчання в аматорських інструментальних колективах не є 

фіксованими, тобто аматорські колективи мають визначений план роботи, 

мету, але хоча результати індивідуального розвитку та самовдосконалення їх 

учасників підпорядковуються загальним цілям, більшою мірою залежать від 

їх здібностей та можливостей. Така діяльність належить до цілеспрямовано-

інформального компоненту інформальної освіти.  

Проведений аналіз дозволяє перейти до аналізу підготовки майбутніх 

фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами у педагогічній теорії і практиці. 

 

1.2. Підготовка майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами у 

педагогічній теорії і практиці 

 

Визначення тезаурусу наукової розвідки дозволяє звернутися до аналізу 

педагогічних досліджень, в яких вивчаються проблеми підготовки майбутніх 

фахівців до керівництва аматорськими інструментальними колективами. 

Передусім зазначимо, що концептуальні аспекти фахової підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва досліджено у працях вітчизняних 

науковців, зокрема з таких аспектів: історії становлення музично-

педагогічної освіти (Г. Ніколаї [174], Т. Танько [256], В. Черкасов [274]); 

теоретичних основ професійної підготовки вчителів музичного мистецтва 

(А. Козир [116], Н. Овчаренко [180], О. Олексюк [183], Г. Падалка [190], 

О. Ростовський [223], О. Рудницька [225], О. Щолокова [283]); упровадження 
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компетентнісного підходу в професійну підготовку майбутніх учителів 

музичного мистецтва (В. Гриньова [60], О. Матвєєва [146], Т. Пляченко [197], 

І. Полубояринова [206]). 

Так, Н. Овчаренко визначено принципи професійної підготовки 

майбутніх фахівців музичного мистецтва до вокально-педагогічної 

діяльності, які автором класифіковано на загальнодидактичні та специфічно 

професійні:  загальнодидактичні (гуманізації, науковості, системності, 

традиційності й інноваційності, поступовості і послідовності, 

інтегративності, багаторівневості і безперервності); специфічні 

(урізноманітненості видів і форм вокально-педагогічної діяльності, 

культурологізації та аксіологізації; психофізіологічної зумовленості; 

семіотичної спрямованості та інтерпретації тексту музичного твору; творчого 

виконавства; врахування педагогічного досвіду) [180]. 

Окремі дослідження присвячені проблематиці педагогічного 

керівництва музичними інструментальними колективами: вокально-

інструментальним ансамблем (Б. Брилін [34], Н. Коваленко [114]); народно-

інструментальним ансамблем (А. Болгарський [31]); дитячим духовим 

оркестровим колективом (О. Нєженський [168], Я. Сверлюк [230]); 

студентським музичним колективом (О. Горбенко [58], Л. Паньків [191]); 

народно-оркестровим колективом (Ю. Бай [13], Г. Бродський [37], 

О. Ільченко [107], М. Малахова [142]); самодіяльним естрадним оркестром і 

ансамблем (О. Большаков [158], В. Кузнецов [127]); учнівським музичним 

колективом (В. Лебедєв [137], І. Маринін [143], Л. Паньків [191], Т. Пляченко 

[197]); аматорським художнім колективом (О. Каргін [110], М. Соколовський 

[246], Ф. Соломонік [248], В. Чабанний [272]). 

Розглянемо результати сучасних педагогічних досліджень з проблем 

підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва 

мистецькими колективами, методики організації й проведення репетиційної 

роботи. 
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Дослідження Б. Жорняк присвячено вивченню методичних засад 

формування творчої активності молодших школярів засобами колективної 

музичної діяльності. Автор спирається на положення про те, що 

генералізуююча і координуюча функції в розвитку всіх систем організму 

школярів молодшого шкільного віку належать колективним видам музичної 

діяльності (хоровий спів, гра на дитячий музичних інструментах, музично-

дидактичні ігри тощо) як найбільш доступними у цьому віці. Така діяльність 

дає змогу закласти основи формування соціально активної, різнобічно 

розвиненої особистості, яка готова до навчальної співпраці, художньо-

творчої самореалізації, духовного самовдосконалення і вирішення складних 

завдань різного напрямку [80]. Б. Жорняк вважає, що саме в цьому віці 

закладаються основи художньої культури, естетичних знань, що стають 

пізніше фундаментом соціальної і творчої активності особистості. 

І. Барановська досліджуючи методичні засади художньо-творчої 

самореалізації підлітків в умовах діяльності ансамблю народної музики 

доходить висновку, що особливості художньо-творчої самореалізації 

підлітків в ансамблі народної музики вимагають урахування їх особистісних 

якостей, музичних здібностей, творчого потенціалу й зумовлюють 

ефективність взаємодії в системі керівник-учень, учень-учень, учень-

музичний твір. Авторкою вивчено та схарактеризовано синкретичну природу 

українських народних традицій ансамблевого музикування. З'ясовано, що 

успіх художньо- творчої самореалізації підлітків в ансамблі народної музики 

передбачає: наявність стійкого інтересу до ансамблевої діяльності, 

обізнаність у галузі українського народного мистецтва, музичний тезаурус, 

музично-виконавські вміння, емоційно-позитивну атмосферу співробітництва 

в колективі, художнє спілкування з музикою, активність у бажанні досягти 

успіху, методичну забезпеченість вимог до організації навчального процесу 

[19]. 

Заслуговує на увагу дослідження Л. Бамбурової, в якому розкрито 

соціально-психологічні особливості взаємодії ансамблістів у спільній 
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музично-виконавській діяльності на прикладі самодіяльних музичних 

ансамблів [18]. Специфіка даних взаємин отримала своє обгрунтування у 

поняттях „психологічний консонанс” і „психологічний дисонанс”. Консонанс 

розглядався в якості інтегральної характеристики певного рівня узгодженості 

в діях і поведінці учасників музично-ігрової діяльності. Одним з аспектів 

дослідження Л. Бамбурової було вивчення психологічного дисонансу 

контактної групи в спільній музичної діяльності. Для нашого дослідження 

важливий висновок Л, Бамбурової, яка вважає, що успішність музично-

ігрової діяльності залежить, не від спеціальних здібностей або рівня 

підготовки, а від рівня психологічної єдності, що усуває прояв 

психологічного дисонансу [18]. 

Н. Коваленко було проаналізовано педагогічні умови підвищення 

музично-естетичної культури учасників самодіяльних вокально-

інструментальних ансамблів шляхом естетичного розвитку особистості, 

специфічного виховного впливу естрадної музики [114]. 

Г. Яківчук досліджено місце художньо-творчих колективів у вихованні 

майбутнього вчителя музики. Обгрунтовано аспекти розвитку музично-

виконавських умінь та навичок у процесі колективних форм музикування, 

обґрунтовано основні форми організації художньо-творчих колективів, які 

спрямовані не лише на вдосконалення професійних навичок вчителя музики, 

але й формування гармонійної, духовно багатої особистості [284]. 

В. Федоришин досліджує питання формування виконавської 

майстерності студентів музично-педагогічних факультетів у процесі 

колективного музикування. Науковець вважає, що формування виконавської 

майстерності актуалізує питання творчої взаємодії вчителя та учня у процесі 

колективного музикування [260]. В. Федоришин конкретизує специфіку 

підготовки студентів до виконавської діяльності у процесі творчої взаємодії 

керівника з навчальним колективом, яка на думку автора є феноменом вияву 

творчого „Я” студентів через комплекс властивостей та особистісто-

типологічних якостей. У дослідженні доведено, що взаємодія, котра 
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найчастіше виражена у керівній позиції педагога, регламентує активність 

студентів у межах імітації своїх дій, тому в оркестровому колективі 

необхідно спрямовувати студентів на власну продуктивну роботу для 

досягнення ефективних форм спільного музикування [260]. У дослідженні 

встановлено, що не лише слухові контакти керівника з музично-творчим 

колективом є ефективними факторами управління, а й зорові, які несуть у 

собі елементи навіювання, є інструментом сугестивного впливу на 

виконавців, стимулятором колективної творчості [260]. 

Дослідження Л. Паньків [191] розкриває проблеми підготовки 

майбутнього вчителя до керівництва учнівськими музичними колективами. 

Авторка вважає, що керівництво колективним дитячим музикуванням є 

важливою складовою професійної діяльності вчителя музики, адже в 

шкільній практиці переважають саме групові форми музичних занять. У 

роботі було виведено ряд принципових положень щодо сутності та засобів 

організації педагогічної діяльності керівника учнівського музичного 

колективу, яку автор розглядає як стратегію педагогічних дій: використання 

різнобічного впливу музики на особистість; стимулювання потреби дітей у 

музичних заняттях; активізація творчої позиції учнів; побудову взаємодії 

керівника з школярами на основі полілогу. 

Важливим для нашого дослідження є положення авторки, яка стверджує, 

що успішна реалізація керівницьких завдань вчителем музики можлива за 

умови широкопрофільної підготовки студентів, яка включає психолого-

педагогічний аспект (знання педагогіки, психології, теорії розвитку 

учнівського колективу), музичний (музично-теоретичні знання, володіння 

музичним інструментом, співацьким голосом, навичками ансамблевого 

виконання, диригентською технікою, методикою музичного навчання і 

виховання) та управлінський (знання основ теорії управління; розуміння та 

доцільне використання прийомів та методів керівництва; вміння впливати на 

колектив, стимулювати його діяльність на виконання навчальних та 
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виховних завдань; володіння технологією керівництва дитячим мистецьким 

колективом) [191]. 

І. Маринін досліджено формування готовності майбутнього вчителя 

музики до керівництва шкільним народно-інструментальним колективом. 

Науковець вважає, що, перш за все, професійна підготовка майбутнього 

вчителя музики вимагає від нього знань та вмінь оркестрового диригування, 

спрямованості на роботу з дитячими інструментальними колективами 

загальноосвітньої школи і позашкільних навчальних закладів. У результаті 

формування готовності педагог-вихователь має уміти створювати дитячий 

творчий колектив, організовувати його діяльність, вивчати з учнями 

нескладні музичні твори, виступати з концертними програмами, управляти 

процесом виконання музичних творів [143]. 

У докторській дисертації Я. Сверлюк досліджено теоретико-методичні 

основи професійної підготовки диригента оркестрового колективу у вищих 

мистецьких навчальних закладах. Автор стверджує, що ця проблема й 

проблема забезпечення конкурентоспроможності майбутніх фахівців на 

ринку праці набуває особливої злободенності. 

У дослідженні Я. Сверлюк представлено історичний аналіз становлення 

та розвитку диригентсько-оркестрового мистецтва. Автор виокремлює 

основні етапи його еволюції, до яких відносить: стихійні та примітивні рухи 

тіла первісних людей; хейрономію давнього періоду; епоху середньовіччя; 

появу батути з „відбиванням такту” в XVI столітті; генерал-бас і диригування 

за клавесином у ХVІІ-ХVІІІ ст; виникнення нового стилю з розвинутою 

мануальною технікою [230]. 

Процес професійної підготовки диригента оркестрового колективу в 

дисертації досліджено в діалектичній єдності діяльності та особистісного 

розвитку. Стверджується, що диригентам-початківцям оркестрових 

колективів бракує практичних умінь, оскільки свою увагу вони 

зосереджують на удосконаленні виконавського рівня учасників, не 
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враховують значення планування організаційної роботи, без якого важко 

досягати творчих результатів [230]. 

Я. Сверлюк доведено, що в основу професійної підготовки диригента 

оркестрового колективу має бути покладено безперервний процес 

формування психолого-педагогічних знань, організаторських умінь, розвитку 

основних видів професійної рефлексії, що в майбутньому сприятиме 

здійсненню поліфункціональної творчої діяльності.  

У докторській дисертації Т. Пляченко досліджено педагогічні засади 

підготовки майбутнього вчителя музики до роботи з учнівськими музично-

інструментальними колективами. Авторка вважає, що підготовка 

майбутнього вчителя музики до роботи з учнівськими музично-

інструментальними колективами є процес і результат підготовки студентів в 

системі занять з оркестрово-ансамблевих дисциплін, що грунтується на 

педагогічних засадах (наукові підходи, принципи, закономірності, 

педагогічні умови, форми, методи, засоби), як основі [197]. 

У дослідженні окреслено фахові функції та зміст роботи вчителя музики 

як керівника учнівського музично-інструментального колективу, 

сформульовано дефініцію оркестрово-методичної компетентності цього 

фахівця [197]. Т. Пляченко визначено основні засади організації та діяльності 

учнівських музично-інструментальних колективів, визначено зміст роботи 

(організаційно-виховної, навчально-виховної, художньо-творчої, науково-

методичної) та спроектовано структуру діяльності керівника учнівського 

музично-інструментального колективу. 

На основі структури діяльності керівника учнівського музично-

інструментального колективу Т. Пляченко розроблено компетентнісну 

модель, яку репрезентовано трьома групами компетенцій: особистісні 

компетенції (особистісні якості; індивідуальні психологічні особливості; 

здібності; стиль роботи; творчий імідж); професійно-педагогічні компетенції 

(аксіологічна настанова, фахові знання, уміння, спеціальні навички, 

володіння методикою роботи з оркестрами й ансамблями); функціональні 
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компетенції (наявність досвіду практичної роботи з музично-

інструментальним колективом, функціональна спроможність, володіння 

різними видами діяльності, здатність до рефлексії та самокоригування, 

аналіз, оцінювання й коригування дій учасників музично-інструментального 

колективу) [197]. 

Не можна обійти увагою й праці, які з’явилися у результаті бурхливого 

розвитку естрадної музики. Так, проблеми виховання музично-естетичного 

смаку під впливом музики масових жанрів, зокрема участі у вокально-

інструментальних ансамблях підлітків, присвячено дослідження Б. Бриліна 

[34], яке грунтується на практичному досвіді музиканта. 

Результати аналізу наукових праць щодо підготовки майбутніх фахівців 

музичного мистецтва до керівництва мистецькими колективами дозволяють 

стверджувати, що дослідники вивчають різні аспекти цієї проблеми: 

міжособистісну взаємодію у межах аматорських колективів; результати 

формування здібностей, умінь та навичок, якостей учасників колективів; 

теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх учителів музики до 

керівництва музичними колективами. Проте підготовка майбутніх фахівців 

музичного мистецтва до роботи з інструментальними аматорськими 

колективами не була предметом наукового дослідження. 

Аналіз науково-педагогічних праць щодо підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до керівництва аматорськими колективами потребує 

аналізу сучасної практичної діяльності університетів щодо наявності 

підготовки майбутніх фахівців за кваліфікацією „керівник аматорського 

колективу”; відповідності змісту навчальних планів факультетів мистецтв 

університетів такій підготовці; наявності дисциплін або окремих тем, що 

стосуються аматорського мистецтва у програмах дисциплін професійного 

спрямування. 

Аналіз кваліфікацій, які надають університети за освітніми рівнями 

„бакалавр” та „магістр” галузі знань 02 „Культура і мистецтво”, 

спеціальності 025 „Музичне мистецтво” (Навчально-науковий Інститут 
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мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника; Інститут мистецтв Рівненського державного гуманітарного 

університету; факультет мистецтв Тернопільського національного 

педагогічного університету імені В. Гнатюка; Інститут мистецтв Державного 

закладу „Луганський національний університет імені Т.Г. Шевченка” та 

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової) показав, що 

студенти та магістранти, які навчаються на кафедрах духових та ударних 

інструментів отримують кваліфікацію „артист оркестру (ансамблю), 

диригент духового оркестру”. Така кваліфікація, згідно з Класифікатором 

професій (ДК 003:2010) дозволяє працювати керівником аматорського 

інструментального колективу (код КП – 3476 Керівник аматорського 

колективу (за видами мистецтва); код КП – 3476 Керівник дитячого 

аматорського колективу (гуртка, студії та ін.)). 

Однак, саме таку кваліфікацію надають тільки деякі університети 

(Навчально-науковий інститут музичного мистецтва Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка; факультет 

культури і мистецтв Херсонського державного університету; Академія 

мистецтв імені Павла Чубинського, Рівненський державний гуманітарний 

університет тощо). 

Найчастіше, кваліфікацію „керівник аматорського колективу” 

отримують студенти, які навчаються у коледжах мистецтв та музичних 

училищах (Маріупольський коледж мистецтв; Комунальний вищий 

навчальний заклад „Ужгородський музичний коледж імені Д. Є. Задора”; 

Черкаське музичне училище імені С. С. Гулака-Артемовського; Харківське 

музичне училище імені Б. П. Лятошинського; Київська муніципальна 

академія музики імені Р. М. Глієра (коледж) тощо). Таким чином, підготовку 

до керівництва аматорськими інструментальними колективами, в основному, 

здійснюють заклади I-II рівня акредитації. 

У процесі дослідження проаналізовано навчальні та робочі програми 

дисциплін галузі знань 02 „Культура і мистецтво” спеціальності 025 
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„Музичне мистецтво”, підготовки магістрів у класичних та педагогічних 

університетах за 2017 – 2018 навчальний рік. 

Зазначимо, що, підготовка фахівців спеціальності 025 „Музичне 

мистецтво” здійснюється на основі нормативно-правових документів: Закону 

України „Про вищу освіту” (редакція від 01.01.2019 р.) [83]; Національної 

рамки кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України (від 

23 листопада 2011 р. № 1341) [165]; Постанови Кабінету Міністрів України 

від 26.04.2015 р. № 266 „Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” [211]; Наказу МОН 

України від 06.11.2015 р. № 1151 „Про особливості запровадження переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (від 

29.04.2015 р. № 266) [161]; Методичних рекомендації щодо розроблення 

стандартів вищої освіти: проект Міністерства освіти і науки України (2016 р.) 

[148]; Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти 

(постанова КМ України від 30 грудня 2015 р. № 1187 „Ліцензійні умови 

провадження освітньої діяльності закладів освіти”) [212]; Положення 

Міністерства освіти і науки України „Про організацію науково-дослідної 

роботи студентів у вищих навчальних закладах” [199] тощо. 

Підготовки здобувачів освіти за кваліфікацією „Керівник аматорського 

колективу (за видами мистецтва)” галузі знань 02 „Культура і мистецтво” 

спеціальності 025 „Музичне мистецтво” відбувається на другому рівні вищої 

освіти – „магістр”. Її мета – підготувати фахівців, зорієнтованих на успішне 

виконання посадових обов’язків, спрямованих на особистісний і професійний 

саморозвиток, здатних здійснювати професійну мистецьку та викладацьку 

діяльність на демократичних і гуманістичних засадах. Підготовка магістрів за 

спеціалізацією „Духові та ударні інструменти” орієнтована на формування 

освітніх і духовно-культурних потреб фахівця, здатного бути 

конкурентоспроможним на ринку освітніх послуг на засадах оволодіння 
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системою компетентностей у галузі культури і мистецтва; здобуття 

професійних компетентностей у межах музично-виконавської, методичної, 

педагогічної та науково-дослідницької роботи. 

Зміст освіти для відповідної спеціальності затверджено ОП підготовки, 

що дає підстави для розробки робочих навчальних планів, програм 

дисциплін. ОП підготовки здобувача на магістерському рівні розраховано на 

1,3 роки. 

Аналіз навчальних планів Навчально-наукового Інституту мистецтв 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

показав, що для підготовки за спеціальністю 025 „Музичне мистецтво” 

спеціалізація „Оркестрові струнні, духові та ударні інструменти” освітнього 

рівня „магістр” до навчального плану входять такі дисципліни: „Камерний 

ансамбль”, „Методика роботи з оркестровим колективом”, „Оркестровий клас”, 

„Основи імпровізації”. За освітнім рівнем „бакалавр” перелік навчальних 

дисциплін включає: „Ансамбль духових інструментів”, „Інструментовка і 

переклад”, „Камерний ансамбль”, „Оркестрове диригування”, „Оркестровий 

інструментарій в історії”, „Оркестровий клас” тощо. 

Таким чином, магістерська програма логічно продовжує програму 

підготовки „бакалавра”, у якій більше уваги приділяється теоретичним 

основам виконавства. 

У Херсонському державному університеті кваліфікацію „Керівник 

аматорського колективу (за видами мистецтва) ” отримують здобувачі 

освітнього рівня „бакалавр”. До навчальних планів факультету культури і 

мистецтв цього університету входять такі дисципліни: „Оркестровий клас”, 

„Практика керування оркестром”, „Ансамбль” тощо, що є достатнім для 

отримання відповідної кваліфікації. 

 Навчальний план Інституту мистецтв Рівненського державного 

гуманітарного університету підготовки здобувачів за освітнім рівнем 

„магістр” поєднує такі цикли дисциплін: цикл загальної підготовки, 

професійної підготовки, практичної підготовки та захист магістерської 
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дипломної роботи. Дисципліни, що викладаються в інституті: „Педагогіка 

вищої школи”, „Психологія вищої школи”, „Методологія і методи наукових 

досліджень”; дисципліни за вибором: „Комп'ютерно-інформаційні технології 

в освіті і науці”, „Філософія і методологія науки”. У цикл професійної 

підготовки входять: обов’язкові навчальні дисципліни („Методологія 

професійної музичної освіти”, „Методика мистецтвознавчих досліджень”, 

„Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ”, „Інтерактивні технології 

навчання музичного мистецтва” тощо); дисципліни за вибором: 

„Традиційний спів”/„Основний інструмент”, „Музично-етнографічна 

транскрипція”, „Історія та теорія музичної фольклористики” тощо. 

Таке наповнення свідчить про значну увагу до практичного освоєння 

випускниками майбутньої професії, але відсутність дисциплін, що 

розкривають особливості роботи саме з аматорськими інструментальними 

колективами, на нашу думку, не надає повного, систематизованого уявлення 

про аматорське мистецтво, й не розкриває особливості теорії та методики 

керівництва аматорськими інструментальними колективами. 

Для визначення змістовного наповнення освітньої програми щодо 

підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва 

аматорськими інструментальними колективами було проведено аналіз 

навчального плану факультету мистецтв Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, задіяного в експерименті. 

Аналіз підготовки магістрантів за спеціальністю галузі знань 01 Освіта / 

Педагогіка, спеціальності 014.13 Середня освіта Музичне мистецтво показав, 

що освітньо-професійна програма має два цикли підготовки: теоретичний та 

практичний. До першого входять дисципліни циклу загальної підготовки, 

професійної підготовки та вибіркові навчальні дисципліни за вибором 

студента. Практична підготовка включає: науково-педагогічну практику у 

ЗНЗ (6 кредитів), науково-дослідну (4,5 кредити), науково-педагогічну у ВНЗ 

(4,5 кредити) – усього 15 кредитів. 

Основним завданням майбутнього магістра є демонстрація рівня 



69 
 

засвоєння матеріалу дисциплін; уміння організовувати та проводити наукові 

музикознавчі дослідження; розуміти проблематику досліджень у сфері 

мистецької педагогіки; знати сутність та основні етапи організації наукових 

досліджень; систематизувати наукові підходи до розуміння феномену 

музичного мистецтва, усвідомлюючи ґенезу та наукову еволюцію 

музикологічого знання; виявляти діалектику між теорією та практикою 

музично-виконавської, музично-педагогічної та науково-дослідницькою 

діяльністю в сфері музичного мистецтва. 

Аналіз навчального плану підготовки магістрантів галузі знань 01 Освіта 

/ Педагогіка, спеціальності 014.13 Середня освіта Музичне мистецтво 

показав, що в першому циклі загальної підготовки передбачено вивчення 

таких дисциплін: цикл загальної підготовки („Педагогіка”, „Психологія”, 

„Філософія освіти”. „Іноземна мова”); цикл професійної підготовки 

(„Теоретичні основи музичного тезауруса”, „Музичне виконавство за 

кваліфікацією”, „Колективні форми музичного виконавства”, „Практикум за 

кваліфікацією”). До вибіркових дисциплін входять: „Камерне музикування за 

кваліфікацією”, „Історія виконавського мистецтва”, „Виконавська 

інтерпретація”. „Діагностика якості підготовки майбутніх викладачів у 

мистецькій освіті”, „Фахова компетентність викладача музичного 

мистецтва”,  „Інформаційні технології у сучасній музичній культурі”, 

„Методика концертно-просвітницької діяльності”. Кожна з навчальних 

дисциплін відіграє певну роль у підготовці майбутніх фахівців музичного 

мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними колективами. 

Проведений аналіз змісту освіти, визначеного в ОП підготовки 

магістрантів за спеціальністю 014.13 Середня освіта Музичне мистецтво 

засвідчує, що підготовка до керівництва аматорськими інструментальними 

колективами в основному грунтується на опануванні навчальних дисциплін 

професійно-практичного циклу, які мають значний влив на розуміння 

соціального значення обраної професії й власного місця в системі соціальних 

відносин, сприяють формуванню професійних та виконавських навичок, 



70 
 

активної життєвої позиції, здатності до критичної оцінки власних 

професійних можливостей та досвіду, свідомого вибору шляхів 

удосконалення професійних, виконавських та особистісних якостей. 

У процесі дослідження визначено перелік дисциплін, установлено 

загальний обсяг годин, відведених ОП підготовки магістрантів на їх 

вивчення, виокремлено змістові модулі, окремі теми, у яких розкриваються 

різні аспекти підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами.  

Схарактеризуємо навчальні дисципліни, окремі теми які спрямовані на  

теоретичну підготовку до керівництва аматорськими інструментальними 

колективами. 

Аналіз програм дисциплін показав, що найзмістовніше питання щодо  

організації та керівництва діяльністю оркестру (ансамблю), форм діяльності 

оркестрового колективу (виконання музичних творів, читання нот з аркуша, 

транспонування); засобів оволодіння навчальним репертуаром (ескізне 

вивчення оркестрових творів; ґрунтовне відпрацювання; повторне виконання 

оркестрових творів; самостійне вивчення оркестрових партій; методів 

репетиційної роботи та методів відбору репертуару тощо опановуються у 

процесі вивчення таких навчальних дисциплін: „Оркестровий клас”, 

„Оркестрове диригування”, „Практикум з оркестрового диригування”, 

„Камерне музикування” у ході яких студенти застосовують набуті знання на 

практиці, засвоюють елементи викладацького досвіду, формують навички 

керівництва інструментальними колективами. 

Метою дисципліни „Оркестровий клас” (150 год., (5 кредитів)) є –

накопичення професійних знань, умінь і навичок, необхідних для 

самореалізації в подальшій практичній професійній діяльності. 

У начальній програмі курсу визначено обов’язкові форми діяльності 

оркестрового колективу (виконання музичних творів, читання нот з аркуша, 

транспонування) та різні способи оволодіння навчальним репертуаром: 

ескізне вивчення оркестрових творів, яке включає ознайомлення з 
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різноманітними музичними стилями, формування навичок орієнтування у 

стильових і жанрових ознаках; ґрунтовне відпрацювання оркестрових творів, 

до якого входять: вивчення нотного тексту, робота над штрихами, темпом, 

агогікою тощо; повторне виконання оркестрових творів, де відбувається 

актуалізація оркестрово-виконавського досвіду; самостійне вивчення 

оркестрових творів тощо. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти отримують 

знання щодо: історії інструментального музикування та його специфіки; 

методики роботи над музичними інструментальними творами; 

поглиблюється музичний кругозір студентів, пов'язаний з ознайомленням із 

широким колом творів класичної, сучасної, фольклорної музики; 

вдосконалюються уміння: самостійного аналітичного осмислення 

теоретичного матеріалу з оркестрового виконавства; професійні навички гри 

в оркестрі; сценічної майстерності студентів у процесі концертно-

виконавської діяльності; формуються якості особистості. 

Отже, представлена дисципліна має великий влив на підготовку 

майбутніх фахівців до керівництва аматорськими інструментальними 

колективами. 

Метою викладання навчальної дисципліни „Камерне музикування” є 

підготовка висококваліфікованих викладачів, які мають необхідний досвід 

самостійної роботи з концертним репертуаром камерних ансамблів й готові 

до практичної виконавської та педагогічної діяльності у галузі камерного 

виконавства. 

Починаючи заняття з дисципліни „Камерне музикування”, магістранти 

мають певний досвід, оскільки ця дисципліна є профілюючою в усіх закладах 

середньої музичної освіти. Вимоги до магістрантів спрямовані на 

удосконалення умінь оволодіння цією сферою виконавства, більш глибоких 

знань та вміння реалізувати їх у процесі роботи над музичним твором, 

особливими аспектами камерного музикування. 
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістранти повинні 

знати: історію камерного музикування та його специфіку; методику роботи 

над музичними інструментальними творами; стильові особливості виконання 

музичних творів; акустичні особливості звукоутворення на певних 

інструментах; основні музичні терміни та поняття; методику роботи з 

інструментальними колективами; сформувати вміння: самостійно 

ознайомлюватися й оволодівати будь-якими інструментальними творами, 

виконувати їх на пам'ять; розуміти задум композитора, сформувати власну 

виконавську концепцію; використовувати різноманітні засоби виконавської 

майстерності, які б відповідали композиторському стилю та художньому 

змісту твору; вирішувати спільні завдання виконавської діяльності та 

оптимального комплектування складу учасників камерного музикування;  

удосконалювати навички гри в ансамблі. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

„Інструментальне музикування в епоху бароко та класицизму”; 

„Інструментальні твори епохи романтизму та західно-вропейских 

композиторів другої половини XIX ст.”; „Інструментальні твори композиторів 

XX – XXI ст.”. До модулів входять теми: „Ансамблева творчість І.С. Баха”; 

„Інструментальні твори Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена”; „Формування 

навичок камерного музикування засобами вивчення творів композиторів-

романтиків (К. Вебер, Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Ф. Шопен)”; 

„Інструментальні твори І. Брамса, Е. Гріга, Б. Сметани, А. Дворжака, 

С. Франка, К. Сен-Санса, Ф. Пуленка”; „Інструментальні твори зарубіжних 

композиторів XX ст.”; „Інструментальні твори вітчизняних композиторів”. 

Представлена дисципліна має великий вплив на формування 

майбутнього фахівця як керівника інструментального колективу, оскільки 

готує до виконання класичної музики й „легкої” класики, яка є затребуваною 

у слухацької аудиторії й присутня у репертуарах багатьох аматорських 

колективів. Однак, тем, що акцентують увагу на питаннях керівництва саме 

аматорськими колективами в програмі не має. 
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Програма навчальної дисципліни „Практикум з диригування” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, 

спеціальності 014.13 Середня освіта Музичне мистецтво. На вивчення 

навчальної дисципліни відводиться 4 кредити ECTS. 

Метою навчальної дисципліни „Практикум з диригування” є: підготовка 

викладача музичного мистецтва, спеціаліста-професіонала обізнаного зі 

специфікою колективного музикування, який знає технічно-виражальні 

можливості оркестрових інструментів та досконало володіє диригентською 

технікою та навичками гри на одному або кількох інструментах. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістранти повинні 

знати: основні оркестрові партії (у тому числі для солістів з оркестром); 

специфіку інтонування у процесі оркестрового музикування; оркестрову 

термінологію; принципи організації оркестру, проведення репетиційної 

роботи, концертних виступів; вміти: грамотно читати нотний текст; 

аналізувати роль партії в оркестровій партитурі, звукового балансу в групі; 

підпорядковуватися художньому задуму автора та керівника колективу; 

застосовувати  прийоми оркестрового виконавства; читати з листа та 

виконувати по нотах партії різного ступеня складності. 

Програма навчальної дисципліни „Практикум з диригування” містить 

такі теми як: „Диригування оркестрових творів концертного репертуару за 

партитурою”; „Диригування оркестрового супровіду солістів-

інструменталістів (вокалістів)”; „Підготовка до оркестрової репетиції”, що є 

найбільш спрямованими на формування в майбутнього фахівця музичного 

мистецтва умінь, навичок, компетентностей роботи з інструментальними 

колективами. 

Програма навчальної дисципліни „Оркестрове диригування” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 4 кредити ECTS. 
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Метою навчальної дисципліни „Оркестрове диригування” є: підготовка 

викладача музичного мистецтва у якості професійного диригента, 

спроможного до активної художньо-творчої діяльності з колективом 

оркестру академічних інструментів, а також здатного до викладання у 

вищому навчальному закладі. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістранти повинні 

знати: історію виникнення та розвитку оркестрового диригування; будову 

диригентського жесту і його складові частини; функції рук та їх роль у 

постановці диригентського апарату; партитуру різних складів оркестрів; 

стадії репетиційної роботи з оркестром; форми репетиційного процесу; 

сформувати вміння: самостійно працювати над вивченням партитури 

музичного твору; інструментувати та аранжувати фортепіанні твори для 

оркестру; створювати клавіри з оркестрових партитур; організувати 

репетиційний процес; спілкуватися з музикантами оркестру на високому 

професійному рівні; складати план репетицій; передавати ідейно-художній 

зміст твору за допомогою диригентського жесту; застосовувати у практичній 

діяльності основні прийоми диригування; диригувати складні та складно-

змішані схеми; передавати диригентським жестом усі засоби музичної 

виразності; володіти методикою керівництва оркестром; аналізувати музичні 

твори; застосовувати диригентсько-вольові якості та артистичні здібності. 

До програми дисципліни входять такі теми, як: „Диригентський жест і 

його складові частини”; „Функції рук та їх роль у постановці диригентського 

апарату”; „Партитури різних складів оркестрів”; „Стадії репетиційної роботи”; 

„Форми репетиційного процесу”; „Інструментування та аранжування 

фортепіанних творів”; „Організація репетиційного процесу”; „Проблеми 

спілкування”; „Методика керівництва оркестром”. Саме отримання знань та 

формування умінь за цими темами має сприяти формуванню майбутнього 

фахівця як керівника інструментального колективу. 

На увагу заслуговує „Науково-педагогічна практика у ВНЗ” (180 год.), 

яка є складовою частиною освітньої програми підготовки магістрантів. 
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Науково-педагогічна практика магістрантів є обов'язковим компонентом 

освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра 

і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь здійснення 

самостійної науково-педагогічної роботи. Науково-педагогічна практика 

забезпечує отримання професійного досвіду та сприяє соціально-професійній 

адаптації майбутнього магістра до подальшої професійної діяльності. У 

процесі проходження практики магістрант безпосередньо спостерігає за 

роботою викладачів, аналізує заняття, планує разом з викладачем лекційні та 

практичні заняття, готується та проводить пробні та залікові лекції та 

колективні заняття. Мета науково-педагогічної практики у ВНЗ: закріплення 

та поглиблення теоретичних знань, отриманих в процесі вивчення 

теоретичних дисциплін; удосконалення практичних навичок зі спеціальності; 

набуття досвіду самостійної професійно-виконавської роботи та 

опрацювання методики її проведення; поглиблення теоретичних знань у 

сфері музичного виконавства; готовність до викладацької діяльності у вищих 

навчальних закладах. Організація науково-педагогічної практики у ВНЗ 

спрямована на забезпечення безперервності й послідовності оволодіння 

студентами навичками й уміннями професійної діяльності, підвищення 

професіоналізму та педагогічної майстерності. 

На нашу думку, теоретичний зміст й практична підготовка майбутніх 

фахівців до керівництва аматорськими інструментальними колективами не 

забезпечується повною мірою. Ми пропонуємо до дисципліни „Камерне 

музикування” додати тему „Формування педагогічного репертуару керівника 

аматорського інструментального колективу”, яка б розкривала питання: 

добору та систематизації репертуару для роботи з аматорськими 

інструментальними колективами; адаптації матеріалу до виконання певним 

складом аматорського інструментального колективу. Це дозволить 

майбутнім керівникам зосередитися на проблемах різної виконавської 

підготовки учасників колективів для вирішення художніх завдань 

виконавства завдяки адаптації партій, спрямує їхню увагу до питань 
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налагодження позитивних взаємовідносин між ними, психологічної 

комфортності. Вважаємо, було б доцільно додати дисципліну, яка б 

фокусувалася на вивченні теоретичних основ та особливостей аматорського 

мистецтва, а також додати теми щодо специфіки аматорського музикування, 

методики роботи з аматорськими інструментальними колективами. 

Зазначимо, що на нашу думку, теми з історії та теорії аматорського 

мистецтва мають входити до таких дисциплін як: „Теоретичні основи 

музичного тезауруса”, „Методика викладання дисциплін кваліфікації” тощо, 

а практичні основи відбору репертуару, організації репетицій, діяльності 

аматорських колективів, методики організації репетиційної роботи та 

керівництва, вивчатися на заняттях з дисциплін „Колективні форми 

музичного виконавства”, „Практикум за кваліфікацією”, „Камерне 

музикування за кваліфікацією” тощо. 

Узагальнюючи положення щодо проведеного аналізу змісту навчальних 

дисциплін професійно-практичного циклу, зазначимо, що в процесі їх 

вивчення майбутні фахівці музичного мистецтва оволодівають професійними 

компетентностями: загальними (готовність застосовувати знання основ 

педагогіки й психології, теорії освіти й виховання у професійній діяльності; 

здатність розуміти значення музичного мистецтва в системі культури й 

освіти, виховання й розвитку особистості; готовність до художньо-творчої 

реалізації, самостійного пізнання мистецтва, естетичної оцінки творів 

мистецтва; здатність застосовувати художньо-коммунікативні знання, вміння 

та навички для організації професійної взаємодії з учасниками навчальної, 

музично-просвітницької діяльності; фаховими (здатність до формування 

власної творчої особистості, розвитку професійної самостійності, творчої 

активності, розширення музичного кругозору; умінь вільно володіти 

інструментом у різних видах професійної діяльності; готовність до 

підвищення професійної майстерності та ділової кваліфікації, активізації 

особистих творчих здібностей та якостей; здатність до оцінювання власного 

рівня готовності до педагогічної діяльності у ЗВО тощо. 
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Аналіз підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами у педагогічній 

теорії і практиці дозволяє перейти до характеристики сучасного стану такої 

підготовки та організації діяльності аматорських інструментальних 

колективів. 

 

1.3. Сучасний стан підготовки майбутніх фахівців музичного 

мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними 

колективами та організації діяльності таких колективів  

 

Функціонування аматорських інструментальних колективів грунтується 

на низці нормативно-законодавчих актів („Положення про народний 

(зразковий) аматорський колектив (студію)” затверджений наказом 

Міністерства культури і мистецтв України від 23. 06.1999 № 415 та змінами 

до нього (наказ Міністерства культури України від 11.10. 2013 № 968) [164]; 

Положеннями, що приймаються на різних рівнях (області, міста, вишу) – 

Положення про проведення обласного фестивалю-конкурсу художньої 

самодіяльності; Положення про обласний огляд-конкурс художньої 

самодіяльності; Положення про фестиваль народної творчості; Положення 

про творчі звіти колективів художньої самодіяльності та аматорів народного 

мистецтва; Положення про художню самодіяльність тощо). 

 Відповідно до Наказу Президента України від 23.10.99 № 1387/99 „Про 

Всеукраїнський огляд народної творчості” [162], огляди аматорських 

колективів відбуваються в областях, а потім кращі колективи виступають у 

Києві в Національному палаці культури і мистецтв „Україна” й мають назву 

„Звітні концерти областей України”. Згідно з „Положенням про народний 

(зразковий) аматорський колектив (студію)”, постійно діючим аматорським 

колективам присвоюється звання „народний (зразковий) аматорський 

колектив (студія)” за активну творчу діяльність із збереження, розвитку і 

пропаганди культури українського народу, як в Україні, так і за її межами, 
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високий художній рівень та виконавську майстерність, активну навчально-

виховну роботу серед учасників колективу, участь в організації дозвілля 

населення [162]. Це свідчить про значну увагу держави до аматорської творчості. 

У Положені визначено, що аматорські оркестри повинні мати в своєму 

репертуарі концертну програму тривалістю 45 хвилин (для „народних” 

колективів), 30 хвилин (для „зразкових” колективів). Обов’язковою вимогою 

щодо програми є виконання творів з солістами-вокалістами, або солістами-

інструменталістами. Оцінюється використання у репертуарі кращих зразків 

української та зарубіжної музики, обробок народних пісень і танців, 

музичних творів місцевих авторів; наявність творів для малих форм (дуетів, 

тріо, квартетів); виконавська майстерність (культура звуку, штрихи, якість 

строю, технічність, для вокально-інструментальних ансамблів – якість 

вокалу, використання звукоакустичної техніки); якість аранжування 

(обробка, інструментовка, перекладання); сценічна культура (поведінка на 

сцені, костюми, оформлення, режисура). 

Аматорські колективи в університетах підпорядковується організаціям, 

що мають різні назви (Студентський клуб, Центр культури і студентської 

творчості, Молодіжний центр, Культурний центр, Центр культури і мистецтв 

тощо). Центри є навчально-виховними структурними підрозділами 

університетів, їх діяльність здійснюється згідно з Законом України „Про 

освіту” [84] та Статутом університету. 

Розглянемо Положення університетів щодо мети, завдань, місця 

самодіяльних колективів у освітній діяльності, документи, що регламентують 

діяльність самодіяльних інструментальних колективів. 

У Положенні про Центр культури і студентської творчості Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка визначено, 

що центр є особливим структурним підрозділом університету, який працює із 

творчо обдарованою молоддю всіх факультетів, згуртовує за інтересами, 

реалізовує її зусилля у загально університетській діяльності. Центр здійснює 

свою діяльність за участі деканатів і співробітників навчального закладу. 
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Деканати зобов’язані сприяти проведенню заходів, що підвищують авторитет 

університету, за поданням центру. 

Основними завданнями центру є: організація і проведення підбору, 

прослуховування (випробовування) та відбір обдарованих студентів до складу 

самодіяльних творчих колективів; планування і проведення керівниками 

художньо-творчих колективів на належному мистецькому рівні занять, 

репетицій, творчих звітів своїх колективів; розроблення та подання на 

затвердження у встановленому порядку планів роботи центру, індивідуальних 

планів роботи керівників самодіяльних колективів; підготовка методичних 

рекомендацій, наочних посібників для студентів, які прагнуть здобуття 

посвідчення організаторів творчих колективів; робота з талановитою молоддю, 

випускниками художніх, музичних шкіл, школи мистецтв м. Полтави. 

Центр повинен мати: план роботи; діючу науково-методичну й іншу 

документацію (списки студентів, графіки роботи гуртків та їх керівників 

тощо) [204]. 

Визначено обов’язки і права посадових осіб центру, обов’язки та права 

керівників аматорських студентських колективів, до яких відносяться: 

здійснення на належному мистецькому рівні керівництва студентськими 

самодіяльними творчими колективами; забезпечення розкриття 

обдарованими студентами всіх своїх здібностей у процесі роботи над собою і 

репертуаром; участь у гастрольній концертній діяльності як у країнах 

близького, так і далекого зарубіжжя; підготовка з найбільш талановитих 

студентів кандидатів на отримання посвідчення організатора аматорського 

колективу тощо. Керівники студентських аматорських колективів мають 

право: користуватися аудиторіями, актовими залами, бібліотекою, 

читальними залами та іншими приміщеннями університету; брати участь у 

обговоренні питань діяльності колективу центру на засіданнях учених рад 

факультетів; розробляти і вносити пропозиції, щодо вдосконалення роботи 

центру [204]. 
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Привертає до себе увагу позиція, згідно з якою університет має право 

видавати посвідчення організатора творчих колективів, що безсумнівно 

мотивує студентів до участі у аматорських інструментальних колективах. 

У Положенні про Молодіжний центр Харківського національного 

економічного університету зазначено, що метою його діяльності є організація 

та координація культурного і духовного розвитку, повноцінного активного 

відпочинку та дозвілля, залучення до культури та мистецтва студентів та 

співробітників університету, забезпечення задоволення їх запитів і потреб в 

організації змістовного дозвілля, професійного спілкування, сприяння 

процесам відродження та розвитку української національної культури тощо. 

Завданнями Молодіжного центру є: формування гармонійної, всебічно 

розвиненої особистості шляхом національно-патріотичного та естетичного 

виховання; прищеплення любові до національної культури, її вивчення та 

збереження; вивчення передового досвіду національно-патріотичного та 

естетичного виховання студентської молоді і новітніх форм роботи; 

задоволення культурних і духовних потреб і інтересів студентів, організація 

дозвілля у вільне від навчання час через різноманітні форми клубної роботи; 

розвиток та ефективне використання творчих здібностей та потенціалу 

студентів; підвищення соціальної активності та культурного рівня студентів 

тощо. 

Відповідно до завдань, Молодіжний центр виконує такі функції: 

проводить співбесіди та прослуховування з метою виявлення творчих 

здібностей, духовних та культурних потреб студентів у самореалізації, 

залучення до відповідного їх здібностям і потребам творчого колективу 

художньої самодіяльності; створює умови для дозвіллєвої діяльності й 

розвитку творчості, самореалізації студентів; здійснює сценарну розробку, 

постановку, музичне, світлове та художнє оформлення університетських свят 

та заходів, підбір концертних номерів; працює зі студентськими 

самодіяльними колективами та об’єднаннями, розробляє плани їх роботи та 

здійснює контроль за їх виконанням; проводить тематичні вечори, зустрічі з 
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цікавими людьми, вечори відпочинку, церемонії нагородження, урочистості, 

свята, концерти, конкурси та фестивалі студентської самодіяльної творчості; 

бере участь в організації та проведенні районних, міських, обласних, 

міжвузівських свят та урочистостей; сприяє участі солістів та творчих 

колективів у міських, всеукраїнських та міжнародних мистецьких фестивалях 

і конкурсах; допомагає у підборі репертуару, музичних фонограм, засобів 

художньої виразності, постановці концертних номерів для солістів та 

творчих колективів художньої самодіяльності тощо [201]. 

Положення про Культурний центр Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна регламентує основні напрямки його 

діяльності, визначає органи керівництва і структуру, організацію навчально-

виховного процесу, фінансову діяльність. 

Головною метою діяльності Центру є організація різних форм дозвілля 

студентів і співробітників, виконання соціально-культурних замовлень 

підрозділів університету. Організація навчально-виховного процесу 

здійснюється згідно з чинним законодавством та Статутом університету й 

передбачає, що для творчої роботи в Центрі залучаються фахові педагогічні 

працівники відповідних напрямків. Виховний процес здійснюється у таких 

формах: репетиції у творчих колективах, виступи, концерти, конкурси, 

фестивалі [200]. 

Заслуговує на увагу, що діяльність у Центрі відбувається у формі 

навчально-виховного процесу, до неї долучаються фахові педагогічні 

працівники. 

У Положенні про Центр культури і мистецтв Херсонського державного 

аграрного університету визначено пріоритетні напрями реалізації виховної 

роботи, до яких відносяться: патріотичне виховання (формування 

патріотичних почуттів, глибоке розуміння громадського обов’язку); 

моральне виховання (формування моральних почуттів, переконань і потреби 

поводити себе згідно моральними нормами, що діють в суспільстві); 

екологічне виховання (формування екологічної культури особистості, 
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усвідомлення себе частиною природи, відчуття відповідальності за неї); 

фізичне виховання (ствердження здорового способу життя); трудове 

виховання (формування творчої, працелюбної особистості, умілого 

господаря); естетичне виховання (формує у студентів почуття високої 

культури в галузі музики, танцю, живопису та пісні). 

Організація виховного та культурно-мистецького процесів спрямована 

на розвиток активності студентів, організації їхнього дозвілля, залучення до 

участі в самодіяльній творчості. Засвоєння програм слухачами Центру 

культури і мистецтв відбувається у поєднанні індивідуальної та теоретичної 

форм. Крім проведення різноманітних заходів, Центром організовано клубну 

роботу, роботу аматорських колективів художньої самодіяльності [203]. 

Положення про Центр культури і мистецтв Київського національного 

економічного університету містить низку принципів, які спрямовують його 

діяльність: визначення культури як одного з головних чинників самобутності 

української нації та інших національностей; утвердження гуманістичних 

ідей, високих моральних засад у суспільному житті, орієнтація як на 

національні, так і на загальнолюдські цінності, визнання їх пріоритетності 

над політичними і класовими інтересами; збереження і примноження 

культурних надбань; гарантування свободи творчої діяльності; рівність прав і 

можливостей студентів та співробітників Університету у створенні і 

поширенні культурних цінностей [202]. 

До структури ЦКМ входять: мистецько-творчі студії, клуби та 

колективи: Мистецький клуб викладачів, Народний ансамбль „ЕКО”, 

Студентський театр естрадних мініатюр, Студентський театр естради, 

інструментально-оркестрова студія, яка складається з: Вокально-

інструментального ансамблю та рок-групи, Оркестру легкої музики, 

Естрадного інструментального ансамблю, Джазового ансамблю (Диксиленд). 

У багатьох університетах проводяться мистецькі конкурси художньої 

самодіяльності „Студентська осінь”, „Дебют першокурсника”, „Вибір року” 

тощо, що регламентуються Положеннями щодо їх організації та проведення. 
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Наприклад у Положенні щодо організації конкурсу художньої 

самодіяльності „Студентська осінь” ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет”  визначено мету конкурсу, якою є естетичне виховання, 

розвиток інтелектуальних, творчих здібностей студентів та організації їх 

змістовного дозвілля. Основними завданнями конкурсу є: пошук талановитих 

студентів, підтримка та розвиток їх здібностей; формування бази даних 

університету щодо наявності творчо обдарованих студентів; показ творчих 

досягнень художньої самодіяльності факультетів; підвищення ідейно-

художнього рівня самодіяльного мистецтва, збагачення репертуару творами 

сучасної хореографії, музики, театрального та кіномистецтва, КВК тощо; 

виховання засобами мистецтва високих моральних якостей, підвищення 

виконавської майстерності учасників художньої самодіяльності. Визначено 

учасників, умови та порядок проведення фестивалю [205]. 

Аналіз документів щодо функціонування аматорських колективів 

університетів показав, що за формою, організації, що їх об’єднують бувають 

різними (центри, клуби тощо), їх мета та завдання діяльності спрямовані на 

задоволення культурних та освітніх потреб студентів та співробітників; 

рівень та різноманіття послуг, що пропонують Центри теж варіюється, однак, 

загалом, саме різноманіття форм, видів колективів, й інструментальних 

колективів зокрема, свідчать про велику потребу у аматорському виконавстві 

й прагнення студентської молоді до участі в таких колективах. 

З метою з’ясування сучасного стану підготовки майбутніх фахівців 

музичного мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними 

колективами нами було проведено анкетування, в якому прийняло участь 68 

викладачів та 302 студенти факультетів мистецтв Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди та 

Криворізького державного педагогічного університету. 

Анкетування передбачало аналіз думок викладачів і студентів 

факультетів мистецтв щодо з'ясування їхнього ставлення до необхідності 

формування професійної компетентності майбутнього фахівця музичного 
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мистецтва як керівника аматорських інструментальних колективів, шляхів 

реалізації цієї мети. Під час анкетування вирішувалися такі завдання: 

1) визначення необхідності підготовки майбутніх фахівців музичного 

мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними колективами, 

що передбачало: 

 з’ясування думок викладачів щодо необхідності підготовки майбутніх 

фахівців як керівників аматорських інструментальних колективів; 

 з’ясування думок студентів щодо необхідності їхньої підготовки як  

керівників аматорських інструментальних колективів; 

2) з'ясування ставлення студентів і викладачів до необхідності 

формування професійної компетентності керівника аматорського 

інструментального колективу, що передбачало: 

 з’ясування думок викладачів, щодо формування професійної 

компетентності керівника аматорського інструментального колективу у 

майбутніх фахівців; 

 з'ясування думок студентів щодо необхідності формування в них 

професійної компетентності керівника аматорського інструментального 

колективу. 

Для вирішення цих завдань було розроблено анкети: для 

самооцінювання спрямованості викладачів факультетів мистецтв 

університетів до формування у майбутніх фахівців музичного мистецтва 

професійної компетентності керівника аматорського інструментального 

колективу; для студентів щодо необхідності формування в них 

компетентності майбутнього керівника аматорських інструментальних 

колективів (див. Додаток А, опитувальники №1, № 2). 

Анкета для викладачів факультетів мистецтв дозволила вивчити їхню 

думку щодо прагнення до поглиблення власних професійних інтересів щодо 

розвитку професійної компетентності керівника аматорського 

інструментального колективу; потреби обґрунтування її структури в 
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освітньому процесі; вивчення педагогічного досвіду колег з формування 

професійної компетентності керівника аматорського інструментального 

колективу; ставлення та мотивація до проведення практичних занять з 

аматорськими інструментальними колективами; формування на заняттях 

ціннісних орієнтацій студентів щодо аматорського мистецтва. 

Анкета для викладачів складалася з трьох розділів: питання першого 

були спрямовані на з’ясування актуальності проблеми підготовки майбутніх 

фахівців до керівництва аматорськими інструментальними колективами; 

питання другого мали з’ясувати ставлення викладачів до формування 

професійної компетентності керівника аматорського інструментального 

колективу у майбутніх фахівців, місця й діяльності самих викладачів у цьому 

процесі; питання третього були спрямовані на виявлення ставлення 

викладачів до теоретичних та методичних проблем підготовки. 

 Анкета для студентів мала два розділи: питання першого були 

спрямовані на з’ясування актуальності проблеми їхньої підготовки як 

керівників аматорських інструментальних колективів; питання другого були 

спрямовані на виявлення ставлення студентів до методичних та практичних 

проблем підготовки. 

Аналіз результатів анкетування викладачів щодо актуальності проблеми 

підготовки майбутніх фахівців до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами показав, що: 

 44,6% викладачів вважає актуальним питання щодо підготовки 

майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами; 15,4% не згодні з цією думкою; 40% не 

цікавились цим питанням; 

 76% викладачів уважають, що ОП підготовки майбутніх фахівців 

музичного мистецтва не забезпечує знаннями та практичними навичками 

щодо керівництва аматорськими інструментальними колективами; 4% 

уважають, що в ОП підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва 

немає дисциплін та тем стосовно аматорського мистецтва й аматорського 
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інструментального мистецтва, зокрема, оскільки в цьому не має потреби; 

30% не цікавились цим питанням; 

 42,5% викладачів уважають, що необхідно доповнити ОП підготовки 

майбутніх фахівців музичного мистецтва дисциплінами та темами з теорії та 

методики керівництва аматорськими інструментальними колективами, 

оскільки це має значно розширити професійну підготовку; 37,8% уважають, 

що ОП підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва є достатньою; 

20% не цікавились цим питанням; 

 36,2% викладачів уважають, що за умови спрямованості підготовки на 

керівництво аматорськими інструментальними колективами є необхідність у 

проведенні практичних занять у аматорських інструментальних колективах; 

43,8% уважають, що практичної підготовки майбутніх фахівців музичного 

мистецтва за НП є достатнім; 20% не цікавились цим питанням; 

 84,5% викладачів уважають, що за умови спрямованості підготовки на 

керівництво аматорськими інструментальними колективами,  необхідним є 

формування на заняттях ціннісних орієнтацій студентів щодо аматорського 

мистецтва; 10,5% вагаються у відповіді; 5% не цікавились цим питанням. 

Причинами, що визначають актуальність для викладачів проблеми 

підготовки майбутніх фахівців до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами було визначено: необхідність у підвищенні 

професійного статусу керівників аматорських інструментальних колективів – 

36,4%; відсутність інформації щодо діяльності керівника аматорського 

інструментального колективу – 15,2%; відсутність бази проведення 

практичної роботи – 24,1%; інтерес до нового, оригінального та бажання 

реалізувати себе у творчій діяльності – 14,2%; потреба у самореалізації в 

професійній діяльності – 10,1%. Відтак, зазначені причини дозволяють 

зробити висновок, що викладачі позитивно відносяться до підготовки 

майбутніх фахівців до керівництва аматорськими інструментальними 

колективами, однак розуміють складність організації такої підготовки 

(рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Розподіл опитаних викладачів щодо проблеми актуальності 

підготовки майбутніх фахівців до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами. 

Аналіз результатів анкетування викладачів щодо їхнього ставлення до 

формування професійної компетентності керівника аматорського 

інструментального колективу у майбутніх фахівців, місця й діяльності самих 

викладачів у цьому процесі показав, що: 

 61,2% викладачів вважає необхідним поглиблення професійних знань 

з питання формування професійної компетентності керівника аматорського 

інструментального колективу у майбутніх фахівців; 18,8% вважають, що такі 

знання частково присутні в ОП; 20% не цікавились цим питанням; 

 81,9% викладачів уважають, що є необхідність в обґрунтуванні її 

структури в освітньому процесі; 9,1% не цікавляться цим питанням; 9% 

частково цікавляться; 

 79,3% викладачів уважають, що необхідно вивчати педагогічний 

досвід колег з формування професійної компетентності керівника 

аматорського інструментального колективу; 10% не цікавить це питання; 

10,7% частково цікавить; 

 43,2% викладачів мають бажання брати участь у створені та реалізації 

дослідницьких проектів з питань формування професійної компетентності 

керівника аматорського інструментального колективу; 5% не цікавляться цим 

питанням; 51,2% частково цікавляться. 
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Причинами, що визначають ставлення викладачів до формування 

професійної компетентності керівника аматорського інструментального 

колективу у майбутніх фахівців, місця й діяльності самих викладачів у цьому 

процесі було визначено: відсутність інформації щодо професійної 

компетентності керівника аматорського інструментального колективу та її 

структури – 25,8%; необхідність у вивченні досвіду колег – 43,1%; потреба у 

науково-дослідній роботі, створенні та реалізації дослідницьких проектів 

орієнтованих на вивчення особливостей роботи з аматорськими 

інструментальними колективами – 31,3%. Зазначені причини дозволяють 

зробити висновок, що викладачам цікаво знайомитися з досвідом колег, щодо 

формування професійної компетентності керівника аматорського 

інструментального колективу, вони хотіли б брати участь у наукових 

проектах, однак відсутність інформації щодо структури компетентності 

керівника аматорського інструментального колективу звужує їх можливості 

(рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Розподіл опитаних викладачів щодо проблеми ставлення до 

формування професійної компетентності керівника аматорського 

інструментального колективу у майбутніх фахівців, місця й діяльності 

самих викладачів у цьому процесі. 

Аналіз результатів анкетування викладачів щодо їхнього ставлення до 

теоретичних та методичних проблем підготовки показав, що: 
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 63,2% викладачів вважає необхідним для керівника аматорського 

інструментального колективу застосування комплексу знань, умінь, навичок, 

спрямованих на комунікацію з учасниками колективу; 16,8% не цікавляться 

питанням; 20% частково цікавляться; 

 45,8% викладачів уважають, що необхідним для керівника 

аматорського інструментального колективу є вміння аналізувати, оцінювати, 

контролювати власну професійну діяльність щодо створення гармонійних 

міжособистісних відносин у колективі; 24,2% не цікавляться цим питанням; 

30% частково цікавляться; 

 46,1% викладачів уважають, що необхідними для керівника 

аматорського інструментального колективу є уміння планувати та 

реалізовувати просвітницькі програми; 10% не цікавить це питання; 43,9% 

частково цікавить. 

Причинами, що визначають ставлення викладачів до теоретичних та 

методичних проблем підготовки було визначено: відсутність інформації 

щодо значення комунікації у роботі керівника аматорського 

інструментального колективу – 46,2%; розуміння просвітницької місії 

аматорських інструментальних колективів – 30,5%; розуміння необхідності 

оволодіння техніками керівника – 10,1%; необхідність у розробці 

індивідуальних завдань для учасників з різним рівнем підготовки – 12,2%. 

Зазначені причини дозволяють зробити висновок, що викладачі розуміють 

значення просвітництва, планування просвітницьких програм для реалізації 

діяльності аматорських інструментальних колективів, розробки 

індивідуальних завдань, однак проблеми міжособистісної взаємодії, 

комунікації з учасниками колективів відносять на другий план (рис. 1.4). 
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Рис. 1.4. Розподіл опитаних викладачів щодо їхнього ставлення до 

теоретичних та методичних проблем підготовки. 

 

Серед опитаних студентів факультетів мистецтв, аналіз результатів 

анкетування щодо з’ясування актуальності проблеми їхньої підготовки як 

керівників аматорських інструментальних колективів показав, що: 

 70% студентів вважають актуальним питання щодо їхньої підготовки 

як керівників аматорських інструментальних колективів; 22,8% не 

цікавляться питанням; 7,2% частково цікавляться; 

 67,2% студентів уважають, що ОП підготовки майбутніх фахівців не 

забезпечує знаннями та практичними навичками щодо керівництва 

аматорськими інструментальними колективами; 22,8% не цікавляться цим 

питанням; 10% частково цікавляться; 

 53,2% студентів уважають, що необхідно доповнити ОП підготовки 

майбутніх фахівців музичного мистецтва дисциплінами та темами з теорії та 

методики керівництва аматорськими інструментальними колективами; 10% 

не цікавить це питання; 36,8% частково цікавить; 

 71,2% студентів уважають, що для формування компетентності 

керівника аматорського інструментального колективу необхідно проводити 

практичні заняття з такими колективами; 9% не цікавить це питання; 19,8% 

частково цікавить. 
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Причинами, що визначають ставлення студентів до актуальності 

проблеми їхньої підготовки як керівників аматорських інструментальних 

колективів було визначено: відсутність інформації щодо діяльності керівника 

аматорського інструментального колективу – 36.5%; відсутність практики 

роботи з аматорськими інструментальними колективами – 47,8%; інтерес до 

нової спеціальності, потреба до самореалізації у професійній діяльності – 

15,7%. Зазначені причини дозволяють зробити висновок, що студенти мають 

прагнення до самореалізації у межах нової спеціальності, але  відсутність 

теоретичних знань та практики роботи з аматорськими інструментальними 

колективами скує їхні наміри (рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5. Розподіл опитаних студентів щодо актуальності проблеми 

їхньої підготовки як керівників аматорських інструментальних колективів.  

 

Аналіз результатів анкетування щодо виявлення ставлення студентів до 

методичних та практичних проблем підготовки до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами показав, що: 

 39,1% студентів вважають, що керівнику аматорського 

інструментального колективу необхідно мати сукупність знань та умінь для 

здійснення просвітницької діяльності; 30% не цікавляться питанням; 30,9% 

частково цікавляться; 

 20,7% студентів уважають необхідним застосування педагогічної 

майстерності під час розвивально-виховного процесу у аматорських 
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інструментальних колективах; 59,3% не цікавляться цим питанням; 20% 

частково цікавляться; 

 19,6% студентів уважають, що необхідним для керівника 

аматорського інструментального колективу є застосування комплексу знань, 

умінь, навичок, спрямованих на комунікацію з учасниками колективу; 11% 

не цікавить це питання; 69,4% частково цікавить; 

 15,4% студентів уважають необхідним для керівника аматорського 

інструментального колективу мати вміння аналізувати, оцінювати, 

контролювати власну професійну діяльність щодо створення гармонійних 

міжособистісних відносин у колективі; 15% не цікавить це питання; 69,6% 

частково цікавить; 

 12,5% студентів уважають необхідним для керівника аматорського 

інструментального колективу мати уміння планувати та реалізовувати 

просвітницькі програми; 16% не цікавить це питання; 71,5% частково 

цікавить; 

 5,4% студентів уважають необхідним для керівника аматорського 

інструментального колективу мати знання та уміння з фасилітації та 

фасилітативних технік; 80% не цікавить це питання; 15,6% частково 

цікавить. 

Причинами, що визначають ставлення студентів до методичних та 

практичних проблем їхньої підготовки як керівників аматорських 

інструментальних колективів було визначено: відсутність знань щодо 

поняття „фасилітація” та фасилітативні техніки – 41,2%; нерозуміння 

просвітницької функції аматорського інструментального мистецтва – 

22,4%; недостатність уваги до значення міжособистісних відносин у 

колективі, комунікативних умінь його керівника – 22,7%; недостатність 

уваги до застосування педагогічної майстерності під час розвивально-

виховного процесу в аматорських інструментальних колективах – 13,7%. 

Зазначені причини дозволяють зробити висновок, що студенти не розуміють 
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просвітницької функції аматорського інструментального мистецтва, 

значення міжособистісних відносин у колективі, комунікативних умінь 

його керівника, у них майже відсутні знання щодо поняття „фасилітація” та 

фасилітативні техніки, не розуміють значення педагогічної майстерності під 

час розвивально-виховного процесу в аматорських інструментальних 

колективах (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. Розподіл опитаних студентів щодо актуальності проблеми 

їхньої підготовки як керівників аматорських інструментальних колективів.  

 

Таким чином результати опитування показали, що викладачі 

факультетів мистецтв університетів позитивно відносяться до підготовки 

майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами, однак розуміють складнощі організації 

такої підготовки.  

Разом з цим, студенти не достатньо розуміють необхідність майбутньої 

професії, вони мають прагнення до самореалізації у межах нової 

спеціальності, але  відсутність теоретичних знань та практики роботи з 

аматорськими інструментальними колективами скує їхні наміри, студенти  

не розуміють просвітницької функції аматорського інструментального 

мистецтва, значення міжособистісних відносин у колективі, комунікативних 

умінь керівника, у них майже відсутні знання щодо поняття „фасилітація” та 

фасилітативні техніки. 
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Отже, на нашу думку, необхідним є розширення тематики навчальних 

дисциплін щодо проблем аматорського інструментального мистецтва та 

методики організації репетиційної роботи, проблем комунікації у 

аматорських колективах. Також, студентів необхідно спонукати до 

професійного розвитку та самореалізації через підсилення мотивації до 

діяльності керівника аматорського інструментального колективу. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Аналіз наукових результатів, отриманих на теоретичному етапі роботи, 

дозволяє зробити висновки, що визначатимуть стратегію й тактику 

подальшого дослідження. 

Аналіз законодавчих та нормативних документів показав, що художнє 

аматорство має яскраво виражений гуманістичний потенціал, оскільки 

діяльність аматорських колективів спрямована на еволюцію людини та її 

розвиток. 

Класифіковано базові поняття дослідження за двома групами: до першої 

групи увійшли ті, що характеризують аматорське інструментальне 

виконавство; другу групу складають поняття, що визначають професійну 

компетентність майбутніх учителів музичного мистецтва як керівників 

аматорських інструментальних колективів; до третьої групи віднесено 

поняття, що розкривають зміст, форми та методи підготовки керівників 

аматорських інструментальних колективів в умовах університету. 

На основі аналізу філософських, мистецтвознавчих, педагогічних, 

соціально-психологічних досліджень виявлено науковий зміст понять 

„аматор”, „аматорське мистецтво”, що дозволяє стверджувати: розподіл 

сфери мистецтва на професійне і самодіяльне пов'язаний з процесом 

розподілу праці; аматорське мистецтво є історичним явищем, воно є 

невід’ємною складовою культури певного суспільства, класу, 

соціокультурного середовища й має свої особливості функціонування, форми 
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вияву, жанрово-видовий склад; є засобом самовираження й самореалізації 

представників окремого соціокультурного середовища, де суб’єктом 

художньої діяльності є не професіонал, а людина, що займається творчістю у 

вільний час і не отримує за це матеріальних винагород. 

Розкрито зміст понять „колективне музикування”, „самодіяльність”, 

„самодіяльне мистецтво”, „художня самодіяльність” які функціонують 

одночасно з поняттям „аматорське мистецтво” і є спорідненими з останнім. 

На підставі проведеного аналізу визначено, що: термін „аматорство” є 

загальним для всіх видів та форм непрофесійної творчості, а термін 

„самодіяльність” частковим, що характеризує непрофесійну творчу 

діяльність людей радянської епохи й має ідеологічну спрямованість; 

аматорське (самодіяльне) мистецтво є відносно самостійним компонентом 

культури й відрізняється від професійного мистецтва й народної творчості; 

аматорське мистецтво охоплює дві сфери непрофесійної діяльності людини: 

дозвілля та просвітництво; зміст терміну „художня самодіяльність”, що був 

характерним за радянських часів, відноситься як до навчально-виховної, так і 

до творчої діяльності людини; художня самодіяльність не обмежується 

самодіяльним мистецтвом як сферою художнього виробництва, а поєднує 

різні види художньої діяльності. 

Сформульовано визначення терміну „аматорський інструментальний 

колектив”, що, на нашу думку, є творчим виконавським колективом, 

діяльність якого здійснюється на основі соціокультурних інститутів та має 

конкретну форму, є соціально конторольованою й педагогічно спрямованою, 

орієнтована на стилі професійного (академічного) та естрадного мистецтва, 

метою якого є всебічний розвиток його учасників та задоволення запитів 

слухацької аудиторії. 

Визначено місце аматорського мистецтва у системі сучасної освіти. 

Проаналізовано кандидатські дисертації (І. Барановської, Б. Бриліна, 

Б. Жорняк, Н. Коваленко, І. Мариніна, Л. Паньків, В. Федоришина, 

Г. Яківчук) та докторські дисертації (Т. Пляченко, Я. Сверлюк), в яких 
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вивчаються проблеми підготовки майбутніх фахівців до керівництва 

інструментальними колективами. Доведено, що дослідники вивчають різні 

аспекти цієї проблеми: міжособистісну взаємодію; результати формування 

здібностей, умінь та навичок, якостей учасників колективів (естетичний 

розвиток, творчу активність, художньо-творчу самореалізацію, виконавську 

майстерність тощо); теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх 

учителів музики до керівництва музичними колективами. Проте підготовка 

майбутніх фахівців музичного мистецтва до роботи з інструментальними 

аматорськими колективами не була предметом наукового дослідження. 

Проведено аналіз сучасної практичної діяльності університетів щодо 

наявності підготовки майбутніх фахівців за кваліфікацією „керівник 

аматорського колективу” відповідності змісту навчальних планів факультетів 

мистецтв університетів такій підготовці; наявності дисциплін або окремих 

тем, що стосуються аматорського мистецтва у програмах дисциплін 

професійного спрямування. 

Визначено сучасний стан підготовки майбутніх фахівців музичного 

мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними колективами та 

організації діяльності таких колективів. 

Матеріали, які ввійшли до розділу, опубліковано автором у наукових 

статтях і матеріалах конференцій: [89; 90; 91; 92; 94; 98]. 
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РОЗДІЛ 2 

РОЗРОБКА ТА НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

ДО КЕРІВНИЦТВА АМАТОРСЬКИМИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМИ 

КОЛЕКТИВАМИ 

 

У розділі визначено особливості діяльності керівника аматорського 

інструментального колективу; обґрунтовано структуру професійної 

компетентності керівника аматорського інструментального колективу як 

результат підготовки, визначено критерії, показники, рівні її сформованості; 

розроблено модель підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами. 

 

2.1. Особливості діяльності керівника аматорського 

інструментального колективу 

 

Для визначення особливостей діяльності керівника аматорського 

інструментального колективу вважаємо за потрібне розглянути такі питання: 

визначити сутність поняття „педагогічна діяльність” та „музично-педагогічна 

діяльність”; дослідити та надати визначення видам діяльності керівника 

аматорського інструментального колективу; з’ясувати особливості діяльності 

майбутнього вчителя музичного мистецтва як керівника аматорського 

інструментального колективу. 

Логіка дослідження вимагає актуалізації змісту поняття „педагогічна 

діяльність”. Зазначимо, що у „Психологічному тлумачному словнику” 

поняття „діяльність” визначається як „динамічна система взаємодії суб’єкта 

зі світом, у процесі яких відбувається виникнення і втілення в об’єкті 

психічного образу і реалізація опосередкованих ним відносин суб’єкта в 

предметній дійсності” [216]. Науковці, вивчають різні аспекти педагогічної 

діяльності. Так, С. Федоріщева визначає педагогічну діяльність, як 
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багатоплановий процес розв’язування довготривалої низки педагогічних 

завдань, які спрямовані на формування особистості іншої людини [261, с. 21]. 

Педагогічна діяльність, є особливим видом діяльності, що полягає у свідомих 

навчальних і виховуючих впливах педагога на особу, що навчається, 

спрямованих на особистісний, інтелектуальний, діяльнісний розвиток, який 

одночасно слугує підґрунтям саморозвитку і самовдосконалення [104]. 

Професійно-педагогічна діяльність – це педагогічна діяльність, зорієнтована 

на конкретну сферу діяльності (військову, провову, інженерну тощо) [215]. 

Розмаїття визначень поняття „педагогічна діяльність” спричинено 

великою кількістю наукових підходів, у межах яких відбувається її 

дослідження. Однак, можна зазначити, що поняття „педагогічна діяльність”, 

завжди має статус суспільно корисної діяльності, що спрямована на 

підготовку молодого покоління до життя й результатом якої має бути 

особистісний індивідуальний розвиток учня, його вдосконалення. 

Структура педагогічної діяльності також визначається науковцями по-

різному. На думку В. Галузинського та М. Євтуха, кожен компонент 

педагогічної діяльності у своїй внутрішній основі містить творчий елемент, 

що відображає комбінування методів і засобів навчання й вибір форм його 

організації [53]. За Н. Кузьміною, структуру педагогічної діяльності викладача 

становлять: гностичний, проектувальний, конструктивний, комунікативний, 

організаторський компоненти, кожен з яких містить низку педагогічних знань, 

умінь і навичок [129]. О. Скрипченко до структурних компонентів 

педагогічної діяльності відносить: цілеспрямоване формування й 

удосконалення наявних понять, уявлень, всього, що становить зміст навчання, 

його мету й мотиви – систему дій та операцій, уміння спілкуватися, систему 

контрольно-регуляційних складових діяльності і поведінки учнів тощо [242, 

с. 19]. П. Крягжде [125] досліджує педагогічну діяльність в аспекті вмінь, які 

потрібні викладачеві для здійснення своєї діяльності. 

Специфікою музично-педагогічної діяльності є те, що в ній педагогічні 

завдання вирішуються засобами музики. Л. Арчажникова, аналізуючи 
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структуру професійної діяльності вчителя музики, виділяє в ній дев’ять 

основних компонентів [8]: 1) конструктивний й організаційний (пов’язаний з 

плануванням та організацією навчально-виховного процесу, добором 

навчального матеріалу, організацією різних форм навчальної й виховної 

роботи, плануванням учителем власних дій та діяльності учнів у процесі 

уроку музики та в позакласній роботі); 2) інформаційний (діяльність, 

спрямована на формування в учнів знання основ музичного мистецтва, а 

також знання вчителем основних принципів і методів викладання музики, 

володіння словом, виконавською культурою, методикою позакласної 

роботи); 3) інтелектуальний (спрямований на керівництво мисленнєвою 

діяльністю школярів, підвищення власного інтелектуального рівня); 

4) мобілізаційний (спрямований на розвиток музичних здібностей учнів 

шляхом активної практичної діяльності, залучення до самостійної творчості 

як на уроках музики, так і в різноманітних позакласних заходах);  

5) комунікативний (встановлення позитивних стосунків з учнями, їхніми 

батьками й колегами); 6) емоційний (пов’язаний зі ставленням учителя до 

музичного мистецтва і життя, з потребою у спілкуванні з прекрасним; 

активною музичною діяльністю і прагненням передати свої знання і вміння 

учням, виховання у них захоплення музичним мистецтвом); 7) орієнтаційний 

(пов’язаний з формуванням позитивного ставлення до життя й мистецтва, 

музичної культури, художнього смаку та естетичних переконань учнів); 

8) дослідницький (підвищення рівня професійної майстерності вчителя; аналіз 

власної музично-педагогічної діяльності та узагальнення досвіду кращих 

учителів; застосування ефективних методичних прийомів); 9) спеціальний 

музичний (цілісність системи професійних знань, умінь і навичок вчителя з 

дисциплін професійної підготовки) [8]. 

Визначена вченою структура професійної діяльності вчителя музики є 

підгрунтям дослідження видів діяльності керівника аматорського 

інструментального колективу. Також, вважаємо, що основою такої діяльності 

є цілі діяльності колективу, які мають, на нашу думку, складну структуру й 
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існують на різних рівнях: цілі діяльності усього колективу та цілі його 

учасників; цілі загальні та художні тощо. Так, до художніх можна віднести ті, 

що безпосередньо пов’язані з мистецтвом, з виконавською діяльністю. Що 

стосується загальних цілей то до них відносимо ті, що необхідні в умовах 

діяльності аматорського інструментального колективу (організація поїздок, 

придбання інструментів, інших супутніх матеріалів, костюмів тощо). 

Структуру цілей діяльності аматорських інструментальних колективів, 

можна навести поєднавши у такі групи: 

 освітні цілі – виховання молоді з точки зору любові, поваги та 

інтересу до музичного мистецтва, народних традицій, патріотизму й 

толерантності до різноманіття інших культур; 

 навчальні цілі – розвиток загальних, творчих і музичних здібностей; 

музичного смаку, мислення, уяви і сприйняття; розвиток емоційної сфери; 

формування навичок гри на різних музичних інструментах; навичок гри в ансамблі; 

 інформаційні цілі – пропаганда музичної культури серед молоді та 

інших слухацьких аудиторій засобами інструментального виконавства. 

Всі цілі взаємопов’язані та взаємовпливають одна на одною (Рис. 2.1). 

Рис. 2.1. Структура цілей діяльності аматорських інструментальних 

колективів 

Джерело: складено автором самостійно 

Структура цілей діяльності аматорських інструментальних колективів 

освітні цілі інформаційні цілі навчальні цілі 

виховання молоді з точки 

зору любові, поваги та 

інтересу до музичного 

мистецтва, народних 

традицій, патріотизму й 

толерантності до 

різноманіття інших 

культур 

розвиток загальних, 

творчих і музичних 

здібностей; музичного 

смаку, мислення, уяви і 

сприйняття; розвиток 

емоційної сфери; 

формування навичок 

гри на різних музичних 

інструментах; навичок 

гри в ансамблі 

пропаганда музичної 

культури серед молоді 

та інших слухацьких 

аудиторій засобами 

інструментального 

виконавства 
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Цілі діяльності аматорських колективів актуалізуються у завданнях 

діяльності його керівника, які, відповідно, спрямовані на виховання й 

розвиток учасників колективів та професійний саморозвиток його керівника: 

– формування в учасників колективів ціннісних орієнтацій та системи 

знань у сфері музичного мистецтва; розширення художньо-естетичного 

досвіду; розвиток музичних здібностей, формування навичок інструментального 

виконавства та гри в ансамблі; надання кожному учаснику можливості творчої 

самореалізації у процесі музично-виконавської діяльності тощо; 

– розвиток і вдосконалення власних професійно-педагогічних умінь, 

здібностей і якостей у процесі роботи з аматорським інструментальним 

колективом; збагачення музично-педагогічного досвіду новими 

інтерактивними методами, прийомами; реалізація творчого потенціалу в 

організаційній, педагогічній та музично-виконавській діяльності. 

Завдання діяльності керівника аматорського інструментального колективу 

мають акумулюватися у видах його діяльності. Досліджуючи діяльність 

керівника учнівського музично-інструментального колективу Т. Пляченко 

виокремлює такі її види: організаційну, навчальну та художню [197]. 

Організаційна діяльність передбачає: набір учасників колективу на 

початку навчального року;  проведення ознайомлювальної бесіди з учнями і 

батьками; прослуховування бажаючих; комплектування оркестрових 

(ансамблевих) партій; формування інструментарію; проектування і 

придбання сценічних костюмів; проведення організаційних зборів колективу 

тощо; налагодження елементарної дисципліни в колективі; організація і 

проведення концертних виступів оркестру (ансамблю); відвідування 

конкурсів, фестивалів, концертів за участю навчальних і професійних 

музичних колективів тощо [197, с. 238]. 

Навчально-виховна діяльність передбачає: планування роботи 

колективу;  формування навчального й концертного репертуару оркестру; 

складання диференційованих завдань для учнів з різним рівнем підготовки; 

підготовку до репетицій тощо) [197, с. 239]. 
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Художня діяльність охоплює: створення оригінальних інтерпретацій 

музичних творів; добір цікавого музично-теоретичного та історичного 

матеріалу; концертна діяльність у складі музично-творчого колективу; власна 

музично-виконавська діяльність, систематичне вдосконалення диригентських 

та інструментальних умінь і навичок тощо) [197, с. 239]. 

Спираючись на зазначену структуру діяльності керівника шкільного 

музично-інструментального колективу, ураховуючи, що діяльність керівника 

аматорського інструментального колективу має поєднувати у собі основні 

компоненти професійної діяльності вчителя, виконавця та диригента, 

враховувати завдання діяльності, репрезентуємо такі види діяльності 

керівника аматорського інструментального колективу: 

Стратегічна діяльність учителя музичного мистецтва як керівника 

аматорського інструментального колективу здійснюється у процесі: 

– визначення мети та задач діяльності колективу і особистісних 

виконавських цілей та завдань, як його керівника; 

– планування навчально-виховної роботи в колективі (розроблення 

програми репетицій, плану самостійної роботи його учасників);  

– проєктування концертно-виконавської та культурно-просвітницької 

роботи колективу (розроблення плану участі в університетських, міських і 

обласних конкурсах-оглядах самодіяльних колективів різних рівнів тощо); 

– добір репертуару (систематизація, аранжування й обробка музичних 

творів для навчальної й концертної діяльності; адаптація до виконавського 

рівня учасників); 

– проєктування етапів репетиційної роботи, визначення педагогічно 

доцільних форм і методів розучування та засвоєння творів; 

– діагностування здібностей, виконавського рівня, психологічних 

особливостей учасників колективу для вирішення завдань виконавської  

спрямованості; 

– прогнозування можливого розвитку кожного учасника колективу та 

всього колективу як цілісності; 
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– проведення своєчасної діяльності з удосконалення та формування 

виконавських умінь та навичок учасників колективу для успішного 

вирішення завдань інтерпретації музичних творів; 

– добір технічного матеріалу (гами, вправи, етюди) для формування й 

удосконалення в учасників колективу навичок гри на оркестрових інструментах; 

– підготовка диференційованих музично-теоретичних завдань, 

відповідно до рівня підготовки учасників з метою опанування теорії музики 

та підготовки до інтерпретації окремих творів. 

Організаційно-педагогічна діяльність учителя музики як керівника 

аматорського інструментального колективу пов’язана з: 

– організацією колективу (створення колективу й проєктування 

перспектив його розвитку; формування виконавського складу; організацією 

репетиційної й концертної роботи; придбання інструментів та інших 

необхідних матеріалів тощо); 

– донесенням до кожного учасника колективу мети і задач діяльності, 

ознайомлення з планом виховної роботи, святковими заходами, де має 

виступати колектив, а також з датами проведення міських, регіональних, 

всеукраїнських конкурсів; 

– визначенням функцій кожного учасника колективу,  налагодженням 

діяльності колективу як єдиного цілого; 

– налагодженням контролю за результатами репетиційної діяльності, 

самостійної роботи та педагогічного впливу на кожного учасника колективу; 

визначення відповідності виконавських умінь та навичок вимогам диригента, 

інтерпретаційній версій музичного твору; 

– виховання, навчання та розвиток учасників колективу, що спрямовано на 

інтенсифікацію підготовки до виконання музичних творів різних стилів та жанрів; 

– проведенням індивідуальних занять з учасниками колективу для 

формування та удосконалення навичок гри на інструменті; 

– забезпеченням музичного розвитку учасників на заняттях окремих 

груп колективу; 
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– стимулюванням кожного учасника колективу на усунення недоліків у 

власному виконанні, що має активізувати самопроцеси, інтерес до виконання 

музичних творів певних стилів та напрямів; 

– організацією та здійсненням освітнього процесу на зведених 

репетиціях колективу; 

– налагодженням зворотного зв’язку між переданою та засвоєною 

інформацією у процесі репетиційної роботи. 

Аналітична діяльність реалізується у процесі самостійного 

опрацювання та виконання музичних творів: 

– цільовий аналіз музичного твору (визначення змісту художніх образів, 

жанру і стилістичних особливостей, взаємозв’язків з творчістю композитора 

та історичною епохою; аналіз музично-виражальних засобів); 

– теоретичний та виконавський аналіз твору (визначення форми твору, 

його тонального плану, фактури, особливостей метро-ритму, кульмінацій, 

динаміки; опрацювання основних елементів фактури – мелодії, 

акомпанементу, поліфонічних голосів; визначення особливостей 

оркестрування – сольних епізодів, ансамблів, tutti тощо); 

– інструментування й адаптація музичних творів для певного складу 

виконавців з урахуванням індивідуальних здібностей і рівня виконавської 

підготовки учасників колективу; 

– аналіз виконавських труднощів; характеру голосоведення й технічно 

складних епізодів з метою визначення тактики репетиційної роботи; 

проєктування засобів досягнення ансамблевої гри (ритмічної, мелодичної, 

тембрової) тощо; 

– аналіз та оцінка діяльності колективу, його окремих груп та 

виконавців під час репетицій та концерту; визначення завдань кожної групи 

та виконавця; робота над помилками тощо); 

– самоаналіз та самооцінка (аналіз та оцінка керівником власної роботи 

як організатора, педагога й диригента; корекція власної діяльності та 
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проєктування засобів усунення помилок у педагогічній і музично-

виконавській діяльності). 

Концертно-виконавська діяльність учителя музичного мистецтва як 

керівника аматорського інструментального колективу забезпечується: 

– підготовкою і проведенням звітних концертів, тематичних вечорів, 

концертів-лекцій; 

– участю колективу в конкурсах, фестивалях, музично-просвітницьких 

заходах різних рівнів; 

– власною участю у концертній діяльності колективу; 

–  власною виконавською діяльністю (сольне концертне виконання 

музичних творів на певному інструменті; гра в ансамблях тощо). 

Описані вище види діяльності керівника аматорського інструментального 

колективу дозволяють визначити особливості такої діяльності, до яких відносимо: 

 необхідність у більш інтенсивному спілкуванні з учасниками 

колективу, що на нашу думку, передбачає знання та уміння з фасилітації; 

 необхідність мати знання та володіти уміннями керівника 

(інформаційними, менеджерськими, організаційно-розвивальними – 

керівник-хедхантер, керівник-ейчар, лідерськими – керівник-коуч, керівник-

тьютор, маркетинговими). 

Розкриємо особливості діяльності керівника аматорського 

інструментального колективу, основні риси сучасного керівника та зміст 

поняття „фасилітація”, „педагогічна фасилітація” й необхідність застосування 

прийомів фасилітації у роботі з аматорським інструментальним колективом. 

Необхідність знати та володіти уміннями керівника. Проблеми 

керівництва з 90х р. XX ст. є актуальними у практиці й предметом вивчення 

у багатьох наукових працях різних галузей знань. М. Вудкок і Д. Френсіс [49] 

уважають, що управління потребує наявності у менеджера наступних 

навичок і здібностей: 

 здатність керувати собою; 
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 винахідливість і здатність до інновацій; 

 висока здатність впливати на оточуючих; 

 знання сучасних управлінських підходів; 

 здатність керувати; 

 уміння навчати і розвивати підлеглих; 

 здатність формувати і розвивати ефективні робочі групи. 

 Серед якостей, що перешкоджають успішній діяльності керівника 

незалежно від сфери його діяльності автори виділяють наступні: 

1. Невміння керувати собою: нездатність повною мірою 

використовувати свій час, енергію, вміння: нездатність нівелювати стреси. 

2. Розмитість особистих цінностей: відсутність чіткого розуміння 

особистих цінностей; наявність цінностей, які не відповідають умовам 

сучасного ділового та приватного життя. 

3. Невизначені особисті цілі: відсутність ясності у питанні про цілі 

свого особистого або ділового життя; наявність цілей, несумісних з умовами 

сучасної роботи і життя. 

4. Зупинений саморозвиток: відсутність налаштованості та 

сприйнятливості до нових ситуацій і можливостей. 

5. Недостатність навичок вирішувати проблеми: відсутність стратегіі, 

необхідної для прийняття рішень, а також здатності вирішувати сучасні проблеми. 

6. Недолік творчого підходу: відсутність здатності генерувати нові ідеї; 

невміння їх використовувати. 

7. Невміння впливати на людей: недостатня здатність забезпечувати 

участь і допомогу з боку оточуючих або впливати на їх рішення. 

8. Недостатнє розуміння особливостей управлінської праці: брак 

розуміння мотивації працівників; застарілі, негуманні або недоречні 

уявлення про роль керівника. 

9. Слабкі навички керівництва: відсутність практичних здібностей 

домагатися результату від підлеглих. 
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10. Невміння навчати: відсутність здатності або бажання допомагати 

іншим, розвивати й розширювати свої можливості. 

11. Низька здатність формувати колектив: нездатність сприяти розвитку 

і підвищенню ефективності робочих труп або колективів [49]. 

Сучасність вимагає від керівників різних рівнів не тільки умінь з 

керівництва, а й сформованих компетентностей, лідерських якостей. 

Вважається, що лідерство є одна з ключових функцій керівника, оскільки 

передбачає успішне керівництво процесом роботи усіх співробітників. Отже, 

керівник має бути внутрішньо готовим до виконання лідерської ролі. Рівень 

готовності визначається через відповідність певним професійним стандартам. 

У країнах членах Європейського союзу таким стандартом є модель 

управлінської компетентності керівника-лідера, що розроблена 

Європейською Комісією в проекті „Переосмислення освіти: інвестиції в 

навички для поліпшення соціально-економічних результатів” [289, с. 43–51]. 

Модель ґрунтується на восьми основних лідерських компетентностях: 

здатність надихати співробітників і учнів; сформоване стратегічне мислення; 

навички створення сприятливого розвивального освітнього середовища та 

забезпечення культури процесу навчання; здатність підвищувати якість та 

результативність навчання учнів; здатність ефективно управляти ресурсами; 

навички володіння інформацією та усвідомлення усіх освітніх процесів; 

сильні комунікативні навички й відкритість до роботи в команді; навички 

кризового менеджменту [289]. Зауважимо, що значна кількість лідерських 

компетентностей зорієнтована на позитивну комунікацію і спілкування. 

У 2008-2010 роках у межах спільного проекту Міністерства освіти і 

науки України та Міжнародного банку реконструкції та розвитку „Рівний 

доступ до якісної освіти” було розроблено уніфіковані професійно-

кваліфікаційні характеристики педагогічних працівників та керівників 

навчальних закладів. У дослідженні визначено, що професійною 

компетентністю є сукупність знань, умінь, здібностей і готовності 

особистості діяти в складній ситуації та вирішувати професійні завдання з 
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високим рівнем невизначеності; здатність і готовність до досягнення більш 

якісного результату праці, ставлення до професії як цінності [118]. 

Аналіз якостей керівника, що перешкоджають його діяльності та 

лідерських компетентностей, власний практичний досвід, дозволили 

визначити такі сучасні функції керівника аматорського інструментального 

колективу: 

 аналітико-стратегічна – керівник має визначати  концепцію, 

стратегію, цілі та завдання діяльності колективу на основі системного аналізу 

інформації; впливати на учасників колективу для реалізації стратегій та 

досягнення поставлених цілей; 

 інформаційна – керівник транслює загальноприйняті в освітній 

системі знання, принципи, правила й адаптує їх до діяльності учасників 

аматорського інструментального колективу; 

 менеджерська – керівник-менеджер застосовує свої підприємницькі 

уміння (швидко приймати рішення, ризикувати, удосконалювати діяльність 

колективу та інструментарій, укладати вигідні угоди про участь у 

фестивалях, конкурсах тощо); 

 координаційна – керівник виконує координацію діяльності учасників 

колективу не спираючись на  визначені правила, інструкції та рекомендації; 

він виступає модератором діяльності учасників колективу; 

 організаційно-розвивальна – керівник має виконувати функції 

керівника-хедхантера (від. англ. Нead Нunting – полювання за головами), 

тобто займатися добором учасників колективу та керівника-ейчара (від англ. 

HR – Human Resources – людські ресурси), займатися розвитком здібностей 

та якостей, формуванням виконавських умінь учасників колективу); 

 лідерська – керівник має бути керівником-коучем, що передбачає 

виконання функцій тренера з досягнення вершин успіху (за наявності 

відповідної попередньої підготовки) як серед учасників колективу, так для 

себе; керівник має бути керівником-тьютором, діяльність якого спрямована 
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на забезпечення розробки індивідуальних програм для саморозвитку 

учасників колективу, що забезпечує особистісну орієнтацію процесу 

навчання; 

 маркетингова – діяльність керівника, що спрямована на досягнення 

цілей університету, його місії шляхом формування попиту та максимального 

задоволення потреб споживачів (абітурієнтів, студентів, викладачів), що 

сприяє високому рейтингу університету на національному рівні; 

 фасилітативна – керівник має сприяти ідентичності аматорського 

інструментального колективу та забезпечувати успішну групову комунікацію 

в колективі для генерування спільних рішень. 

Необхідність у більш інтенсивному спілкуванні з учасниками колективу, 

що передбачає знання та уміння з фасилітації. 

Однією з функцій викладача музичного мистецтва є підтримка учня в 

його діяльності: допомога у засвоєнні великих обсягів інформації та 

удосконалення виконавських умінь та навичок, полегшення вирішення 

проблем, забезпечення підтримки в саморозвитку та самовдосконаленні, 

усвідомлення своїх здібностей, прагнень, спрямувань. Для визначення цієї 

діяльності використовується термін – facilitator – фасилітатор (той, хто 

сприяє, полегшує, допомагає вчитися), що підкреслює значення цієї функції 

викладачів. 

Фасилітуюче спілкування досліджено як закордонними (О. Врублевська 

[48], І. Жижина [79], Л. Куликова [132],), так і українськими науковцями 

(М. Казанжи [108], О. Кондрашихіна [119], Н. Кошечко [122], К. Шевченко 

[280] та ін.). 

Вчені досліджували окремі аспекти, пов’язані з фасилітацією. Зокрема, 

фасилітаційне спілкування (В. Безлюдна [21], С. Коломійченко [117]), 

педагогічна фасилітація (Т. Гура [63], З. Курлянд [134]), фасилітаційна 

компетентність (С. Гарьковець [54], О. Фокша, [265]), фасилітативний підхід 

(Г. Волошко [46], S. Tharayil [307]), фасилітативна підтримка (В. Нестеренко 

[171], Р. Sykes [306]) та ін. Деякі дослідники вважають, що фасилітація 
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спрямована на: досягнення визначених результатів освітньої діяльності 

(R. Bostrom [290], V. Clawson [292]), стимулювання самої дії (R. Sapin [303]), 

організацію процесу саме фасилітаторами (D. Hunter [296]). Вчені 

переконані, що фасилітаційне спілкування орієнтоване на підвищення 

ефективності співпраці учасників, які беруть на себе відповідальність за 

виконання поставленого завдання (R. Brockett [291], A. Church [293]), а також 

сприяє рефлексії власної діяльності (M. Ichiyama [298]). 

Термін фасиліта ція походить від англійського слова (facilitation – 

допомога, сприяння) і має на меті організацію процесу колективного 

вирішення проблем у групі, яка керується фасилітатором (керівником) [215]. 

Вважається, що основними ситуаціями, коли виникає потреба у фасилітаторі 

є ті, що пов’язані з функціонуванням групи незнайомих між собою людей: 

наявність у них різних позицій, поглядів на проблему; пасивність членів 

групи; необхідність вирішення нових, нестандартних завдань, конфліктних 

ситуацій між членами групи, усунення недовіри, маніпуляцій. 

У психолого-педагогічну теорію і практику термін „фасилітація” ввів 

американський психотерапевт і педагог К. Роджерс. Розрізняючи два типи 

навчання (примусове та особистісне, що зініціюється і оцінюється 

особистістю, яка навчається, і спрямоване на засвоєння змісту навчання як 

елементів особистісного досвіду) К. Роджерс віддавав перевагу другому типу 

і вважав, що за таких умов  основним завданням вчителя є  стимулювання, 

або фасилітація усвідомленого навчання учня [220, с. 58]. Отже, під час 

особистісно зорієнтованого навчання вчитель має займати партнерську 

позицію, сприяти розвитку учня. 

Чимало сучасних психологічних досліджень присвячено вивченню 

різних аспектів фасилітації. Так, у дослідженні О. Кондрашихіної зазначено, 

що у зв’язку з тим, що в межах гуманістичної психології поняття „вплив” 

означає: допомагати, полегшувати, стимулювати, актуалізувати потребу у 

розвитку або особистісному зростанні, – він може називатись 

„фасилітаційним”. На основі аналізу праць багатьох дослідників вчена 
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визначила поняття „фасилітаційний вплив”, що є основним видом впливу в 

гуманістичній парадигмі освіти, механізм якого заснований на діалогічному 

діянні та певних особистісних характеристиках фасилітатора [119, с. 3]. 

Подальшого розвитку досліджений феномен дістав у праці М. Казанжи, 

яка визначила особистісні характеристики фасилітатора та обґрунтувала 

наявність  у структурі такої особистості певної властивості – фасилятивності. 

Згідно дослідження М. Казанжи феномен „фасилятивність” є специфічною 

властивістю особистості, що характеризується сукупністю емоційних, 

когнітивних, поведінкових та вольових утворень, що поєднуються в 

інтегральну властивість, яка виявляється у здатності допомагати іншій людині, 

сприяти її розвитку. У дослідженні встановлено, що особи, яким притаманна 

така властивість, як фасилятивність, мають високий рівень емпатії, для них 

характерна спрямованість до розуміння іншої людини, виражена соціальна 

інтуїція, легкість входження в соціальні контакти, яскрава експресивність, 

високий загальний рівень комунікативної креативності [108, с. 35]. 

Низка сучасних психологічних досліджень присвячена вивченню 

фасилітативної компетеності вчителя. Так, К. Шевченко було виявлено 

чинники фасилітативної компетентності вчителя, запропоновано її модель, 

створено комплекс діагностичних методик, що дозволяють виявити рівень 

розвитку структурних компонентів досліджуваного явища [280, с. 260]. 

Також, вирізняють фасилітацію соціальну й педагогічну. Ефект 

соціальної фасилітації (інгібіції) ввів американський психолог Ф. Оллпорт, 

який розумів її як груповий ефект, що виявляється у підвищенні активності 

особистості в умовах здійснення діяльності в групі у порівнянні зі звичайним 

рівнем виконання тієї ж діяльності індивідуально [250]. Визначальними 

чинниками при соціальній фасилітації є: кількість присутніх людей; 

взаємовідносини всередині групи; важливість стосунків із певними людьми; 

міра просторової дистанції між ними. 

Поняття „педагогічна фасилітація” є відносно новим. Найчастіше воно 

використовується та досліджується в аспекті міжособистісної взаємодії в 
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педагогічному процесі. У „Енциклопедії освіти” термін „фасилітація” 

розшифровується як „стиль педагогічного спілкування, який передбачає 

полегшення взаємодії під час спільної діяльності” [72, с. 1011]. У наукових 

працях  досліджується особливий вид педагогічної взаємодії між вчителем та 

учнем, що отримав назву „фасилітуюча взаємодія”. У розробках учених 

виокремлено і особливий тип педагогічного спілкування – фасилітуюче 

спілкування. 

Найбільш близьким до процесу розв’язання конфліктів є дослідження 

Н. Кошечко, яка розглядає фасилітацію як інноваційну технологію 

управління педагогічними конфліктами у закладах вищої освіти. На думку 

науковця, технологія фасилітації передбачає комплекс алгоритмів та 

прийомів організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії між учасниками освітнього 

процесу, заснованого на використанні їхнього особистісного досвіду, 

спрямованого на створення умов для розвитку суб’єктного досвіду, 

становлення здатності до творчості, само актуалізації у навчальній та інших 

сферах життєдіяльності [122, c. 26]. 

У праці З. Курлянд досліджено процес підготовки майбутніх учителів до 

професійної діяльності, де значну увагу приділено необхідності формування 

образу гарного іншого. Цей образ складається з таких рис, які є 

характерними для діяльності вчителя-фасилітатора: повага до особистості, 

усвідомлення її неповторності, гуманістичне і толерантне ставлення до дітей, 

оптимістичний погляд на можливості їхнього позитивного зростання [133, с. 

123]. 

У дослідженні О. Микитюк визначено певні уміння, що характеризують 

діяльність вчителя-фасилітатора: уважно слухати, спостерігати і 

запам’ятовувати як хід подій, так і стиль поведінки учнів; налагоджувати 

просту і плідну комунікацію між членами навчальної групи; аналізувати і 

корегувати дії учнів; діагностувати і заохочувати ефективну (корегувати 

неефективну) поведінку; сприяти створенню моделі ефективної поведінки; 

забезпечувати зворотній зв’язок між учасниками навчального процесу, не 
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використовуючи при цьому „наступальних” і „оборонних” форм спілкування; 

знаходити та активізувати конструктивні моделі поведінки при внутрішньо 

груповій взаємодії; активізувати подібні моделі у між груповій роботі; 

викликати довіру учнів, бути терплячим; бути справедливим, обирати 

нейтральну позицію при оцінюванні роботи [150, с.88]. 

Отже, зауважимо, що питання необхідності і доцільності педагогічної 

фасилітації в освітньому процесі у науковців не викликає сумнівів, однак у 

трактуванні сутності цього феномена як педагогічного явища є розбіжності. 

О. Галіцан вважає, що педагогічна фасилітація – це взаємодія між 

учителем та учнем, яка базується на засадах гуманізму, полісуб’єктності, 

толерантності, дозволяє встановити зв'язок між загально ціннісними ідеалами 

української, зарубіжної педагогічної думки і сучасним станом педагогічної 

науки і практики, передбачає нагальний пошук способів і засобів гуманізації 

навчально-виховного процесу [52]. Вченою, також, запропоновано структуру 

педагогічної фасилітації, яку вона розглядає як єдність взаємозалежних та 

взаємопов’язаних компонентів: індивідуально-настановного, когнітивно-

діяльнісного та рефлексивно-оцінного. 

Також, у трактуваннях сучасних науковців наявні такі підходи до 

визначення поняття „педагогічна фасилітація”: уміння вчителя 

налагоджувати „допомагаючі стосунки” з учнем з метою фасилітації учіння 

(К. Роджерс [220], Дж. Фрейберг [221]); здатність вчителя до фасилітуючого 

спілкування як іманентна якість особистості (Л. Куликова [132], В. Суміна 

[254]); тип педагогічної взаємодії, за якої головною метою діяльності вчителя 

є створення сприятливих умов для саморозвитку дитини (О. Димова [69], 

О. Микитюк [150]); особливий вид впливу вчителя на учнів, який має 

основне завдання – допомагати, полегшувати, стимулювати, актуалізувати 

потребу у розвитку, особистісному зростанні (Г. Балл [17], О. Кондрашихіна 

[119]); процес полегшення, посилення продуктивності освіти, навчання як 

спільної діяльності вчителя і учня (О. Галіцан [52], О. Шахматова [279]). 
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Отже, під педагогічною фасилітацією розуміють всебічний, 

різноманітний особистісно-орієнтований вплив на індивідуальний розвиток 

суб’єкта освітнього  процесу за допомогою особливого стилю спілкування. 

Ми вважаємо, що педагогічна фасилітація є специфічним видом 

педагогічної діяльності метою якої є допомога тому, хто навчається в 

усвідомленні себе як самоцінності, підтримці його прагнення до 

саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації, сприяння особистісному 

зростанню, розкриттю здібностей та пізнавальних можливостей. Вчитель-

фасилітатор на основі атмосфери безумовного прийняття учня, розуміння та 

довіри, діалогічного, суб'єкт-суб'єктного спілкування допомагає 

актуалізувати ціннісне ставлення до людей, природи, національної культури. 

Отже, в освітньому процесі фасилітація припускає наявність у вчителя 

певних якостей і установок, таких, як установка на схвалення почуттів, 

думок, готовність прийняти учня таким, яким він є, емпатичне розуміння. 

У загальній теорії фасилітації визначено, що на кожній зі стадій 

розвитку групи перед фасилітатором стоять різні цілі, а отже, він має 

виконувати різні функції. Виокремлюють п’ять стадій розвитку групи і, 

відповідно, п’ять функцій фасилітатора. 

Перша стадія пов’язана з формуванням групи, коли розпочинається 

взаємодія, виникають різні емоційні реакції, можлива невпевненість, 

підозрілість і страх або зайвий оптимізм. У цій ситуації функціями 

фасилітатора є: організація знайомства, забезпечення інформацією про мету 

та бажані результати наступної діяльності, надання спільних завдань; 

початкове керівництво. 

Друга стадія пов’язана з виникненням певної конфліктної ситуації або 

конкуренції між членами групи. У цій ситуації функціями фасилітатора є: 

продовження позитивної та інформативної співпраці з кожним учасником 

групи; проведення пояснень щодо конкуренції, яка є нормальною складової 

групового процессу; надання групі завдань, які б стимулювали спільну 

діяльність. 
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Третя стадія характеризується нормалізацією взаємовідносин, 

ефективною співпрацею, з'являється взаємодовіра та взаємоповага. У цій 

ситуації функціями фасилітатора є: надання відповідальності за результати 

діяльності у групі команді та спостереження за тим, щоб усі брали участь в 

обговоренні важливих питань та вирішенні проблем. 

Четверта стадія характеризується оптимальною діяльністю, коли група 

застосовує ефективні засоби організації спільної командної діяльності. У цій 

ситуації функціями фасилітатора стають: забезпечення групи необхідною 

своєчасною інформацією, сприяння взаємодопомозі, за необхідності 

залучення нових членів. 

П’ята стадія пов’язана з завершенням існування групи, яка настає 

внаслідок вирішення завдань. У цій ситуації функціями фасилітатора стають: 

організація підбиття підсумків та результатів спільної діяльності або ініціація 

створення нової групи. 

Можна зробити висновок, що працюючи з групою, фасилітатор постійно 

підтримує два процеси: вирішення завдання та забезпечення продуктивної 

діяльності й позитивної атмосфери в групі. Реалізація кожного з цих процесів 

забезпечується специфічними засобами. 

Отже, фаліситатор, це людина, яка забезпечує успішну групову 

комунікацію, його основними вміннями є: 

 уміння слухати, спостерігати і запам’ятовувати зміст та стиль 

поведінки учасників групи; 

 уміння аналізувати та синтезувати; 

 уміння діагностувати та заохочувати; 

 уміння забезпечувати зворотній зв'язок між учасниками групи; 

 уміння відстежувати і оптимізувати індивідуальні засоби поведінки 

усередині групи; 

 уміння викликати довіру до себе; 

 уміння заохочувати зусилля членів групи й схвалювати їх; 
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 уміння бути терплячим [184, с.442-443]. 

Що стосується підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

роботи з аматорськими інструментальними колективами то, на нашу думку, 

вона передбачає ознайомлення та опанування прийомами та методами 

фасилітації. Вважаємо необхідним оволодіння майбутнім керівником 

аматорського інструментального колективу прийомами фасилітації і 

пропонуємо визначені нами етапи діяльності аматорського 

інструментального колективу та відповідні функції його керівника 

(фасилітатора). Зрозуміло, що фасилітуюче спілкування під час репетицій 

передбачає збільшення частки вербального спілкування, що не завжди 

можливо з-за обмеженого часу. Однак, на етапі знайомства, вирішення 

конфліктних ситуацій воно є необхідним. 

Початкова організація діяльності колективу, на нашу думку, передбачає: 

представлення керівника та членів колективу, з’ясування наявності умінь 

грати в оркестрі/ансамблі; перевірка забезпечення усіх учасників колективу 

нотним матеріалом, інструментами; ознайомлення з планом роботи, 

репертуаром; визначення частоти репетицій; визначення разом з членами 

колективу провідних ансамблістів та солістів оркестру/ансамблю); сприяння 

створенню атмосфери зацікавленості у членів колективу (прослуховування 

репертуару оркестру/ансамблю у аудіо запису; обговорення інтерпретаційної  

версії виконуваних творів; сприяння професійному зростанню кожного члена 

колективу); забезпечення комфортного навчального середовища, 

репетиційної атмосфери. 

Представлення навчального завдання передбачає: впевненість 

керівника-фасилітатора у його розумінні членами колективу (пояснення 

завдання у випадку його нерозуміння; проведення короткого узагальнення 

думок або інформації; переконання, що члени колективу погоджуються з 

узагальненням інформації; надання можливості ставити запитання; чітке 

розуміння завдань репетицій всіма членами колективу; надання інструкцій 

кожній групі оркестру/ансамблю); застосування техніки короткого 
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інструктажу учасників з метою орієнтації на спільну діяльність; 

формулювання кінцевої мети діяльності. 

Керівництво колективом під час виконання навчального завдання 

передбачає: обговорення виконання твору (показ керівника; критичне 

осмислення гри оркестрових партій, спільного звучання); заохочення до 

активної участі у виконавстві (опитування учасників щодо дискусійного 

фрагменту; зіставлення та обговорення думок; контроль над висловленнями 

лідерів колективу; повага та обговорення думок всіх); підведення до 

правильного формулювання результатів обговорення за кожним навчальним 

завданням; виявлення та корегування динаміки вирішення проблем під час 

виконання дискусійних фрагментів. 

Закінчення роботи та підведення підсумків: повідомлення колективу про 

те, що час репетиції закінчується; визначення головних результатів стадії 

роботи над музичним твором; ознайомлення з наступним завданням; 

визначення групи оркестру/ансамблю, де виконання є найбільш вразливим та 

недосконалим; визначення переліку завдань по кожній групі інструментів; 

опитування пропозиції щодо наступного навчального завдання; узагальнення 

думок; подяка за спільну роботу. 

Визначенні особливості діяльності керівника аматорського 

інструментального колективу логічно підводить до визначення структури 

професійної компетентності керівника аматорського інструментального 

колективу, що ми покажемо у наступному підрозділі. 

 

2.2. Структура професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів, як результат їхньої підготовки 

 

Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва 

ґрунтується на реалізації позицій компетентнісного підходу. У наукових 

працях сучасних авторів компетентнісний підхід розглядається як один із 

інструментів удосконалення підготовки майбутніх фахівців (В. Андрущенко 
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[6], В. Бобрицька [30], І. Зимня [88], В. Луговий [140], А. Маркова [144], 

Н. Сегеда [232], С. Сисоєва [236] та інші). 

Для визначення професійної компетентності майбутніх учителів 

музичного мистецтва як керівників аматорських інструментальних 

колективів та її структури вважаємо за необхідне: 

 визначити позиції до тлумачення понять „компетенція” та 

„компетентність” на які будемо спиратися у дослідженні; 

 проаналізувати погляди українських науковців на поняття „професійна 

компетентність”, „професійна компетентність вчителя музичного мистецтва”; 

 окреслити підходи науковців до структури професійної компетентності; 

 визначити поняття „професійна компетентність керівника 

аматорського інструментального колективу”, запропонувати її структуру та 

змістове наповнення; 

 визначити критерії, показники та рівні сформованості професійної 

компетентності керівника аматорського інструментального колективу. 

Нормативною базою для реалізації компетентнісного підходу у 

вітчизняній системі вищої освіти є державні нормативно-правові акти та 

комплекс документів, розроблених Міністерством освіти і науки України: 

Наказ Президента України „Про Національну доктрину розвитку освіти” 

[167]; Наказ Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

функціонування та розвитку освіти в Україні” [163]; Державний стандарт 

вищої освіти [68] тощо. 

Поняття „компетентність”, „компетентнісна освіта” вперше почало 

застосовуватись у США у 60-70 рр. XX ст. Його сутність полягала в тому, що 

основні важелі навчання було перенесено на отримання досвіду, як результату 

навчання у певній галузі професійної діяльності. Сучасні закордонні науковці 

досліджують шляхи впровадження компетентностей у зміст освіти. У цьому 

напрямку працюють відомі міжнародні організації: ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, 
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ПРООН, Рада Європи, Організація європейського співробітництва та розвитку, 

Міжнародний департамент стандартів тощо. 

В той же час, поняття „компетентність”, як багатогранне явище, 

постійно є предметом дискусій, вивчення та конкретизації: Міжнародна 

комісія Ради Європи розглядає компетентності як загальні, або ключові 

вміння, базові вміння, фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації 

тощо” [297]; компетентність – набір пов’язаних знань, умінь, навичок, тобто 

стандартів, що підсилюють одна одну та в комплексі забезпечують очікувану 

від працівника поведінку (UNESCO); компетентність – більше, ніж просто 

знання й навички, вона містить здатність виконувати комплекс вимог, 

спираючись на мобілізацію психосоціальних ресурсів [299]; компетентність – 

це здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби, діяти 

й виконувати поставлені завдання; кожна компетентність заснована на 

поєднанні взаємовідповідних знань, умінь і практичних навичок, ставлень та 

цінностей, поведінкових компонентів, усього того, що особистість може 

мобілізувати для активної дії [308, с. 90]. 

Отже, поняття „компетентність” містить набір знань, навичок і ставлень, 

особистісних якостей що дають можливість людині ефективно діяти, 

виконувати певні функції професійної діяльності, спрямовані на досягнення 

визначених стандартів у професійній або інших галузях. 

 Компетентнісний підхід у сучасній освіті України є одним з орієнтирів 

її оновлення та реформування. Він дозволяє поєднати когнітивний, 

особистісний й діяльнісний розвиток особистості майбутнього фахівця. 

О. Глузманом виокремлено та узагальнено основні ідеї 

компетентнісного підходу: 

 компетентнісний підхід не є принципово новим для вищої освіти, 

оскільки вона завжди орієнтувалася на набуття узагальнених способів 

діяльності; 

 компетентність не протиставляється знанням, умінням, навичкам, 

вона їх вміщує, хоча не є їхньою простою сумою; 
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 компетентність охоплює не тільки когнітивну та операціонально-

технологічну складові, а й мотиваційну, етичну, соціальну, поведінкову, 

містить результати навчання, систему ціннісних орієнтацій, тому 

компетентності формуються не тільки під час навчання, а й під впливом 

родини, друзів, роботи, політики, релігії тощо [56]. 

Сучасні українські науковці також досліджують поняття 

„компетентність”. Її визначають як  результативно-діяльнісну 

характеристику освіти: рівень компетентності є рівнем діяльності, 

необхідним і достатнім для мінімальної успішності у досягненні успіху [23]; 

оцінну категорію, що характеризує людину як суб’єкта професійної 

діяльності, її здатність успішно виконувати свої повноваження [25]; 

особистісно-процесуальний феномен, який, у першу чергу, закладає основи 

для креативно-акмеологічної антропопрактики професійного зростання, у 

якій формується і вдосконалюється, оновлюється професійно-педагогічна 

якість викладача вищої школи [30] та ін. 

Цілком слушною у цьому напрямі є думка І. Беха, який зазначає, що 

„трактування поняття компетентність досить широке: до нього відносять і 

навчальні здібності, знання та вміння (напр., вміння успішно навчатися) і 

навички (напр., комунікативні, соціальні навички), і моральні цінності (напр., 

громадянська відповідальність чи відповідальність за навколишнє 

середовище), і ставлення (напр., групова солідарність)” [23, с. 22]. 

Близьким за змістом до поняття „компетентність” є поняття 

„компетенція”. Аналізуючи наукову літературу, В. Гриньова доходить 

висновку, що поняття „компетенція” визначається як „коло питань, у яких 

особистість має бути обізнана, коло повноважень, досвід, інформаційний 

ресурс, знання, властивість або якість особистості, потенційна здатність, 

сукупність знань, умінь, навичок” [60, с.12]. На думку Г. Єльникової, 

компетенція – це поняття, що стосується роботи і характеризує сферу 

професійної діяльності, у якій працівник є компетентним, натомість 

компетентність – це поняття, що стосується людини, розкриває аспекти її 
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поведінки й забезпечує професійно якісне виконання роботи [78]. Отже, 

наведені приклади демонструють відмінність між поняттями „компетенція” і 

„компетентність”, визначаючи компетенцію як набір здібностей, знань, умінь 

і навичок, необхідних для ефективної діяльності у певній предметній галузі, а 

компетентність – як рівень досвіду з реалізації компетенцій. 

У дослідженні ми спираємося на твердження І. Зимньої, яка вважає, що 

компетентності є досвідом успішного здійснення діяльності з виконання 

певної компетенції і виявляються у результатах підготовки студентів певної 

спеціальності, в рівні засвоєння відповідних компетенцій; компетенції є 

деякими внутрішніми, потенційними, прихованими психологічними 

новоутвореннями: знання, уявлення, програми (алгоритми) дій, систем 

цінностей і відносин, що потім виявляються в компетентностях [88, с.20]. 

Серед міжнародних експертів з питань реформування освіти та 

науковців поширеною є думка щодо потреби визначення та добору 

обмеженого набору компетентностей, які є найбільш важливими, 

ключовими. Експерти Організації економічного співробітництва та розвитку 

ключовими компетентностями визнають такі, що є важливими для багатьох 

сфер життя та забезпечують успішне життя особистості й ефективне 

функціонування суспільства [299]. У межах проекту TUNING 

„Налаштування освітніх структур в Європі” визначено набір компетенцій як 

результату першого і другого циклів навчання (бакалавра та магістра), які 

поділяються на загальні та спеціальні. Загальні компетенції поєднують: 

інструментальні, міжособистісні та системні. Спеціальні компетенції 

розглядаються на двох рівнях – бакалавра та магістра [309]. 

На думку В. Лугового, компетентності поділяються на загальні 

(міжособистісні та інструментальні); і специфічні (предметні), уточнення та 

ідентифікація яких ще триває [140, с. 8]. Результат навчання, вважає 

науковець, формулюється у термінах набутих компетентностей, тому 

важливим є з’ясування їх актуального набору, що реалізується переважно 

емпіричним шляхом із застосуванням методів опитування і консультацій із 



122 
 

зацікавленими сторонами (студентами, випускниками, роботодавцями, 

викладачами). 

О. Савченко зазначає, що ключові компетентності мають рухливу 

структуру, залежать від пріоритетів суспільства, цілей освіти, особливостей і 

можливостей самовизначення особистості в соціумі. Це може 

конкретизуватися як підготовка учнів до життя, розвиток їхніх 

інтелектуальних і творчих здібностей, опанування знань, актуалізація вмінь 

щодо практичного застосування знань [226]. 

Л. Хоружа наголошує, що нині сутність поняття „ключові 

компетентності” стосується не тільки змісту освіти, а передбачає формування 

в молоді певних навичок для життя й діяльності в соціальній сфері 

суспільства [270]. 

Українські вчені зробили значний внесок у розробку проблеми 

компетентнісного підходу в освіті. За результатами діяльності робочої групи 

українських науковців і практиків (О. Савченко – керівник, Н. Бібік, 

Л. Ващенко, О. Локшина, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, 

С. Трубачова) досліджено теоретичні й прикладні питання реалізації 

компетентнісного підходу. У результаті запропоновано такий перелік 

ключових компетнтностей: навчальна (уміння вчитися), громадянська, 

загальнокультурна, інформаційна, соціальна, здоров’язберігаюча, які 

деталізуються в комплексі знань, умінь, навичок, цінностей, ставлень, 

здатностей за навчальними галузями й життєвими сферами учнів [226]. 

У дослідженні спираємося на твердження О. Матвєєвої, яка вважає, що 

компетентності є узагальненими комплексними знаннями, уміннями, 

навичками, що забезпечують готовність майбутнього фахівця музично-

педагогічного профілю ставити й уміння вирішувати комплексні 

нестандартні завдання професійної діяльності, де виявляються ціннісне 

відношення до професії та професійно орієнтовані знання, уміння, 

особистісні якості [147]. 
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Теоретичний аналіз сутності понять „компетенція”, „компетентність” та 

„компетентністний підхід” дозволяє перейти до визначення професійної 

компетентності майбутніх фахівців музичного мистецтва як керівників 

аматорських інструментальних колективів, що значною мірою залежить від 

розуміння сутності поняття „професійна компетентність”. 

Проблема професійної компетентності фахівців сьогодні є надзвичайно 

актуальною і знаходить теоретичне обґрунтування у психолого-педагогічних 

працях сучасних дослідників. Аналіз наукових джерел засвідчує певні 

відмінності у визначенні сутності та структури професійної компетентності, 

що зумовлено різними підходами до змісту цього поняття. 

Міжнародний департамент стандартів для навчання, досягнення та 

освіти (IBSTPI) поняття „професійна компетентність” визначає як 

інтегрований набір навичок, знань і ставлень, які дають можливість 

ефективно здійснювати професійну діяльність [297]. 

На думку І. Зязюна поняття „професійна компетенція” входить до 

системного поняття „педагогічна майстерність”. Складність її формування 

полягає в тому, що професійне знання має формуватися на всіх рівнях: 

методологічному, теоретичному, методичному, технологічному [104, с. 30–33]. 

Згідно М. Євтуху, „професійна компетентність – це здатність ефективно 

використовувати набуті знання, вміння й навички; вміння вирішувати ту чи 

іншу проблему, здійснювати активний пошук нового досвіду і визначати 

його самостійну цінність, наявність умінь та навичок самостійності в 

плануванні, організації, контролі власної діяльності; креативність, здатність 

до саморозвитку, самоаналізу, саморегуляції, самоорганізації, 

самоконтролю” [76, с.36]. 

Ж. Дасюк пропонує таку дефініцію цього поняття: „Професійна 

компетентність – особистісні можливості спеціаліста, які дають йому змогу 

діяти конструктивно в рамках певної професійної компетенції” [65, с.140]. 
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Отже, професійна компетентність визначається вченими як професійна 

підготовленість й здатність суб'єкта праці до виконання завдань і обов'язків 

професійної діяльності. 

Структурні складники професійної компетентності науковці визначають 

по-різному. 

Досліджуючи професійну компетентність А. Маркова виділяє її 

компоненти: спеціальний, соціальний, особистісний, індивідуальний. 

Спеціальний (фаховий) компонент передбачає володіння саме професійною 

діяльністю, здатність до проєктування власного професійного розвитку. 

Соціальний – передбачає оволодіння колективною (груповою) професійною 

діяльністю, співробітництвом, притаманним саме цій професії прийомам 

професійного спілкування, соціальною відповідальністю за результати 

професійної праці. Особистісний – передбачає оволодіння прийомами 

особистісного самовиразу та саморозвитку, засобами протистояння 

професійній деформації. Індивідуальний – оволодіння прийомами 

самореалізації та розвитку власної індивідуальності у межах професії, 

готовність до професійного зростання, здатність до особистісного 

самозбереження, непідвладність професійному вигорянню, вміння 

раціонально організувати власну діяльність [144, с. 58]. 

Вивчаючи професійну компетентність викладачів ВНЗ, В. Лозова, указує 

на її інтегративну природу, джерелом якої є різні сфери культури (духовна, 

громадська, соціальна, педагогічна, управлінська, правова, етична, екологічна 

тощо), а також вводить до структури професійної компетентності інтелектуальні 

розумові процеси (аналітичні, комунікативні, прогностичні та ін.) [138, с.5]. 

Н. Бутенко у структурі професійно-педагогічної компетентності 

пропонує розрізняти такі компоненти, як: 1) гуманно-особистісна орієнтація: 

відповідає принципу відповідності діяльності природі людини, допомагає 

утримати цілі, зміст і результати педагогічних дій в межах взаємодії з 

людською рисою; 2) системність бачення: дає змогу правильної побудови 

структури методів, конструювання методик, грамотно використати 
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технології; технологічність гарантує високу продуктивність дій й орієнтацію 

на безумовне досягнення запланованого результату; 3) здатність взаємодіяти 

зі своїм і чужим педагогічним досвідом: стає джерелом критеріальної 

інформації про правильність і неправильність дій; 4) креативність і 

рефлективність: супроводжують фахівця у процесі вивчення й перетворення 

системи професійної поведінки [39, с. 200]. 

О. Щербак вважає, що до структури професійної компетентності входять 

такі складники: психологічний, педагогічний, науково-дослідний, соціально-

економічний [282, с. 235]. Г. Бєлєнька зазначає, що професійна компетентність 

– особистісний інтеграл, структурними компонентами якого є мотиви 

діяльності, системні знання, фахові уміння та професійно значущі якості 

особистості [25, с. 3]. Досліджуючи професійну компетентність викладача 

вищої школи В. Стрельников до основних її компонентів відносить: 

мотиваційно-ціннісний; систему професійно важливих якостей; систему 

здібностей викладача (насамперед, педагогічних і здібностей науковця, які 

зумовлюють наукову обдарованість); когнітивний (знання); афективний 

(позитивне емоційно-оцінне ставлення до предмета і його важливості в 

процесі професійної підготовки майбутніх фахівців, здатність до емоційно-

вольової регуляції поведінки); конативний (уміння, навички, педагогічна 

техніка, поведінка) [253, c. 279]. 

Аналіз сучасних досліджень дає підстави зробити висновок, що, на 

думку науковців, професійна компетентність має складну структуру й 

поєднує у собі: професійні знання, уміння, навички, досвід застосування їх на 

практиці (й у нових умовах також), володіння різноманітними засобами 

професійного спілкування та комунікації, здатністю до саморозвитку, 

самовдосконалення, професійного зростання. Також, науковці наполягають 

на тому, що сформована професійна компетентність є не лише продуктом 

освітнього процесу, але й результатом саморозвитку студента, його 

особистісної освітньої діяльності й пов’язана з реалізацією власного потенціалу. 
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У сфері сучасної мистецької освіти проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва досліджено у 

працях Є. Валіт [40], О. Матвєєвої [147], І. Полубояриної [206], Т. Пляченко 

[197], Т. Пухальського [217], В. Шинкаренко [281], Яо Ямін [287]та ін. 

Дослідники по-різному визначають її зміст та компонентну структуру. 

Специфіка професійної компетентності майбутнього вчителя музичного 

мистецтва досліджувалася у праці Е. Валіт [40] яку вона тлумачить як 

динамічний, процесуальний бік професійної підготовки, показник 

професійного зростання. Структура професійної компетентності майбутнього 

вчителя музики, на її думку, має такі компоненти: мотиваційний; 

особистісний (якості, педагогічні та музичні здібності тощо); змістовий 

(оволодіння змістом навчання, уміннями, навичками); професійно-

діяльнісний, що вміщує систему навчально-професійних дій. 

В. Шинкаренко вважає, що професійна компетентність майбутнього 

вчителя музики – це системна єдність професійних знань, умінь, досвіду, 

особистісних властивостей і якостей, уміння організувати свою діяльність, 

уміння вирішувати завдання в сфері професійної діяльності, удосконалення 

професіоналізму й володіння відповідними до своєї предметної лінії 

компетенціями [281]. 

Професійну компетентність майбутнього викладача-музиканта Яо Ямін 

визначає як результат освіти, який спирається на оволодіння технологією 

педагогічної і музичної виконавської діяльності. Науковець вважає, що 

професійна компетентність майбутнього викладача-музиканта є важливою 

умовою формування готовності і здатності (уміння) педагога до творчого 

вирішення культурних, естетичних, навчальних завдань, а також завдань 

пізнавальної, ціннісно-смислової, комунікативної і перетворювальної 

діяльності, самореалізації особистості [281]. 

На думку Т. Пухальського, „професійна компетентність учителя 

музики”, є інтегративним утворенням й передбачає динамічне поєднання 

знань, умінь, навичок, сформованих на особистісно орієнтованій основі, а 
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також професійного досвіду, які сукупно визначають здатність до ефективної 

музично-педагогічної діяльності, творчої самореалізації та перманентного 

професійного саморозвитку [217]. 

У дослідженні обґрунтовано структуру професійної компетентності 

майбутнього вчителя музики через особистісний, мотиваційний, когнітивний 

та діяльнісний компоненти. Структурні компоненти науковець розглядає у 

статичній (співвідношення та взаємозалежність структурних компонентів) та 

динамічній (циклічний покомпонентний розвиток, орієнтований на 

неперервний процес досягнення найвищих вершин професійного 

саморозвитку) проекціях. 

У процесі аналізу наукової літератури О. Матвєєвою було 

запропоновано структуру професійної компетентності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва. Визначено, що професійна компетентність складається 

з загально-професійних та спеціалізовано-професійних (фахових) 

компетенцій. До загально-професійних компетенцій науковець відносить: 

психолого-педагогічну; загальнокультурну; поліхудожню; комунікативну. 

Спеціалізовано-професійні компетенції вчителя музичного мистецтва 

дослідниця поділила на три блоки: спеціалізовано-професійні музично-

теоретичні, спеціалізовано-професійні музично-виконавські та 

спеціалізовано-професійні музично-методичні. Окремо, науковець досліджує 

спеціалізовано-професійну виконавську компетентність, яка, на думку 

авторки, поєднує такі компетенції: сольні (інтерпретаційну, аналітичну, 

технічну, сценічну) й ансамблеву [147, с. 77]. 

Компетентістна модель учителя музики представлена у дослідженні 

Т. Пляченко, яка презентована трьома групами компетенцій: особистісні, 

професійно-педагогічні та функціональні [197]. У межах професійно-

педагогічної компетентності вчителя музичного мистецтва досліджується 

оркестрово-методична компетентність, яку науковець вважає показником 

готовності майбутнього вчителя музики до роботи з учнівськими музично-

інструментальними колективами. Оркестрово-методичну компетентність 
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майбутнього вчителя музики Т. Пляченко трактує як інтегративну якість, 

котра, відображуючи його готовність і здатність професійно виконувати 

функції керівника учнівського музично-інструментального колективу, 

полягає у володінні особистісними, професійно-педагогічними й 

функціональними компетенціями [197]. 

Аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми засвідчив, що 

структурні компоненти поняття „професійна компетентність” учителя 

музичного мистецтва відповідають цілям наукових розвідок та не 

вичерпують всього різноманіття діяльності майбутнього фахівця. 

Проведений аналіз сутності професійної компетентності та її складових 

дав змогу визначити структуру професійної компетентності майбутніх 

керівників аматорських інструментальних колективів, яка складається, на 

нашу думку, з трьох взаємопов’язаних компонентів: змістового, функційного 

та мотиваційно-особистісного. Підгрунтям для визначення компонентів 

структури професійної компетентності стали складові структури 

Національної рамки кваліфікацій: знання (осмислена та засвоєна суб’єктом 

наукова інформація, що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої 

діяльності); уміння (здатність застосовувати знання для виконання завдань та 

розв’язання задач і проблем); комунікація (взаємозв’язок суб’єктів з метою 

передавання інформації, узгодження дій, спільної діяльності); автономність і 

відповідальність (здатність самостійно виконувати завдання, розв’язувати 

задачі і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності) [97]. 

Основою також стали характеристики професійної діяльності керівника 

аматорського музичного колективу, що визначені у наукових працях 

(О. Ільченко [107], О. Каргіна [109], І. Маринін [143], Т. Пляченко [197], 

Я. Сверлюк [230], В. Чабанного [272] та інші) та власний професійний досвід. 

Отже, професійну компетентність майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів можна розглядати як інтегративну 

характеристику фахівця, яка поєднує знання, уміння й навички, особистісні 

якості, що мають сприяти самостійному вирішенню завдань, розв’язанню 
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проблемних ситуацій, ефективному керівництву аматорськими 

інструментальними колективами (Рис 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Структура професійної компетентності майбутнього 

керівника аматорського інструментального колективу 

 

Джерело: складено автором самостійно 

 

Розкриємо зміст кожного із компонентів професійної компетентності 

майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів. 
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діяльності з керівництва аматорським інструментальним колективом. 

Змістовий компонент професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорськими інструментальними колективами складає система психолого-

педагогічних, музикознавчих, управлінських, методичних, комунікативних, 
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Наповнення змістового компонента відбувається через теоретичне і 

практичне засвоєння професійних знань: 

 психолого-педагогічних, – знання сучасних тенденцій розвитку освіти; 

законів, закономірностей, принципів педагогіки; змісту, принципів, засобів, 

методів, форм навчання і виховання, педагогічної техніки, педагогічної 

майстерності, педагогічного спілкування; розуміння соціальної функції 

педагога та вимог до його фахової підготовки; знання інноваційних 

педагогічних технологій; форм і видів гурткової роботи; знання щодо 

психологічних процесів (сприйняття, мислення, пам'яті, уяви тощо), 

психологічної характеристики особистості (спрямованість, здібності, 

характер); вікових та психологічних характеристик юнацького віку; з 

психології міжособистісних стосунків, принципів, шляхів і засобів 

особистісно-орієнтованої взаємодії зі студентами; 

 музикознавчих (музично-теоретичних та виконавських) – розуміння 

цінності музики в житті людини як засобу взаємодії зі світом; естетичної 

цінності музичного мистецтва та його впливу на емоційну та духовну сфери 

особистості; щодо засобів виразності, напрямів, стилів, форм та жанрів 

музики; для проведення музично-теоретичного і художньо-виконавського 

аналізу музичного твору; видів і форм аматорського інструментального 

музикування; класифікації музичних інструментів та специфіки гри на них; 

правил читання оркестрових партитур; правил гармонізації мелодій, видів 

адаптації музичного матеріалу до певного складу виконавців; музичного 

репертуару ансамблю/оркестру й особливостей виконання партій; теорії 

оркестрового й ансамблевого виконавства; можливостей інструментів тощо; 

 організаційно-управлінських – знання принципів управління 

навчальним процесом; завдань і принципів його планування, організації, 

контролю та координації у межах аматорського інструментального 

колективу; принципів організації аматорського інструментального 

колективу; принципів ефективного використання робочого часу, самостійної 
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роботи учасників колективу; розуміння основ самоконтролю процесів і 

результатів діяльності; 

 методичних, – знання щодо методик організаційної, навчальної, 

виховної, репетиційної та концертно-виконавської роботи в аматорському 

інструментальному колективі; 

 комунікативних, – знання державної мови; методів і прийомів 

ефективного спілкування з учасниками колективів; прийомів фасилітації, 

етапів діяльності аматорського інструментального колективу та відповідних 

функцій його керівника (фасилітатора); 

 інформаційно-технологічних, – знання правил пошуку, відбору та 

структурування інформації, роботи з інформаційними ресурсами, 

операційними системами; впорядковування і зберігання інформації; основ 

використання баз даних, комп’ютерних і мультимедійних технології, 

електронних освітніх ресурсів; специфіки роботи з технічними засобами 

навчання, звукопідсилювальною апаратурою, електромузичними та 

електронними інструментами й приладами. 

Важливим у структурі професійної компетентності майбутнього 

керівника аматорського інструментального колективу є функційний 

компонент, який становить сукупність професійних умінь, необхідних для 

виконання відповідних функцій керівника аматорського інструментального 

колективу; комунікативних навичок; засобів і досвіду вирішення завдань 

професійної діяльності на основі самостійності та відповідальності. До нього 

ми відносимо такі групи професійних вмінь та навичок: 

 музично-виконавські – володіння виконавськими та диригентськими 

уміннями та навичками; одним або кількома оркестровими інструментами; 

елементами диригентського жесту (правильний розподіл функцій рук; 

правильне відтворення ритмічного рисунку в різних метричних схемах; 

володіння диригентськими штрихами й типами звуковедення; ілюстрування 

голосом партій з одночасним диригуванням; спів однієї оркестрової партії та 
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вибіркове виконання на фортепіано інших партій; гра однією рукою 

фрагментів оркестрової партитури з одночасним диригуванням); уміння 

читати оркестрові партитури; перекладати, інструментувати, аранжувати та 

адаптувати музичні твори та їх фрагменти з урахуванням виконавських 

можливостей учасників інструментального колективу; навички сценічно-

інструментального та сценічно-диригентського виконавства; музично-

теоретичного, історико-стильового, виконавського аналізу музичного твору 

та окремих партій; 

 організаційно-управлінські  – уміння ставити і реалізовувати навчальні 

цілі різного рівня та спрямування; здатність ефективно організовувати та 

контролювати репетиційний процес; індивідуальної роботи з учасниками 

колективу із застосуванням діагностично-контрольних заходів; уміння 

вирішувати організаційні питання з розміщення колективу в гримерних 

кімнатах і за кулісами; правильно розмістити музичний колектив на сцені з 

урахуванням її акустичних особливостей; уміння планувати роботу колективу 

та перспектив його розвитку; організовувати і проводити виховні, культурно-

просвітницькі і концертні заходи; проєктування репертуару аматорського 

інструментального колективу та методів його засвоєння; уміння оптимально 

поєднувати різні форми навчання (індивідуальні, групові, колективні); уміння 

поєднувати музично-теоретичну підготовку учасників колективів з 

репетиційною роботою; раціонально організовувати власну діяльність та 

самостійну роботу виконавців; здатність до прогнозування та виявлення 

динаміки росту виконавців; 

– комунікативні  – володіння державною мовою; уміння чітко і 

доступно викладати свої думки під час спілкування; здатність забезпечити 

ефективний зворотній зв’язок із учасниками колективу; вміння переконувати, 

обстоювати свої позиції; застосовувати методи і прийоми фасилітації, 

налагоджувати психологічні контакти; запобігати конфліктним ситуаціям в 

колективі, долати негативні емоції; створювати у колективі атмосферу довіри, 

небайдужості, співчуття до питань особистого та професійного життя; 
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– методичні – володіння методикою організаційної роботи в 

аматорському інструментальному колективі (методи залучення до 

колективно-інструментального музикування; організації колективу та 

формування виконавського складу, комплектування партій аматорського 

колективу; формування інструментарію); володіння методикою навчальної 

роботи (методи і прийоми формування інструментально-виконавських умінь 

у процесі індивідуальних занять; формування ансамблевих навичок на 

заняттях з окремими групами колективу; формування навичок колективно-

інструментального музикування на загальних репетиціях); володіння 

методикою виховної роботи (індивідуальний підхід до вихованців; методи 

виховання в учасників колективу дисципліни; робота з лідерами й активом 

колективу; методи контролю й коригування міжособистісних 

взаємовідносин); володіння методикою репетиційної роботи (форми й 

методи підготовки керівника до репетиції – робота з партитурою, її адаптація 

для певного складу виконавців; реалізація плану роботи над твором на 

групових і загальних репетиціях, раціональний розподіл репетиційного часу 

та дотримання етапів роботи над твором); володіння методикою концертно-

виконавської роботи (методи і прийоми підготовки учасників колективу до 

концертного виступу); реалізація інтерпретаційної версії музичного твору в 

процесі концертного виступу; педагогічний аналіз виступу колективу); 

 інформаційно-технологічні – вміння використовувати методи й засоби 

отримання, зберігання, переробки інформації, володіння комп’ютером; 

здатність кваліфіковано працювати з різними інформаційними ресурсами, 

операційними системами; уміння використовувати комп’ютерні і 

мультимедійні технології, електронні освітні ресурси; володіння методами і 

прийомами роботи зі звуковим та нотним матеріалом на комп’ютері; уміння 

використовувати методи синтезу звука, робота з трьохмірним звуком; 

навички роботи в різних звукових форматах; володіння елементами 

звукозапису; відтворення звукових файлів; уміння комп’ютерного 

аранжування музичного матеріалу; уміння створювати електронні варіанти 
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партитури й окремих партій; уміння працювати із звукопідсилювальною 

апаратурою (мікрофоном, мікшерним пультом, підсилювачами, колонками, 

звуковими моніторами тощо). 

Професійна компетентність не може бути обмежена лише наявністю 

певного обсягу знань, умінь та навичок, вона передбачає наявність таких 

професійно важливих особистісних якостей, що забезпечують можливість 

вирішувати проблемні ситуації у професійній діяльності. Що стосується 

мотивації до керівництва аматорським інструментальним колективом, то 

зазначимо, що вона є одним із вирішальних факторов ефективності такої 

діяльності. 

Діяльність людини зазвичай визначається сукупністю мотивів, у якій 

вони можуть знаходитися у визначеному відношенні один до одного за 

ступенем їхнього впливу на поведінку людини, тому мотиваційна структура 

людини може розглядатися як основа здійснення нею визначених дій [67, с. 4]. 

У науковій літературі найчастіше мотивацію визначають як сукупність 

причин психологічного характеру, що пояснюють поведінку людини, 

спрямованість і активність цієї поведінки [216]. Мотивація досягнення мети 

має місце там, де діяльність спрямована на виконання поставленої мети, а, 

отже, потреба у досягненні відіграє важливу роль у регуляції поведінки, 

оскільки є одним із головних внутрішніх факторів, що підтримують потяг 

молоді до виявлення своїх здібностей та зусиль і прагнення до виконання 

завдань більшої складності [85, с. 27]. 

Таким чином, мотивація, як один з компонентів професійної 

компетентності майбутніх керівників аматорських інструментальних 

колективів може розвиватися у провідній діяльності, якою для майбутніх 

учителів музичного мистецтва є керівництво аматорським інструментальним 

колективом. 

Отже, у структурі професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів виділяємо мотиваційно-

особистісний компонент, який є сукупністю особистісних якостей, мотивів, 
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що сприяють усвідомленню значущості власної професійної діяльності з 

керівництва аматорським інструментальним колективом, орієнтують на 

самореалізацію та самовдосконалення. 

На основі аналізу наукових джерел і врахування особливостей 

професійної діяльності майбутніх керівників аматорських інструментальних 

колективів виокремлюємо такі особистісні якості: 

 інноваційність – характеризує інноваційність мислення, що 

виявляється у створенні інноваційного репетиційного середовища, підходах 

до передачі виконавських традицій; 

 наполегливість у досягненні мети – характеризується 

цілеспрямованою роботою з подолання труднощів і перешкод; залучення 

вольових якостей для досягнення високих результатів у професійній діяльності; 

– організованість – здатність до правильного планування й організації 

свого робочого часу та самостійної роботи учасників колективів; уміння 

керувати своєю поведінкою і діяльністю, дисциплінованість; 

– толерантність – поважне ставлення до міжкультурних відмінностей 

учасників колективу; уміння розуміти, поважати й ураховувати індивідуальні 

погляди учасників колективу щодо добору виконавського репертуару й 

планування концертної діяльності колективу; 

– емпатійність – здатність до співпереживання; уміння ідентифікувати 

себе з кожним учасником колективу, підтримувати його почуття в процесі 

формування музично-естетичного досвіду засобами колективного 

інструментального виконавства); 

– артистистизм – володіння сценічною культурою; вільне володіння 

засобами вербальної та невербальної комунікації (дикція, артикуляція, ритм 

мови, жести, міміка, пантоміміка). 

Отже, професійна компетентність майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів забезпечується сформованістю змістового, 

функційного й особистісно-мотиваційного компонентів, що відповідають 

складовим структури Національної рамки кваліфікацій (знання, уміння, 
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комунікація, автономність і відповідальність) [165]. Таким чином, 

професійна компетентність вимагає опанування сукупністю професійних 

знань, їх розуміння, що має стати основою продуктивної, усвідомленої 

діяльності з керівництва аматорським інструментальним колективом; 

професійних умінь; особистісних якостей та мотивації до просвітництва та 

занять з аматорами. 

Виокремлення складових компонентів професійної компетентності дає 

змогу встановити критерії, показники та рівні сформованості професійної 

компетентності керівника аматорського інструментального колективу. 

Загальновідомо, що кількісні ознаки предметів та явищ визначаються за 

допомогою визначених „критеріїв” (грець. кriterion, – ознака, на основі якої 

здійснюється оцінка, визначення або класифікація чого-небудь) [215]. 

У психолого-педагогічних працях критерії характеризують як:  

 якості, властивості й ознаки об’єкта, що досліджується, які дають 

змогу оцінити його стан і рівень функціонування та розвитку [216; 32]; 

 дані, на підставі яких відбувається оцінка, судження [44, с. 115]; 

 стандарт, на основі якого можна оцінити, порівняти реальне 

педагогічне явище, процес або якість за еталоном [72] тощо. 

Отже, критерій – це система найбільш суттєвих ознак, що відображає не 

весь аналізований об'єкт, а тільки ті його сторони, які задовольняють мету 

дослідження й мають якісно-кількісну інтерпретацію, тобто вимірюються. 

Критерії надають можливість визначити стан об'єкту діагностування [115, с.74]. 

Оскільки професійна компетентність керівника аматорського 

інструментального колективу як педагогічний об'єкт є не простим, а 

складним феноменом, то і критерії, за допомогою яких буде відбуватися 

вимірювання, є складним структурним утворенням. У даному випадку ми 

маємо застосувати критерій, у якому відображалися б у взаємозв'язку 

найсуттєвіші характеристики професійної компетентності керівника 

аматорського інструментального колективу. 
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У результаті аналізу наукової літератури, досвіду практичної діяльності 

та зважаючи на структуру досліджуваної професійної компетентності, нами 

були виділені критерії, які дають змогу сформулювати показники для 

визначення рівня сформованості професійної компетентності. До критеріїв 

відносимо: когнітивний, операціонально-діяльнісний, розвивально-творчий. 

Кожний критерій визначався відповідно до структурних компонентів 

професійної компетентності керівників аматорських інструментальних 

колективів: 

– когнітивний критерій, характеризує систему професійних (психолого-

педагогічних, музикознавчих, управлінських, методичних, комунікативних, 

інформаційно-технологічних,) знань, зважаючи на змістовий компонент 

досліджуваної компетентності; 

– операційно-діяльнісний критерій, характеризується сформованістю 

професійних (музично-виконавських, організаційно-управлінських, 

методичних, комунікативних, інформаційно-технологічних) умінь, з огляду 

на функційний компонент професійної компетентності; 

– розвивально-творчий критерій, характеризується наявністю 

професійно важливих особистісних якостей (інноваційності, наполегливості 

у досягненні мети, організованості, толерантності, емпатійності, артистизму) 

та мотивації до майбутньої професії, що впливають на результат діяльності, 

відповідно до особистісно-мотиваційного компонента професійної компетентності. 

З поняттям „критерій” тісно пов’язано поняття „показник”. Показник 

(від пізньолат. indicator – показник) – це деяка величина або якість змінної 

(критерію), що може виявлятися у конкретному об'єкті, тобто міра прояву 

критерію, його кількісна або якісна характеристика, за якою визначають різні 

стани об'єкту; зовні добре помітна ознака вимірюваного критерію [72, с. 71]. 

У довідковій літературі поняття „показник” визначається як: 

 те, завдяки чому можна зробити висновок про розвиток і хід чого-

небудь [44, c.486]; 

 кількісна характеристика властивостей процесу [32, с. 1024]; 
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 кількісна характеристика. Може бути одиничним або комплексним 

[215, c. 164]. 

Отже, кожний критерій містить у собі групу показників, що якісно й 

кількісно його характеризують. 

Зважаючи на виявлені характерні ознаки компонентів досліджуваної 

компетентності визначили показники кожного критерію (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Критерії й показники сформованості професійної компетентності 

майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів 

Компоненти 

професійної 

компетентності 

Критерії Показники 

1 2 3 

змістовий когнітивний 

– наявність професійних знань; 

– наявність педагогічних знань; 

 наявність знань щодо керівництва 
персоналом та фасилітації; 

функційний 
операціонально-

діяльнісний 

– наявність професійних умінь; 

– наявність педагогічних умінь; 

– здатність до саморозвитку у площині 

керівництва аматорськими 

інструментальними колективами; 

мотиваційно-

особистісний 

розвивально-

творчий 

– мотиви розвитку професійної 

компетентності; 

 здатність до саморозвитку як 
фасилітатора; 

 орієнтація на досягнення високих 
результатів як керівника аматорського 

інструментального колективу; 

 

Джерело: складено автором самостійно 

 

Так, когнітивний критерій професійної компетентності керівників 

аматорських інструментальних колективів характеризується: наявністю 

професійних знань (музикознавчих, управлінських, методичних, 

комунікативних, інформаційно-технологічних,); наявністю педагогічних знань; 

наявністю знань щодо керівництва аматорським інструментальним колективом. 
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Показниками операціонально-діяльнісного критерію є: рівень 

сформованості професійних умінь (музично-виконавських, організаційно-

управлінських, методичних, комунікативних, інформаційно-технологічних); 

рівень сформованості педагогічних умінь; здатність до саморозвитку у 

площині керівництва аматорськими інструментальними колективами. 

Показниками розвивально-творчого критерію визначено: мотиви 

розвитку професійної компетентності; потреба у розвитку професійної 

компетентності; орієнтація на досягнення високих результатів у майбутній 

професійній діяльності.  

Розробка критеріїв і показників професійної компетентності керівників 

аматорських інструментальних колективів безпосередньо пов’язана із 

встановленням рівнів розвитку об’єкта дослідження, який, на нашу думку. має 

три рівні проявів: високий, середній, низький, зміст яких наведено у табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Рівні сформованості професійної компетентності керівників 

аматорських інструментальних колективів 

Когнітивний критерій 

1 2 3 

Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

 наявність повних, 

глибоких, 

систематизованих 

(психолого-педагогічних, 

музикознавчих, 

управлінських, методичних, 

комунікативних, 

інформаційно-

технологічних,) знань; 

 орієнтуються в цілях та 
завданнях аматорської 

діяльності, усвідомлюють її 

значущість, розуміють свої 

обов’язки; 

 володіють змістом, 

методами та засобами 

просвітницької, навчальної, 

виховної, організаційної та 

репетиційної діяльності; 

 частково систематизовані 
професійно важливі 

(психолого-педагогічні, 

музикознавчі, управлінські, 

методичні, комунікативні, 

інформаційно-технологічні) 

знання; 

 не повною мірою 

розуміють мету і завдання 

роботи з аматорськими 

інструментальними 

колективами;  

 частково розуміють свої 
функціональні обов’язки; 

 мають здатність 

самостійно здобувати нові 

знання й уміння; 

 нестійкий та 

несистематизований 

характер професійних 

(психолого-педагогічних, 

музикознавчих, 

управлінських, методичних, 

комунікативних, 

інформаційно-

технологічних) знань 

 неповне розуміння 

сутності та цілей керівника 

колективу;  

 мають приблизне 

уявлення про свою 

професійну діяльність, не 

розуміють повною мірою 

своїх функціональних 

обов’язків; 
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Продовження таблиці 2.2. 

Операціонально-діяльнісний критерій 

Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

 рівень виконавської 

майстерності достатньо 

високий; 

 володіють музично-

виконавськими, 

організаційно-

управлінськими, 

інформаційно-технічними, 

комунікативними, 

методичними вміннями та 

навичками; 

 володіють змістом, 

методами та засобами 

просвітницької, навчальної, 

виховної, організаційної та 

репетиційної діяльності 

 музично-виконавські, 

організаційно-управлінські, 

інформаційно-технічні, 

комунікативні, методичні 

вміння розвинені частково;  

 в організації 

виконавського апарату є 

окремі недоліки;  

 виявляють здатність діяти 
за зразком, тобто 

відтворювати визначену 

поступовість або систему 

дій у типових виробничих 

ситуаціях; 

 недостатня розвиненість 

(музично-виконавських, 

організаційно-

управлінських, 

інформаційно-технічних, 

комунікативних, 

методичних) умінь; 

 характерні серйозні 

недоліки виконавського 

апарату; 

 послідовність дій з 

організації роботи 

колективу відтворюється 

лише за допомогою 

наставника;  

Розвивально-творчий критерій 

Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

 провідним мотивом 

діяльності є потреба у 

професійній досконалості, 

прагнення до 

самовдосконалення; 

 мотивація до діяльності 
зумовлена внутрішньою 

потребою у творчій 

самореалізації.  

 професійно важливі 

особистісні якості повністю 

сформовані (лідерство, 

наполегливість у 

досягненні мети, 

толерантність, 

емпатійність, артистизм) 

 є недоліки у 

сформованості  таких 

якостей як наполегливість у 

досягненні мети, 

інноваційність, 

організованість, артистизм;  

 зацікавленість у 

професійній діяльності 

ситуативна; 

 прагнення до 

професійного зростання та 

самовдосконалення носять 

несистемний характер 

 не виявляють 

зацікавленості у 

професійній діяльності та 

не усвідомлюють її 

значущості;  

 мають низьку мотивацію 
до професійного зростання;  

 особистісні якості, 

зокрема наполегливість у 

досягненні мети, 

емпатійність, артистизм, 

організованість розвинені 

недостатньо 

 

Джерело: складено автором самостійно 

 

Високий рівень сформованості професійної компетентності керівників 

аматорських інструментальних колективів виявляється у наявності повних, 

глибоких, систематизованих (психолого-педагогічних, музикознавчих, 

управлінських, методичних, комунікативних, інформаційно-технологічних,) 

знань, які студенти набувають у процесі навчання та практики. Майбутні 
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керівники аматорських інструментальних колективів орієнтуються в цілях та 

завданнях аматорської діяльності, усвідомлюють її значущість, розуміють 

свої обов’язки як митців, що спрямований на просвітництво, культурний та 

естетичний розвиток учасників колективу та слухацької аудиторії. Вони 

володіють змістом, методами та засобами просвітницької, навчальної, 

виховної, організаційної та репетиційної діяльності, вміннями застосовувати 

професійно важливі знання для розвитку й вдосконалення здібностей 

учасників колективу, власного самовдосконалення. 

Рівень виконавської майстерності майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів достатньо високий, вони мають розвинені 

вміння передавати емоційну насиченість музики, „захоплювати” слухачів 

своєю грою. Студенти цього рівня володіють музично-виконавськими, 

організаційно-управлінськими, інформаційно-технічними, комунікативними, 

методичними вміннями та навичками, необхідними для керівництва 

аматорським інструментальним колективом. Педагогічна спрямованість 

особистості майбутнього керівника сформована повно і всебічно. Він має 

вміння: організовувати спілкування з метою раціонального вирішення 

проблем на основі співробітництва й підтримки; практично реалізовувати 

способи й прийоми педагогічної діяльності; позитивну рефлексію результатів 

самоконтролю й самооцінки; брати на себе відповідальність за професійний 

розвиток учасників колективів та за прийняття рішень у непередбачуваних 

умовах; кваліфіковано керувати діяльністю інструментального аматорського 

колективу; адекватно оцінювати власний рівень професійної компетентності. 

Високий рівень виявляється у позитивному ставленні до керівництва 

аматорським інструментальним колективом, виховної діяльності у межах 

колективу. Провідним мотивом діяльності є потреба у професійній 

досконалості, прагнення до самовдосконалення. Таке відношення 

притаманно обдарованим особистостям і забезпечує творчий результат 

професійної діяльності. Мотивація до діяльності зумовлена переважно 

внутрішньою потребою у творчій самореалізації. Професійно важливі 
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особистісні якості повністю сформовані, зокрема, лідерство, наполегливість у 

досягненні мети, толерантність, емпатійність, артистизм. Майбутні фахівці 

демонструють інноваційність у підходах до організації діяльності 

аматорського інструментального колективу та впевненість у власних 

професійних можливостях. 

Середній рівень сформованості професійної компетентності керівників 

аматорських інструментальних колективів характеризується наявністю 

частково систематизованих професійно важливих (психолого-педагогічних, 

музикознавчих, управлінських, методичних, комунікативних, інформаційно-

технологічних) знань. Майбутні фахівці не повною мірою розуміють мету і 

завдання роботи з аматорськими інструментальними колективами, частково 

розуміють свої функціональні обов’язки, однак усвідомлюють необхідність у 

набутті додаткових знань та умінь. 

Цей рівень характеризується готовністю до підвищення свого 

пізнавального рівня, потребує актуалізації й реалізації свого особистісного 

потенціалу. Вони мають здатність самостійно здобувати нові знання й 

уміння, здатність до саморозвитку, до самовдосконалення. 

Студенти, що належать до середнього рівня, мають неповну обізнаність 

з методами та засобами організації роботи аматорського інструментального 

колективу та репетиційної роботи. Готовність нести відповідальність за 

якість і результати виконаної роботи виявляється частково. Майбутні фахівці 

із середнім рівнем сформованості професійної компетентності обмежено 

володіють здатністю до самоорганізації та планування свого професійного 

росту. Не повною мірою сформовані вміння здійснювати самоконтроль та 

самоаналіз власної діяльності. Самооцінка рівня своєї професійної 

компетентності не завжди адекватна (занижена або завищена). Музично-

виконавські, організаційно-управлінські, інформаційно-технічні, 

комунікативні, методичні вміння розвинені частково. В організації 

виконавського апарату є окремі недоліки, що гальмує творчий розвиток та 

виконавську свободу. Такі керівники аматорських інструментальних 
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колективів виявляють здатність діяти за зразком, тобто відтворювати 

визначену поступовість або систему дій у типових виробничих ситуаціях, у 

них виявляється обмежена здатність налагоджувати взаємодію з учасниками 

колективів. 

Середній рівень характеризується наявністю недоліків у сформованості  

таких якостей як наполегливість у досягненні мети, інноваційність, 

організованість, артистизм. Зацікавленість у професійній діяльності 

ситуативна, виявляється неповне усвідомлення її значущості. Прагнення до 

професійного зростання, самовдосконалення та саморозвитку розвинені 

недостатньо і носять несистемний характер. 

Низький рівень сформованості професійної компетентності керівників 

аматорських інструментальних колективів передбачає нестійкий та 

несистематизований характер професійних (психолого-педагогічних, 

музикознавчих, управлінських, методичних, комунікативних, інформаційно-

технологічних) знань, зокрема, про прийоми та методи фасилітації. Низький 

рівень сформованості професійної компетентності також виявляється у 

недостатньому розумінні необхідності застосовувати такі професійно 

важливі знання у процесі організації самостійної роботи учасників 

колективів, передбачає неповне розуміння сутності та цілей керівника 

колективу. Майбутні фахівці мають приблизне уявлення про свою 

професійну діяльність, не розуміють повною мірою своїх функціональних 

обов’язків, що унеможливлює їх відповідальне та дисципліноване виконання. 

Поверхова обізнаність зі змістом, методами та засобами організації 

репетиційної роботи призводить до значної кількості недоліків. Для низького 

рівня сформованості професійної компетентності притаманна недостатня 

розвиненість професійних (музично-виконавських, організаційно-

управлінських, інформаційно-технічних, комунікативних, методичних) 

умінь, зокрема, самоконтроль, корекція власної діяльності, здатність до 

самоорганізації та планування своєї діяльності та роботи колективу 

практично відсутні. Відсутня готовність нести відповідальність за якість і 
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результати підготовки колективу до концертних заходів різних рівнів. Для 

таких керівників характерні серйозні недоліки виконавського апарату, вони 

не вміють створювати на репетиції творчу атмосферу. Визначена 

послідовність дій з організації роботи колективу відтворюється лише за 

допомогою наставника або досвідченого колеги. При цьому наявна 

неадекватна, як правило, завищена, самооцінка рівня своєї професійної 

компетентності. 

Майбутні керівники аматорських інструментальних колективів з 

низьким рівнем сформованості професійної компетентності не виявляють 

зацікавленості у професійній діяльності та не усвідомлюють її значущості; 

мають низьку мотивацію до професійного зростання. Професійно важливі 

особистісні якості, зокрема наполегливість у досягненні мети, емпатійність, 

артистизм, організованість розвинені недостатньо. Цьому рівню властиві: 

стихійність, традиційність, пасивність, неорганізованість методів і прийомів 

освітньої діяльності. 

Нами здійснено добір методик для перевірки прояву кожного критерію. 

До основних методик діагностування сформованості професійної 

компетентності майбутнього керівника аматорського інструментального 

колективу відносимо: для визначення сформованості змістового критерію 

застосовували аналіз результатів складання студентами сесій, методику 

„Когнітивна орієнтація (локус контролю)” (за Дж. Роттером); для визначення 

сформованості функційного критерію застосовували аналіз результатів 

проходження практик; методику „Самооцінки творчого потенціалу 

особистості”; методику визначення поведінки керівника дискусії (за 

Л. Петровською); для сформованості мотиваційно-особистісного критерію 

застосовували творчі завдання та методику діагностики навчальної мотивації 

студентів А. Реана та В. Якуніна, модифікація Н. Бадмаєвої; опитувальник 

емоційного інтелекту „ЕмІн” Д.   Люсіна; опитувальник загальних 

емпатійних тенденцій А. Меграбіана та К. Епгітейна; опитувальник 

здібностей викладача до емпатії І. Юсупова; методику діагностики рівня 
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розвитку рефлективності А. Карпова; методику „Потреба в досягненні” 

(Таблиця 2.3). 

Таблиця 2.3 

Критерії сформованості професійної компетентності майбутнього 

керівника аматорського інструментального колективу та їх методики 

Компоненти Критерії Показники Методики 

1 2 3 4 

змістовий когнітивний педагогічні знання; 

професійні знання; 

знання щодо 

керівництва 

персоналом та 

фасилітації; 

результати складання 

сесій; методика 

„Когнітивна орієнтація 

(локус контролю)” (за Дж. 

Роттером); діагностична 

картка для аналізу 

пізнавальної та 

поведінкової сфер 

студента; діагностична 

картка спостереження за 

групою; 

функційний операціональн

о-діяльнісний 

педагогічні уміння; 

професійні уміння; 

здатність до 

саморозвитку у 

площині керівництва 

аматорськими 

інструментальними 

колективами 

 

результати проходження 

практик; методика 

„Самооцінки творчого 

потенціалу особистості”; 

методика визначення 

поведінки керівника 

дискусії (за Л. А. 

Петровською); методика 

оцінювання психологічної 

атмосфери в колективі (за 

А. Фідлером); 

діагностична картка 

музично-виконавського 

розвитку студента; 

діагностична картка 

аналізу педагогічної 

діяльності студента-

практиканта; діагностична 

картка оцінювання творчої 

роботи (презентація, 

колективний проект); 

діагностична картка 

оцінювання есе 
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Продовження таблиці 2.3. 

мотиваційно-

особистісний 

розвивально-

творчий 

мотиви розвитку 

професійної 

компетентності; 

здатність до 

саморозвитку як 

фасилітатора; 

орієнтація на 

досягнення високих 

результатів як 

керівника 

аматорського 

інструментального 

колективу; 

результати виконання 

творчих робіт (есе, 

презентацій, колективних 

проектів); методика 

діагностики навчальної 

мотивації студентів А. 

Реана та В. Якуніна, 

модифікація Н. Бадмаєвої; 

опитувальник здібностей 

викладача до емпатії І. 

Юсупова; методика 

„Потреба в досягненні” (за 

Ю. М. Орловим); методика 

визначення 

комунікативних та 

організаторських 

здібностей (КОЗ-2); бланк 

соціометричного 

опитування групи про 

взаємини студентів;   

 

Джерело: складено автором самостійно. 

 

Отже, на основі аналізу наукових джерел запропоновано структуру 

професійної компетентності керівника аматорського інструментального 

колективу. Було визначено компоненти професійної компетентності 

(змістовий, функційний, мотиваційно-особистісний), критерії (когнітивний, 

операціонально-діяльнісний, розвивально-творчий) та рівні сформованості 

кожного компонента (високий, середній, низький). Всі визначені компоненти 

професійної компетентності знаходяться у взаємодії і взаємозалежності між 

собою й впливають на підготовку майбутнього учителя музичного мистецтва 

до керівництва аматорським інструментальним колективом. 

Визначення структури професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів потребує розробки та наукового 

обгрунтування моделі професійної підготовки її формування, що буде 

представлено у наступному підрозділі. 
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2.3. Модель підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами  

 

Визначення особливостей діяльності керівника аматорського 

інструментального колективу та структури його професійної компетентності 

підводить до розробки моделі підготовки майбутніх фахівців музичного 

мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними колективами.  

Проаналізуємо зміст професійної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва, її спрямованість на розвиток умінь та навичок 

ансамблевого виконавства та керівництва інструментальними колективами. 

Як було показано у підрозділі 2.1, професійна підготовка майбутніх 

учителів музичного мистецтва є синтезом педагогічної й музичної діяльності, 

що передбачає володіння комплексом психолого-педагогічних і спеціальних 

знань, умінь, навичок, компетентностей, обумовлених специфікою 

музичного мистецтва й педагогічною діяльністю. 

Професійну підготовку складають декілька блоків: блок гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки; природничо-наукової підготовки та 

професійної науково-предметної підготовки. Дисципліни гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки є підгрунтям формування особистості 

майбутнього вчителя музичного мистецтва. Вони надають знання з 

онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і соціальних проблем буття; 

знання про соціально-політичні процеси, що відбувалися у минулому та 

відбуваються зараз; ознайомлюють студентів з основами сучасних підходів 

до історії національної культури її зв’язках з соціальними, політичними, 

цивілізаційними, побутовими, мистецькими явищами і процесами тощо. 

Дисципліни природничо-наукової підготовки поєднують гуманітарну та 

природничо-математичну складові освіти й спрямовані на формування 

світоглядної, економічної, екологічної культури майбутніх фахівців.  

З дисциплін фундаментальної та професійної науково-предметної 

підготовки (загальна психологія, вікова та педагогічна психологія) студенти 
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отримують знання про перебіг психологічних процесів (сприйняття, мислення, 

пам'яті, уяви тощо), психологічну характеристику особистості (спрямованість, 

здібності, характер), психологічні особливості дітей різного віку. Дисципліни 

педагогічної спрямованості (історія педагогіки, загальна педагогіка, основи 

педагогічної майстерності, соціальна педагогіка тощо) розкривають 

поступовий розвиток педагогічних ідей та положень; закони, закономірності, 

принципи педагогіки; процес навчання (зміст, принципи, засоби, методи, 

форми); зміст виховання особистості (естетичне, моральне); надають знання з 

педагогічної техніки, педагогічного спілкування, самовиховання вчителя. 

Згідно з переліком навчальних дисциплін підготовки бакалавра, до 

дисциплін професійної науково-предметної підготовки входять: методика 

музичного виховання, хоровий клас, хорове диригування, постановка голосу, 

основний музичний інструмент, додатковий музичний інструмент, 

оркестровий клас, гармонія, сольфеджіо, поліфонія, аналіз музичних форм, 

історія української музики, історія зарубіжної музики та дисципліни 

варіативної частини навчального плану, що визначає навчальний заклад.  

Дисципліни – історія української музики, історія зарубіжної музики, 

гармонія, сольфеджіо, поліфонія, аналіз музичних форм – надають студентам 

знання з теорії та історії музики, що сприяє формуванню готовності до їх 

практичного застосування у майбутній практичній діяльності. Вивчення 

теоретичних дисциплін надає розуміння явищ музичного мистецтва, основних 

закономірностей історії й теорії музики в їх взаємозв'язку й 

взаємозумовленості. Музично-історичні знання сприяють формуванню 

уявлення про музичну культуру з прадавніх часів до сучасності. Знання історії 

української та зарубіжної музики, основ народного фольклору дозволяє 

розуміти образний зміст творів з позицій культурно-історичної обумовленості. 

Знання з теорії музики надають загальні відомості про: основні елементи 

музики, гармонію, поліфонію, аналіз музичних форм. Вивчення сольфеджіо 

сприяє розвитку слуху студента, здібності відтворювати її голосом, чути 

внутрішнім слухом, розрізняти на слух ладові структури, ритмічні та 
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тонально-функціональні обороти тощо, що забезпечує ретельний слуховий 

контроль над виконанням, гнучку корекцію гри. 

Дисципліна „Методика музичного виховання”, передбачає оволодіння 

знаннями і вміннями у галузі організації уроків музичного мистецтва, 

навичок планування, спрямована на оволодіння знаннями принципів, правил, 

активних форм і методів, технологій виховання й навчання. У процесі 

вивчення дисципліни відбувається актуалізація положень загальної й вікової 

психології, педагогіки, музикознавства, естетики, засвоюються види 

діяльності, що мають музично-педагогічну спрямованість. 

До блоку науково-предметної підготовки бакалавра входить музично-

інструментальна підготовка. Її складовими є теоретичні, методичні і 

практичні дисципліни, які викладаються в індивідуальній, груповій і колективній 

формах. До них відносять: основний музичний інструмент, додатковий музичний 

інструмент, оркестровий клас (інструментальні ансамблі), концертмейстерський 

клас, оркестрове диригування, інструментознавство, інструментальне 

аранжування, методику викладання музичного інструменту тощо. 

Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва як ансамбліста, 

оркестранта та керівника колективу відбувається у межах оркестрово-

ансамблевої підготовки. Її завданням є опанування студентами практичних 

навичок колективного інструментального виконавства у процесі занять у 

навчальних оркестрах та інструментальних ансамблях. 

Що стосується підготовки магістрантів за спеціальністю 014.13 Середня 

освіта Музичне мистецтво, то зазначимо, що кожний університет розробляє 

свою ОП, згідно з наявним науково-викладацьким складом та матеріально-

технічним забезпеченням. Для досягнення прогнозованих результатів 

навчання на факультеті мистецтв ХНПУ імені Г. С. Сковороди введено 

дисципліну „Практикум з виконавської майстерності викладача музичного 

мистецтва”, опанування якою сприяє формуванню вмінь та компетентностей 

керівника інструментального колективу. 

До підготовки магістрантів впроваджено дисципліну „Практикум роботи 
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з оркестром (ансамблем)”, де відбувається формування навичок керівництва 

інструментальним колективом у процесі роботи над оркестровими 

(ансамблевими) творами різної форми, стилю, жанру. 

Реалізація можливості перевірити достатність і сформованість своїх 

знань і вмінь, компетентностей відбувається під час практики. Практична 

підготовка поділяється на виробничу та навчальну й поєднує педагогічну 

практику в школі, в дитячому оздоровчому таборі, безперервну педагогічну 

практику та табірний збір. У процесі практики у студентів мають бути 

сформовані такі професійні вміння та навички: планувати уроки й 

розробляти конспекти уроків музичного мистецтва та художньо-естетичного 

циклу;  обґрунтовано запроваджувати ефективні методи, засоби навчання та 

виховання; визначати рівень розвитку учнів; проводити роботу з розвитку 

пізнавальної активності, інтересів та потреб учнів; самостійно обирати й 

застосовувати ТЗН, наочність, розробляти дидактичні матеріали; проводити 

самоаналіз, самооцінку, корекцію власної діяльності тощо. 

Аналіз змісту професійної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва засвідчив потребу у пошуку результативного інструментарію, що 

дав би змогу спрямувати підготовку майбутніх учителів музичного 

мистецтва до формування професійної компетентності керівника 

аматорських інструментальних колективів. 

Загальновизнано, що найбільш поширеним засобом виявлення сутності 

та взаємозв’язків процесу або явища у педагогічних дослідженнях є 

моделювання – „чи не єдиний науково обґрунтований метод наукових 

досліджень систем і процесів будь-якої природи в багатьох сферах людської 

діяльності” [215, с. 3]. Такої думки дотримується низка науковців. До переваг 

моделювання І. Підласий [198] відносить цілісність представлення 

інформації. Як зазначає дослідник, моделювання у педагогіці, зокрема у 

дидактиці, „успішно застосовується для розв’язання наступних важливих 

задач: оптимізації структури навчального матеріалу; покращення планування 

освітнього процесу; керівництво пізнавальною діяльністю; керівництво 
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освітнім процесом; діагностика, прогнозування, проєктування навчання” 

[198, c. 67]. І. Янченко вважає, що одним із методів вивчення та опису 

процесів формування, розвитку, становлення будь-яких особистісних 

якостей, здібностей, готовності, компетентності є метод моделювання [286]. 

Отже, для планування, організації та змістового наповнення процесу 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до формування 

професійної компетентності керівника аматорськими інструментальними 

колективами обираємо метод моделювання. Для розуміння його наповнення 

розглянемо зміст поняття „модель”. 

Термін „модель” походить від лат. „modulus”, що означає образ, міра, 

засіб, що є „узагальненим відбиттям явища, результатом абстрактного 

узагальнення практичного досвіду, співвіднесення теоретичних уявлень про 

об'єкт й емпіричних знань про нього” [115, с. 104]. У енциклопедії освіти 

поняття „модель” визначено як „уявна або матеріально реалізована система, 

яка відображає чи відтворює об’єкт дослідження і здатна змінювати його так, 

що її вивчення дає нову інформацію щодо цього об’єкта” [72, с. 516]. 

Як зазначає І. Підласий, „наукова модель – це мисленнєво представлена 

або матеріально реалізована система, яка адекватно відображає предмет 

дослідження і здатна заміщувати його так, що вивчення моделі дозволяє 

отримати нову інформацію про цей об’єкт” [198, c. 66]. Для того, щоб модель 

стала ефективним засобом наукового дослідження необхідним є визначення 

подібності й відмінності її з оригіналом. 

Науковці акцентують увагу на різних аспектах моделі й розуміють її як: 

засіб спрощення об’єкта дослідження як за структурою, так і за складністю 

внутрішніх і зовнішніх зв’язків, але яка обов’язково відображає ті головні 

властивості, що цікавлять дослідника [67; 85; 86; 170]; систему, яка матеріально 

реалізується або уявляється, відображаючи і відтворюючи об’єкт дослідження, 

допомагає знайти відповіді на питання про те, що необхідно зробити і яким 

способом досягти поставленої мети [170, с. 141; 132]; створену на основі певної 

системи поглядів та ідей загальну картину явища, що допомагає зрозуміти й 



152 
 

описати те, що досліджується; як система об’єктів чи знаків, що відтворюють 

деякі суттєві якості системи-оригіналу, вона є узагальненим відображенням 

об’єкта, результатом абстрактного практичного досвіду, а не безпосереднім 

результатом експерименту [209, с. 61; 222, с. 141]; подумки представлену або 

матеріально реалізовану систему, що відтворює деякі істотні властивості 

системи-оригіналу в такому відношенні заміщення й подібності, що її 

дослідження є опосередкованим засобом отримання знань про оригінал [241, c. 27]. 

У нашому дослідженні під моделлю підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва розуміємо цілісну, обґрунтовану систему, яка 

складається зі структурних компонентів, спрямованих на формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців як керівників аматорських 

інструментальних колективів. 

Усвідомлюючи складність завдань щодо підготовки керівників 

аматорських інструментальних колективів, а також, враховуючи сучасні умови 

організації навчальної діяльності з підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва на факультеті мистецтв, процес формування професійної 

компетентності керівника аматорськими інструментальними колективами 

необхідно орієнтувати на: надання навчанню особистісно-розвивального 

характеру, що повніше відповідає інтересам і потребам здобувачів освіти; 

забезпечення всебічного й гармонійного розвитку особистості керівника, 

залучення його до національних і світових загальнокультурних цінностей; 

впровадження ідей та знань на основі максимально вільного обміну думками; 

сприяння й стимулювання плідної самоосвіти. 

У процесі розробки моделі враховували такі принципи дидактичного 

проєктування: принцип системності, принцип поетапності, принцип 

адекватності. Принцип системності реалізується повним і детальним 

описом елементів визначеної моделі, відображенням проектних дій 

відповідно до заданих умов щодо кожного елемента моделі, що враховують 

встановлені між елементами взаємозв’язки. Принцип поетапності забезпечує 

логічність внутрішньої структури моделі, що ґрунтуєтьсяся на дотриманні 
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алгоритму дій щодо кожного етапу для забезпечення ефективності навчання. 

Принцип адекватності забезпечує врахування комплексу зовнішніх (вимоги 

до майбутнього вчителя музичного мистецтва, що зафіксовані у нормативних 

документах освіти, відповідність їх соціальному замовленню) і внутрішніх 

(структурно-логічна схема підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва, змістове наповнення дисциплін, матеріально-технічне 

забезпечення, форми, методи та засоби навчання тощо) факторів підготовки. 

У процесі розробки моделі підготовки майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів, формування їхньої професійної компетентності 

спиралися на думку Я. Сікора, який вважає, щоб дія вважалася моделюванням, 

необхідна наявність низки елементів: мети, об’єкта моделювання, самої 

моделі, ознак, якими мусить володіти модель залежно від природи об’єкта 

моделювання [241]. У межах нашого дослідження метою моделі є підвищення 

рівня сформованості професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів. Об’єктом моделювання є процес 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до керівництва 

аматорськими інструментальними колективами. 

Представлені положення є основою розробки моделі підготовки 

майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами, де модель розуміємо в загальноприйнятому 

в науці аспекті як наочно-логічний опис певного педагогічного процесу з 

метою визначення його компонентів, зв'язків між ними, способів 

функціонування та розвитку. 

Розроблена модель є відкритою й може бути доповнена новими 

компонентами, охоплює всі аспекти підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва. На рис. 2.3 представлена модель, яка складається з 

чотирьох блоків (цільового, теоретико-конструктивного, організаційно-

процесуального та результативного), кожен з яких перебуває у 

взаємозв’язку з іншими блоками і має певну сукупність компонентів. 

Розглянемо модель докладніше. 



154 
 

Рис. 2.3. Модель підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва 

до керівництва аматорськими інструментальними колективами 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Перший блок – цільовий, складається з таких компонентів: мета 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до керівництва 

аматорськими інструментальними колективами та завдання підготовки. 

Зазначимо, що цілі існують на всіх рівнях дії системи і утворюють певну 

ієрархію. Метою підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами є набуття нових і 

вдосконалення раніше здобутих складових професійної компетентності для 

успішної організації та керівництва аматорськими інструментальними 

колективами, діяльність яких спрямована на задоволення потреб учасників 

колективів у самореалізації засобами колективного виконавства, всебічний 

музичний та виконавський розвиток учасників, просвітницьку діяльність. 

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання підготовки 

майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів: розробка 

структури професійної компетентності; збагачення змісту підготовки; 

визначення методів формування структурних компонентів компетентності. 

Другий блок моделі – теоретико-конструктивний, акумулює наукові 

підходи, принципи, види професійної діяльності керівника аматорського 

інструментального колективу (стратегічна, організаційно-педагогічна, 

аналітична, концертно-виконавська), її особливості, які визначають зміст 

навчання; структуру професійної компетентності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва (змістовий, функційний, мотиваційно-особистісний 

компоненти), що були визначені у підрозділах 2.1. та 2.2. 

В основу розроблення моделі підготовки покладено системний, 

компетентнісний, діяльнісний, студентоцентрований, особистісно 

зорієнтований підходи. 

Системний підхід орієнтує на дослідження педагогічних явищ із погляду 

таких категорій, як система, відношення, зв'язки, взаємодія й дозволяє 

забезпечити єдність і цілісність процесу формування професійної 

компетентності майбутніх керівників аматорських інструментальних 
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колективів в сукупності всіх взаємопов’язаних та взаємообумовлених 

елементів (мета, завдання, зміст, методи, форми, засоби, результат процесу).  

Компетентнісний підхід передбачає формування професійної 

компетентності, структура і зміст якої відповідають змісту діяльності 

керівника аматорського інструментального колективу, з орієнтацією на: 

практичний досвід; створення умов, що забезпечують формування здатності 

вирішувати завдання професійної діяльності на основі відповідних знань, 

умінь, цінностей, особистісних якостей, сформованої  професійної 

компетентності майбутнього керівника.  

Діяльнісний підхід дозволяє здійснити поетапне формування професійної 

компетентності майбутніх керівників аматорських інструментальних 

колективів у процесі професійної підготовки.  

Особистісно зорієнтований підхід зорієнтований на спрямування 

навчального процесу з мистецьких дисциплін на розвиток особистості 

майбутнього вчителя музичного мистецтва, на засвоєння й розвиток 

спеціальних мистецьких знань і умінь, здібностей, художнього досвіду щодо 

аматорського інструментального виконавства; побудову індивідуальної 

траєкторії навчання студента, що стимулює його пізнавальну активність, 

мотивацію до майбутньої професії й передбачає співпрацю з викладачами у 

формуванні професійної компетентності керівника аматорського 

інструментального колективу з урахуванням здібностей, нахилів, ціннісних 

орієнтацій та власної пізнавальної активності. 

Реалізація зазначених підходів можлива за умови дотримання 

сукупності принципів організації навчання: 

 професійно-педагогічної спрямованості (орієнтація оркестрово-

ансамблевого навчання студентів на майбутню діяльність з керівництва 

аматорськими інструментальними колективами); 

 науковості (дотримання в оркестрово-ансамблевій підготовці 

основних положень педагогіки й психології, анатомії й фізіології, теорії і 

методики музично-інструментального виконавства); 
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 систематичності й послідовності (системне й послідовне 

формування в студентів професійної компетентності керівника аматорського 

інструментального колективу; регулярність проведення занять в 

оркестровому й ансамблевому класах; забезпечення логічного зв’язку 

кожного елемента навчального матеріалу з попереднім та з наступним; 

забезпечення логічних зв’язків між засвоєними знаннями і практикою); 

 доступності (урахування психофізіологічних особливостей, 

індивідуальних здібностей, рівня інструментальної й диригентської 

підготовки кожного студента у процесі добору репертуару 

оркестру/ансамблю та виборі методів його засвоєння; раціональний розподіл 

навчального навантаження за семестрами з урахуванням концертної 

діяльності колективу і диригентської практики студентів); 

 практичної орієнтованості (зміст, форми і методи навчання 

підпорядковані вирішенню професійних завдань з керівництва аматорськими 

інструментальними колективами та досягненню конкретної мети –

формування професійної компетентності майбутнього керівника 

аматорського інструментального колективу); 

 єдності теорії і практики (взаємозв’язок і взаємообумовленість 

теоретичного, методичного і практичного навчання у формуванні 

професійної компетентності майбутнього керівника аматорського 

інструментального колективу). 

Третій блок моделі – організаційно-процесуальний, уключає професійну 

підготовку майбутніх фахівців музичного мистецтва; форми, методи 

(загальнопедагогічні, спеціальні музичні, інтерактивні, методи розвитку 

персоналу) підготовки; етапи формування професійної компетентності 

майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів та їх зміст. 

 Підготовка майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва 

аматорськими інструментальними колективами має здійснюватися 

відповідно до визначеної нами структури професійної компетентності 
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керівника аматорського інструментального колективу й ураховувати 

особливості його діяльності. Отже, для формування професійної 

компетентності керівників аматорських інструментальних колективів нами 

були виділені такі етапи: організаційно-проєктувальний, етап реалізації, 

узагальнювальний етап. 

На організаційно-проєктувальному етапі визначаються: наявність 

сформованих мотивів, ціннісних установок щодо діяльності керівника 

аматорського інструментального колективу; рівень сформованості 

професійної компетентності; розробляються програми з її формування. Етап 

реалізації передбачав оволодіння студентами системою знань та умінь щодо 

діяльності керівника аматорського інструментального колективу, що 

зумовлюють успішність і якість їхньої професійної підготовки, сформованість 

компонентів професійної компетентності. На узагальнюючому етапі 

проводиться аналіз динаміки сформованості професійної компетентності 

майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів та 

обговорюються подальші напрямки професійного саморозвитку. 

Розглянемо зміст кожного з етапів формування професійної компетентності 

майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів. 

На першому, організаційно-проєктувальному етапі визначається 

фактичний рівень професійної підготовки майбутніх керівників; рівень 

сформованості професійної компетентності; їх освітніх потреб та мотивації 

до майбутньої професійної діяльності; організується підготовка викладачів. 

На цьому етапі важливим є добір науково-методичних матеріалів з питань 

аматорського інструментального виконавства для підготовки викладачів, 

збагачення та доповнення змісту підготовки новими дисциплінами та темами, 

безпосереднє дослідження за допомогою діагностичних методів 

(спостереження, анкетування, тестування тощо) змісту діяльності студента як 

керівника інструментального колективу. Відбір змісту навчання здійснюється 

на основі визначених структурних компонентів професійної компетентності 

керівника аматорських інструментальних колективів. 
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На організаційно-проєктувальному етапі було: відібрано науково-

методичні матеріали з питань аматорського інструментального виконавства, 

особливостей діяльності керівника аматорського інструментального 

колективу для підготовки викладачів; розроблено та включено в навчальний 

план підготовки бакалаврів дисципліну „Практикум з інструментального 

ансамблю”, навчальні дисципліни „Оркестровий клас”, „Історія художньої 

культури та методика її викладання” доповнено темами: „Історична 

періодизація становлення аматорського інструментального колективного 

виконавства України”, „Принципи добору та систематизації репертуару для 

роботи з аматорськими інструментальними колективами”, „Організація 

самостійної роботи учасників аматорських інструментальних колективів 

різних вікових груп” тощо; удосконалено та збагачено зміст навчальних 

дисциплін блоку професійної підготовки магістрантів, а саме: навчальні 

дисципліни „Камерне музикування”, „Методика викладання дисциплін 

кваліфікації” доповнено темами: „Методи репетиційної роботи з 

аматорським інструментальним колективом”, „Функції та завдання 

діяльності керівника аматорського інструментального колективу”, „Правила 

колективної гри” тощо; доповнено зміст навчальної дисципліни блоку 

вибіркових дисциплін підготовки магістрантів „Діагностування якості 

підготовки майбутніх фахівців у мистецькій освіті” такими темами: „Місце 

аматорського інструментального виконавства у системі сучасної освіти”, 

„Діагностування комунікативних здібностей учасників аматорських 

інструментальних колективів”, „Розвиток уваги учасників аматорських 

інструментальних колективів під час виконання музичних творів” тощо. 

Одним із головних завдань стала розробка змісту дисципліни 

„Практикум з інструментального ансамблю”, яка забезпечує майбутніх 

керівників аматорських інструментальних колективів знаннями з питань 

аматорського інструментального музикування та формує вміння з організації 

та проведення репетиційної роботи з аматорськими інструментальними 

колективами, добору репертуару, планування самостійної роботи учасників 
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колективу тощо. На вивчення дисципліни відводиться три кредити ЄКТС (90 

год.). Програма  навчальної дисципліни „Практикум з інструментального 

ансамблю” складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі 

знань 01 Освіта, спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). 

Метою навчальної дисципліни „Практикум з інструментального 

ансамблю” є: підготовка викладача музичного мистецтва, спеціаліста-

професіонала обізнаного зі специфікою аматорського інструментального 

музикування, який знає технічно-виражальні можливості оркестрових 

інструментів та досконало володіє навичками гри на одному з них, 

диригентською технікою. 

Основними завданнями дисципліни „Практикум з інструментального 

ансамблю” є: удосконалення здобутих вмінь колективної гри; засвоєння 

нових знань та вмінь у галузі аматорського інструментального виконавства; 

поглиблення розуміння специфіки та проблематики аматорського 

інструментального виконавства. 

Навчання має відбуватися з орієнтацією на особливості професійної 

діяльності керівника аматорського інструментального колективу й 

підготувати магістрантів до: самостійного виконання музично-творчих 

завдань, проведення репетиційної діяльності відповідно до навчального 

плану; розуміння функцій керівника; створення успішної групової 

комунікації, атмосфери довіри і підтримки, спрямованої на творчий та 

виконавський розвиток її учасників тощо. 

Формуванню змістового компоненту професійної компетентності, 

відповідно до програми дисципліни, слугує оновлення, актуалізація, 

поглиблення та розширення професійно важливих знань з: теорії музики; 

видів й форм аматорського музикування; класифікації аматорських 

інструментальних колективів та естрадних колективів; теорії та методики 

оркестрового й ансамблевого виконавства; класифікації музичних 
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інструментів та специфіки гри на них; правил гармонізації мелодій; методики 

роботи з аматорськими інструментальними колективами тощо. 

Формуванню функційного компоненту професійної компетентності 

майбутнього керівника аматорського інструментального колективу слугує: 

формування індивідуальних інструментальних та диригентських навичок, 

техніки ансамблевої гри; комплексне застосуванням музично-виконавських 

умінь і навичок у репетиційній роботі; створення оригінальних варіантів 

інтерпретації музичних творів засобами інструментування, аранжування, 

обробки; реалізація засобів диригентської техніки в процесі репетицій тощо. 

Формуванню мотиваційно-особистісного компоненту професійної 

компетентності у процесі вивчення дисципліни „Практикум з 

інструментального ансамблю” сприяло: застосування інтерактивних методів 

навчання, виконання студентами творчо-пошукових самостійних завдань, 

проведення проблемних лекцій тощо. 

Дисципліна „Камерне музикування” є підгрунтям вивчення дисципліни 

„Практикум з інструментального ансамблю”. Її зміст складається з 

навчальних (практичних) занять, самостійної роботи та нормативних вимог 

(контрольні заходи). 

На практичних заняттях студенти знайомляться з музичними творами 

різних стилів та жанрів для виконання у камерному ансамблі, 

удосконалюють володіння специфічною сферою виконавства, поглиблюють 

знання та вміння реалізувати їх у процесі роботи над музичним твором, 

специфічними аспектами камерного музикування. 

Таким чином, практичні заняття в навчальних планах дисципліни 

„Камерне музикування” сприяють формуванню професійної компетентності 

майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів, а також 

формуванню її компонентів: мотиваційно-особистісного, що 

характеризується усвідомленням значущості камерного виконавства; 

наявністю позитивних мотивів, зацікавленостi дисципліною; задоволеністю 

власною виконавською дiяльнiстю у межах колективу; змістового, що 
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містить у собі педагогічні, методичні та професійні знання; функційного, 

який визначається виконавською майстерністю та творчістю, здатністю до 

саморозвитку та самовдосконалення; знаннями й уміннями, що спрямовані на 

налагодження позитивної взаємодії, простої й плідної комунікації між 

студентами та здатністю запобігати конфліктам. В сукупності компоненти 

професійної компетентності передбачають виховання та розвиток таких 

якостей особистостi як: лідерство, організованість, толерантність, 

емпатійність, артистизм. 

Основною метою дисципліни „Камерне музикування” є підготовка 

висококваліфікованих викладачів, які мають необхідний досвід самостійної 

роботи з педагогічним та концертним репертуаром й готові до практичної 

виконавської та педагогічної діяльності у галузі камерного виконавства. Дана 

мета може бути реалізована за умови формування у майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів професійної компетентності, яка 

спрямована на самостійне вирішення завдань, розв’язання проблемних 

ситуацій у галузі колективного аматорського інструментального виконавства. 

Для формування компонентів професійної компетентності майбутніх 

керівників аматорських інструментальних колективів має значення введення 

тем: „Формування педагогічного репертуару керівника аматорського 

інструментального колективу”, „Методи репетиційної роботи з аматорським 

інструментальним колективом” та „Зміст самостійної роботи учасників 

аматорських інструментальних колективів”. Визначені теми дозволяють 

розширити та систематизувати наявні професійні знання, ознайомити з 

функціями диригента-керівника аматорського колективу, звернути увагу на 

необхідність формування комунікативних умінь, застосування 

фасилітативних прийомів. 

У результаті вивчення дисципліни „Камерне музикування” здобувачі 

вищої освіти повинні знати: історію камерного музикування та його 

специфіку; методику роботи над музичними інструментальними творами; 

стильові особливості виконання музичних творів, що відповідають певному 
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історико-культурному контексту епохи, стилю, жанру; акустичні особливості 

звукоутворення на певних інструментах; основні музичні терміни та поняття; 

головні принципи аплікатури, артикуляції, інтонування та інших засобів 

виконавської виразності; класифікацію аматорських інструментальних 

колективів. 

Уміти: самостійно ознайомлюватися й оволодівати будь-якими 

інструментальними творами та виконувати їх на пам'ять; розуміти задум 

композитора, формувати власну виконавську концепцію; використовувати 

різноманітні засоби виконавської майстерності, які б відповідали 

композиторському стилю, художньому змісту твору; вирішувати спільні 

завдання виконавської діяльності; удосконалювати навички гри в ансамблі; 

добирати та систематизувати репертуар для роботи з аматорськими 

інструментальними колективами; адаптувати матеріал для виконання певним 

складом аматорського інструментального колективу. 

Оскільки роллю викладача в сучасному освітньому процесі є не контроль, 

а консультування, вагомим стає для формування мотиваційно-особистісного 

та функційного компонентів професійної компетентності впровадження 

завдань для самостійної роботи, серед яких: самостійно визначити основні 

методи роботи з камерним інструментальним колективом; підібрати репертуар 

до виконання інструментальним ансамблем у визначеному складі; самостійно 

ознайомитися та вивчити партії визначених викладачем музичних творів; 

адаптувати п’єси репертуару до виконавських можливостей учасників 

інструментального колективу у визначеному складі тощо. 

Необхідним, також, є впровадження викладачем інтерактивних методів, 

що створює атмосферу взаєморозуміння. Спілкування студентів і викладачів 

набуває особистісного характеру, на основі довіри, підтримки, співчуття, що 

реалізується в діалозі. Відбувається обмін думок, висуваються та 

обговорюються різні позиції, моделюються професійні ситуації. 

Для формування компонентів професійної компетентності майбутнього 

керівника аматорського інструментального колективу до програм дисциплін 
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„Оркестровий клас”, „Історія художньої культури та методика її викладання” 

були додані теми з історії аматорського мистецтва України, сутності та 

принципів педагогічної фасилітації, функцій та завдань діяльності керівника 

аматорського інструментального колективу. 

Другий, етап реалізації передбачає оволодіння студентами системою 

знань і вмінь, що зумовлюють успішність і якість їхньої професійної 

підготовки, сформованість компонентів професійної компетентності. 

На етапі реалізації передбачається виконання таких обов’язкових кроків: 

реалізація освітніх програм підготовки; здійснення поточного та підсумкового 

контролю за результатами процесу навчання; поточне коригування змісту 

навчання; встановлення ефективності навчальних програм, робочих 

навчальних програм, форм, методів та засобів навчання. У цей період зміст 

підготовки коригується через обговорення тематики необхідних, на думку 

студентів, питань на індивідуальних та групових заняттях; самостійну 

навчальну діяльність, виконання індивідуальної чи групової творчої роботи. 

Зміст етапу реалізації поєднує теоретичну та практичну підготовку 

студентів у процесі вивчення навчальних дисциплін, низки тем і модулів й 

найповніше розкривається в програмах навчальних дисциплін, тому 

проаналізуємо зміст формування професійної компетентності майбутніх 

керівників аматорських інструментальних колективів за розробленим 

системним підходом. 

Результатом етапу реалізації підготовки студентів стало засвоєння 

програми дисципліни „Практикум з інструментального ансамблю” як 

ефективної та раціональної системи навчання, що включає: загальні цілі, 

визначені в термінах компетентностей; результати навчання; перелік 

психолого-педагогічних й організаційно-педагогічних особливостей 

викладання; зміст, структурований за модулями та формами навчальної 

діяльності (перелік лекцій, практичних занять, завдання для індивідуальної та 

самостійної роботи студентів); перелік навчально-методичного забезпечення 

та засобів діагностики навчальних досягнень студентів. 
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На третьому, узагальнювальному етапі формування професійної 

компетентності керівника аматорського інструментального колективу 

необхідним є проведення аналізу навчальної та робочої програм дисципліни 

„Практикум з інструментального ансамблю”, дидактичних матеріалів. На 

даному етапі проводиться корекція змісту, форм і методів професійної 

підготовки на основі контрольно-оцінювальної діяльності, яку здійснюють 

викладачі;  аналіз динаміки сформованості професійної компетентності. 

Формування професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів відбувається із застосуванням 

певних форми, методів та засобів навчання. З огляду на мету, завдання і 

зміст підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва, їхні навчальні 

можливості, обрали оптимальні форми, методи і засоби навчання. 

У процесі підготовки застосовували такі форми навчання: аудиторні 

(лекції; практичні заняття; індивідуальні та групові заняття; групи, у які 

поєднуються виконавці різних оркестрових партій); позааудиторні 

(виконавська практика та самостійна робота студентів, прослуховування 

музичних творів з репертуару колективу шляхом відвідування концертів або 

прослуховування аудіо записів, відвідування майстер-класів та репетицій 

аматорських інструментальних колективів). 

На лекціях студенти ознайомлюються з основними теоретичними 

питаннями щодо сутності, видів художнього аматорства, інструментального 

аматорського музикування, зокрема, з особливостями колективного 

виконавства (оркестри, ансамблі), що має надати основи наукових знань, 

визначити напрям, основний зміст і характер навчальних занять, самостійної 

роботи студентів. Завданням лекції є спонукання до роздумів над 

проблемами колективного виконавства, до пошуку відповідей на 

запропоновані викладачем запитання. Під впливом лекції виробляється 

певний погляд на аматорське інструментальне виконавство, його мету та 

завдання, формується установка на професію, мотивація щодо творчого 

підходу до неї. 



166 
 

На практичних заняттях викладачами організовано детальний розгляд 

окремих теоретичних положень модулів дисциплін, методів та методик й 

формуються вміння і навички їх практичного застосування шляхом 

індивідуального виконання студентом відповідних завдань. 

На індивідуальних заняттях формуються навички гри на музичному 

інструменті. Виконавська майстерність оркестру знаходиться у прямій 

залежності від індивідуальної підготовки студентів, оскільки, від рівня їхньої 

підготовки залежить добір репертуару, продуктивність репетиційної роботи, 

процес та результат колективного музикування. 

Також застосовували групові заняття, специфіка організації й 

проведення яких залежить від складу й виконавського рівня студентів. На 

початку проводили розподіл оркестру/ансамблю на відповідні групи 

(оркестрові та фактурні), що складають однорідні за звучанням інструменти. 

При такому розподілі диригент (залежно від завдання) проводить репетицію, 

наприклад, лише з мелодичними голосами – групами інструментів, які 

виконують тему (перші скрипки, флейта, кларнет тощо), або ж на групову 

репетицію запрошуються лише акомпануючи голоси – групи інструментів, 

які виконують супровід. 

Набуті на індивідуальних і групових заняттях навички ансамблевої гри 

студенти реалізують на зведених репетиціях. 

Самостійна робота студентів передбачала індивідуальну роботу над 

виконанням партій, презентацію розроблених творчо-пошукових завдань 

тощо. 

Форми та методи професійної підготовки були спрямовані на 

формування професійної компетентності майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів. Для вирішення цього завдання застосовували 

такі групи методів: загальнопедагогічні, спеціальні музичні, інтерактивні. 

Вказані групи методів реалізовувались у трьох видах: 

 інформаційно-ілюстративному (викладання фактів і висновків, 

унаочнених різними засобами, але без достатнього пояснення, узагальнення 
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та систематизації. Цей метод застосовувався тоді, коли потрібно повідомити 

фактичні конкретні данні); 

 пояснювальному (повідомлення інформації з докладним поясненням і 

описом, із розкриттям сутності нових понять та явищ вербальними, 

практичними і наочними засобами); 

 інструктивно-практичному (пов’язаний з керівництвом практичними 

діями студентів під час навчання). 

Як відомо, у загальній педагогіці методи поділяються на методи навчання 

й методи виховання. На думку педагогів-музикантів, у мистецькій педагогіці, 

де специфіку визначає музика як мистецтво, межа між вихованням і 

навчанням у значній мірі нівелюється, а, отже „методи музичного виховання й 

навчання єдині за своєю спрямованістю. Навчання відрізняється і виховним, і 

розвивальним характером” [8]. У результаті цього нівелюється межа між 

методами музичного навчання і методами музичного виховання, кожний з 

яких, як правило, виконує і навчальну, і виховну функції. 

До загально педагогічних методів ми віднесли: порівняння, пізнання від 

загального до конкретного, критичного мислення, моделювання професійних 

ролей, стимулювання й мотивації, діагностування знань, умінь і навичок. 

Метод порівняння є „метаметодом” у всіх його різновидах, оскільки 

„порівняння є основою будь-якого розуміння й будь-якого мислення” [72, 

с.436].  Він широко застосовується у мистецькій педагогіці, оскільки 

припускає спостереження за контрастними й тотожними елементами. На 

думку Б.Асаф’єва принципово значущими є такі контрасти як зіставлення 

п'єс різних жанрів, різних прийомів звукопису, прози й вірша, 

імпровізаційного викладу та строго канонічного тощо [10]. 

На групових та індивідуальних заняттях метод порівняння виступає у 

різних модифікаціях: 

 метод виявлення подібності й відмінності; 
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 метод ідентифікації – ототожнення предметів, об'єктів, явищ, 

процесів, їх впізнання (наприклад, упізнавання знайомого твору, мотиву, 

інтонації  серед інших); 

 метод перекодування – подання змісту в іншій знаковій системі 

(наприклад, вираження музичного образу вербальними засобами, у вигляді 

малюнка та ін.). 

Метод пізнання від загального до конкретного застосовується під час 

викладу фактичного матеріалу: ознайомлення з оркестровим твором, 

опанування прийомами й художніми завданнями з його виконання. Рух від 

загального до конкретного здійснюється за такими напрямами: 

 від осягнення сутності змісту твору – до усвідомлення художньої 

значущості кожного елементу музичної мови; 

 від пізнання загальної музичної форми твору – до усвідомлення його 

структурних частин та елементів; 

 від загального виконавсько-тактильного оволодіння оркестровим 

твором – до художнього відтворення кожного музичного епізоду, фрагменту 

тощо. 

Метод критичного мислення використовується з метою навчити 

студентів осмислювати музичну інформацію, оцінювати її емоційну 

насиченість, драматургію розвитку художнього образу, а також результати 

власного виконання партії та усього колективу. 

Метод моделювання професійних ролей (виконавець-соліст, керівник 

оркестру, учасник колективу) є елементом ділової гри і цікавий тим, що, 

використовуючи його, студенти можуть спробувати себе у ролі вчителя-

керівника колективу, вчителя-виконавця, вчителя-диригента. 

Метод стимулювання й мотивації відіграє важливу роль у навчально-

пізнавальній діяльності студентів. Від нього залежить, наскільки репетиційна 

робота буде проходити успішно. Насамперед важливо зуміти зацікавити 

виконавців, збудити інтерес до творчої діяльності, що можливо завдяки 
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добору цікавого різножанрового та різностильового репертуару, а також 

регулярної участі колективу у концертних виступах. Завдяки цьому в 

колективі може панувати творча атмосфера, дружні стосунки між 

виконавцями, підсилюватися мотивація. 

Метод діагностування знань, умінь і навичок займає важливе місце у 

репетиційній роботі. До завдань цього методу належать: перевірка виконання 

оркестрових партій, постійний контроль за якістю їх виконання, виявлення 

рівня підготовки в роботі над твором, ставлення оркестрантів до рептицій, 

самостійних занять тощо. 

До спеціальних музичних методів відносимо ті, що застосовуються у 

репетиційній та самостійній роботі: вибіркового вивчення твору, зміни 

темпових та динамічних характеристик, багаторазового повторення, 

словесної інтерпретації музичного образу, створення художнього 

контексту, створення вже створеного, художньо-педагогічного аналізу. 

Метод вибіркового вивчення музичного твору застосовується з метою 

подолання складних технічних епізодів, основним змістом якого, є робота 

над кожним фрагментом, доведення кожного з них до технічної та художньої 

досконалості. 

Метод зміни темпових та динамічних характеристик застосовується 

переважно у процесі вивчення музичних творів, що вимагають швидких 

темпів. Для ефективного засвоєння творів, що написані у швидких темпах, 

необхідно зосередитися на повільних темпах, оскільки вони дозволяють 

спочатку прослухати текст, опанувати його технічно складні фрагменти. З 

поступовим засвоєнням тексту темп необхідно підвищувати. Такаж робота 

проводиться і зі змінами динамічних відтінків, де покроково узгоджується 

баланс звучання між окремими інструментами та групами. 

Одним з основних є метод багаторазового повторення, що активно 

сприяє запам’ятовуванню нотного тексту, як слухом так і руками, адаптації 

до виконання складних ритмічних рисунків, штрихів та відпрацюванню їх до 

автоматизму. 
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Метод словесної інтерпретації музичного образу сприяє кращому 

осмисленню художніх образів твору, адже відомо, що без словесних 

пояснень і визначень неможливо обійтися в педагогічній практиці. Цей метод 

дозволяє довести до студентів образний зміст твору і разом визначити його 

інтерпретаційну версію. 

Метод створення художнього контексту спрямований на  збагачення 

образного мислення студентів, завдяки „виходам” за межі музики (звертання 

до суміжних видів мистецтва, історії, природи, до тих або інших життєвих 

ситуацій  та ін.). Даний метод дає можливість уявити музику в багатстві її 

різноманітних зв'язків, зрозуміти подібність і відмінність від інших видів 

мистецтва, усвідомити зв'язок з історією та ін. 

Метод створення вже створеного, на думку автора, вимагає: 

самостійності в добуванні й присвоєнні знань (при проходженні шляху 

композитора, у процесі створення музичного твору); здібності до творчості 

(коли студент спираючись на свій музичний досвід зіставляє, порівнює, 

перетворює, обирає, створює тощо); розвитку сприйняття як здібності до 

індивідуального відчуття й творчої інтерпретації музики. 

Метод художньо-педагогічного аналізу пов’язаний з аналітичними діями 

щодо художнього змісту твору та його педагогічним потенціалом з метою 

використання у майбутній професійній діяльності. Важливими є уміння 

студентів робити анотації, робити аналіз, узагальнення, висновки тощо. 

Інтерактивні методи: метод смислових опор, дискусія, диспут, ділова 

гра, проблемна бесіда, метод роботи в парах, кейс-метод, тренінг. 

Зазначимо, що застосування інтерактивних методів пов’язано зі змінами 

традиційних освітніх технологій та форм занять у сучасній вищій школі 

(зменшення кількості лекцій і збільшення в навчальному процесі частки 

самостійної роботи студентів), з індивідуалізацією освітніх траєкторій 

студентів, активізацією їхньої діяльності тощо. 

Традиційні методи навчання нездатні сформувати загальні та спеціальні 

компетенції, що дозволяє випускнику бути конкурентноспроможнім і 
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підготовленим до продовження освіти. Інноваційне мислення формується, 

якщо студент, по-перше, активно мотивований до навчання, реалізує вимоги 

самоменеджменту для досягнення життєвих цілей; по-друге, якщо навчальний 

процес відображає повний життєвий цикл професійної діяльності. 

Інтерактивне навчання дає змогу взаємодіяти або перебувати в режимі 

діалогу як з комп'ютером, так і з людиною. Навчальний процес, що спирається 

на використанні інтерактивних методів навчання (робота в малих групах 

(команді), проектна технологія, аналіз конкретних ситуацій (case study), 

проблемне навчання, рольові та ділові ігри), організовується з урахуванням 

залучення до процесу пізнання всіх студентів групи. У процесі роботи йде 

обмін знаннями, ідеями, засобами діяльності; організовуються індивідуальна, 

парна й групова робота; використовується проектна робота, рольові ігри тощо. 

Інтерактивні методи засновані на принципах взаємодії, активності студентів, 

опорі на груповий досвід, обов'язковий зворотній зв'язок. 

Метод смислових опор (з орієнтацією на „метод опорних сигналів” 

В. Шаталова) грунтується на знаходженні основних смислів-символів, що 

характеризують певний музичний твір (епоху, жанр, вид музики та її зміст). 

Смисловою опорою можуть бути слово або узагальнений вираз (термін, 

поняття), малюнок, абревіатура тощо. 

Дискусія – метод, що використовується в індивідуальній та груповій 

роботі при обговоренні актуальних проблем (педагогічних, виконавських, 

особистісних). Найголовніше, щоб питання як предмет дискусії знаходилися 

у сфері власних інтересів учасників діалогу. 

Диспут, як метод навчання та виховання, дає можливість аналізувати 

явища, відстоювати свою точку зору з вагомими аргументами, а також 

поважати думку іншого. Зіткнення думок і позицій учасників диспуту вчить 

мужності відмовитися від власної точки зору заради істини. Цей метод 

потребує ретельної підготовки як викладача, так і студентів, адже його мета – 

створення орієнтовної основи для творчих пошуків, самостійних рішень та 

дій. 
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Проблемна бесіда є універсальним методом і формою взаємодії 

особистостей, які обмінюються інформацією, навчальним або професійним 

досвідом. Висловлюючи різні точки зору під час бесіди, необхідно пам’ятати, 

що найголовніше – отримати задоволення від спілкування, створити 

ситуацію, коли вас розуміють і ви розумієте інших. 

Метод роботи в парах, кейс-метод (різновиди інтерактивного групового 

методу) спрямовані на вироблення навичок ділового спілкування, 

самостійності суджень, обґрунтованості дій і одночасно вимогливості та 

поваги до партнерів. Ці методи орієнтовані на розв’язання конкретних 

проблем мистецького та педагогічного спрямування й виявляються більш 

ефективними за умови співробітництва та взаємодопомоги, особливо, коли 

одним студентам доручаються ролі виконавців завдань, а іншим – консультантів. 

Ділова гра – це імітація процесу професійної діяльності, у процесі якої 

відпрацьовуються фрагменти педагогічної взаємодії та приймаються 

колегіальні рішення щодо конкретних музично-педагогічних ситуацій. 

Педагогічна гра в контексті підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними колективами є 

вагомим методом навчання, в якій навички самоуправління формуються у 

процесі імітації професійних дій через розігрування ролей „викладач – 

студент”, „диригент – учасник колективу”, „учасник колективу – учасник 

колективу”. 

Тренінг – форма і метод інтерактивної навчальної роботи 

(індивідуальної, групової), що на основі досвіду і знань учасників забезпечує 

використання різних навчальних і педагогічних методів за рахунок 

позитивної психологічної атмосфери, вільної поведінки та спрямовується на 

саморозвиток кожного студента. На тренінгових заняттях застосовуються: 

метод копінг-поведінки, рефлексивного аналізу власного або колективного 

виконання твору тощо. 

У процесі формування професійної компетентності керівника 

аматорського інструментального колективу необхідно застосовувати й 
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методи розвитку персоналу. До них відносять: фасилітацію, коучинг, 

тьюторство, баскет-метод, метод поведінкового моделювання. Основою 

даних методів є використання активних дій у процесі освітньої діяльності. 

Відповідно до результатів дослідження, проведеного у 1980-х рр. у США 

(National Training Laboratories in Bethel, Maine), діяльнісні методи навчання 

забезпечують збільшення засвоєння навчального матеріалу від 5–10% до 75–

80% [38, c. 66–70]. Розглянемо деякі з них [50; 46; 66; 151; 172]. 

Фасилітація (від англ. facilitate – допомагати, полегшувати, сприяти) –

організація процесу колективного розв’язання проблем у групі, який 

керується фасилітатором (ведучим, головуючим). У цьому процесі 

формуються навички, які дозволяють ефективно організовувати обговорення 

складної педгогічної або виконавської проблеми, за короткий термін дійти 

спільного рішення, виконати всі заплановані дії із максимальним залученням 

учасників колективу. 

Коучинг (від англ. сoaching – тренерство) – це навчання у формі 

спілкування, у процесі якого викладач (коуч) спонукає студентів до 

самостійного пошуку шляхів розв’язання педагогічних, виконавських, 

комунікативних проблеми. 

Розбір практичних ситуацій (від англ. case study – вивчення ситуації) –

метод вивчення ситуацій із практичного досвіду керівника, активного 

навчання навичкам аналізу проблем і підготовки рішень; аналізу і групового 

обговорення гіпотетичних або реальних ситуацій у процесі дискусії, у яких 

студенти грають активну роль, а викладач спрямовує їх роботу. 

Наставництво – індивідуальне шефство студентів старших курсів над 

студентами 1 курсу. Метод сприяє професійній підготовці й адаптації 

студентів-першокурсників, що передбачає передачу досвіду гри в у 

визначеному оркестрі, прищеплення культури поведінки та поваги до 

цінностей окремого колективу. 

Баскет-метод або інбаскет (від англ. in-basket – у корзину) – метод, 

заснований на імітації ситуацій. Студенту пропонують бути у ролі керівника 
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колективу, якому потрібно терміново провести репетицію, розучити 

фрагмент музичного твору, відпрацювати технічно складні фрази з групою 

оркестрантів тощо. Метод дозволяє оцінити: здатність студента швидко 

орієнтуватись у тексті, відповідних труднощах; знаходити методи для їх 

подолання; розподіляти виконавські завдання за рівнем важливості, 

пріоритетності; актуалізувати вміння приймати рішення на основі наявної 

інформації тощо. 

Поведінкове моделювання – це метод навчання навичкам 

міжособистісного спілкування і зміни поведінкових установок. Він 

використовується для навчання виконанню професійних дій у стандартних 

ситуаціях. Для цього студенту демонструється „поведінкова модель” 

професійної ситуації, яку пропонується засвоїти. Студент має максимально 

точно її відтворити. Таким чином, він засвоює відповідні моделі поведінки. 

Для формування професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів важливе значення мають 

традиційні та електронні засоби навчання, такі як спеціально відібраний та 

підготовлений аудіо- матеріал у електронному вигляді, відео-інформаційні 

матеріали, бази даних, ІКТ. 

Четвертий блок – результативний, засвідчує результат підготовки за 

певними показниками й замикає модель, збігаючись із її цільовим блоком, та 

поєднує критерії сформованості професійної компетентності майбутніх 

керівників аматорських інструментальних колективів, рівні (високий, 

середній, низький); засоби діагностування та результат – позитивна динаміка 

сформованості професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів. 

У дослідженні було визначено когнітивний, операціонально-діяльнісний 

та розвивально-творчий критерії сформованості професійної компетентності 

майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів; методи 

діагностування (анкетування, спостереження, бесіда, тестування, експертна 

оцінка). До показників когнітивного критерію ми віднесли: наявність 
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музично-виконавських знань; наявність педагогічних знань; наявність знань 

щодо керівництва аматорським інструментальним колективом. Показниками 

операціонально-діяльнісного критерію, на нашу думку, є: наявність 

професійних умінь; наявність виконавських умінь ансамбліста; здатність до 

саморозвитку у площині керівництва аматорськими інструментальними 

колективами. До показників розвивально-творчого критерію ми включили: 

позитивні мотиви зацікавленості професійною діяльністю керівника 

аматорського інструментального колективу; потреба у розвитку його 

професійної компетентності; орієнтація на досягнення високих результатів у 

майбутній професійній діяльності. 

Залежно від отриманих результатів рівень сформованості професійної 

компетентності визначався як низький, середній та високий. 

Результативний блок розкриває результат підготовки майбутнього 

вчителя музичного мистецтва та сформованість його професійної 

компетентності як керівника аматорських інструментальних колективів, а 

також ефективність самого процесу. 

Результатом процесу, відображеного у моделі, є підвищення рівня 

сформованості професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів. Гнучкість моделі забезпечується 

зворотнім зв’язком між результатом та кожним блоком, що дає змогу за 

потреби коригувати будь-який етап формування професійної компетентності 

майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів. 

Розроблена модель підготовки майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів ґрунтується на визначенні особливостей 

діяльності керівників аматорських інструментальних колективів; містить 

мету, методологічні підходи та принципи організації освітнього процесу; 

враховує структуру професійної компетентності, її компоненти, зміст, форми, 

методи, засоби навчання; визначає критерії, показники та рівні 

сформованості досліджуваної компетентності, методи діагностування; має 

систематизувати процес підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 
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до керівництва аматорськими інструментальними колективами і забезпечити 

високий рівень сформованості відповідної професійної компетентності. 

 

Висновки до розділу 2 

 

У процесі дослідження уточнено і розширено характеристику поняття 

„діяльність керівника аматорського інструментального колективу”, яка 

містить такі види: стратегічну, організаційно-педагогічну, аналітичну, 

концертно-виконавську. 

Визначено особливості діяльності керівника аматорського 

інструментального колективу якими є: необхідність у більш інтенсивному 

спілкуванні з учасниками колективу, що передбачає знання та уміння з 

фасилітації; необхідність знати та володіти уміннями керівника, що 

пов’язано з організацією успішної діяльності колективу до якого входять 

учасники різного віку й виконавської підготовки. 

Обґрунтовано структуру професійної компетентності майбутнього 

вчителя музичного мистецтва як керівника аматорського інструментального 

колективу, що містить змістовий, функційний та розвивально-творчий 

компоненти. Змістовий компонент визначає необхідну сукупність 

професійних знань та їх розуміння, що є основою усвідомленого, 

цілеспрямованого здійснення діяльності з керівництва аматорськими 

інструментальними колективами й містить систему психолого-педагогічних, 

музикознавчих, управлінських, методичних, комунікативних, інформаційно-

технологічних знань. Функційний компонент, становить сукупність 

професійних умінь, необхідних для виконання відповідних функцій 

керівника аматорських інструментальних колективів, комунікативних 

навичок, засобів і досвіду вирішення завдань професійної діяльності й 

поєднує такі групи професійних умінь: музично-виконавські, організаційно-

управлінські, комунікативні, методичні, інформаційно-технологічні. 

Розвивально-творчий компонент є сукупністю особистісних якостей, 
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мотивів, що сприяють усвідомленню значущості власної професійної 

діяльності як керівника аматорського інструментального колективу, 

орієнтують на самореалізацію та самовдосконалення. До нього віднесено такі 

особистісні якості як: інноваційність, наполегливість у досягненні мети, 

організованість, толерантність, емпатійність, артистистизм. 

Виділено критерії сформованості професійної компетентності керівників 

аматорських інструментальних колективів: когнітивний, операціонально-

діяльнісний, розвивально-творчий. Когнітивний критерій, характеризує 

систему професійних знань; операційно-діяльнісний критерій, 

характеризується сформованістю професійних умінь; розвивально-творчий 

критерій, характеризується наявністю професійно важливих особистісних 

якостей та мотивації до майбутньої професії, що впливають на результати 

діяльності. 

Встановлено рівні сформованості професійної компетентності майбутніх 

керівників аматорських інструментальних колективів: високий, середній, 

низький. 

Для перевірки сформованості компонентів професійної компетентності 

майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів здійснено 

відбір таких методик: методика „Когнітивна орієнтація (локус контролю)” (за 

Дж. Роттером); методика оцінки пізнавальних здібностей „Виділення 

істотних ознак”; методика визначення поведінки керівника дискусії (за 

Л. Петровською); методика діагностики навчальної мотивації студентів 

А. Реана та В. Якуніна, модифікація Н. Бадмаєвої; методика „Потреба у 

досягненні” (за Ю. Орловим); питальник мотивації (Оцінка рівня прагнень); 

методика визначення комунікативних та організаторських здібностей (КОЗ-

2); методика „Стратегія боротьби з конфліктами” (Д. Веттен, К. Камерон); 

методика діагностики емпатії (І. Юсупов). Адаптовано: діагностичні картки 

(музично-виконавського розвитку студента, аналізу педагогічної діяльності 

студента-практиканта, оцінювання творчої роботи (презентація), оцінювання 

есе (О. Матвєєва)), питальник „Який я керівник?”, „Методику діагностики 
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структури навчальної мотивації” (А. Дербеньової). Розроблено авторські 

анкети для аналізу ставлення викладачів та студентів до формування 

компетентності керівника аматорського інструментального колективу. 

Проаналізовано зміст професійної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва, її спрямованість на розвиток умінь та навичок 

ансамблевого виконавства та керівництва інструментальними колективами, 

який засвідчив потребу у пошуку результативного інструментарію, що дав би 

змогу оптимізувати підготовку майбутніх учителів музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами. Визначено, що 

найбільш поширеним засобом виявлення сутності та взаємозв’язків процесу 

або явища у педагогічних дослідженнях є моделювання. 

Розроблено модель, яка складається з чотирьох блоків (цільового, 

теоретико-конструктивного, організаційно-процесуального та 

результативного), кожен з яких перебуває у взаємозв’язку з іншими і має 

певну сукупність компонентів. 

Цільовий блок розкриває реалізацію ефективного функціювання 

професійної підготовки, що припускає поєднання й інтеграцію всіх блоків та 

охоплює мету (підвищення рівня сформованості професійної компетентності 

майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів) та завдання 

підготовки (розробка структури професійної колективності; збагачення 

змісту підготовки; визначення методів формування структурних компонентів 

компетентності). Теоретико-конструктивний блок акумулює наукові підходи 

(системний, компетентнісний, діяльнісний, студентоцентрований, 

особистісно зорієнтований), принципи (професійно-педагогічної 

спрямованості, науковості, системності й послідовності, доступності, 

практичної орієнтованості, єдності теорії та практики), види професійної 

діяльності керівника аматорського інструментального колективу 

(стратегічна, організаційно-педагогічна, аналітична, концертно-виконавська) 

та особливості такої діяльності, структуру професійної компетентності 

(змістовий, функційний, мотиваційно-особистісний компоненти). 
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Організаційно-процесуальний блок уключає професійну підготовку 

майбутніх фахівців музичного мистецтва: зміст підготовки; форми 

(аудиторні, позааудиторні, індивідуально-групові, самостійна робота, 

концертно-виконавська практика, відвідування майстер-класів, репетицій 

аматорських інструментальних колективів), методи (загальнопедагогічні 

(порівняння, пізнання від загального до конкретного, критичного мислення, 

моделювання професійних ролей, стимулювання й мотивації, діагностування 

знань, умінь і навичок), спеціальні музичні (вибіркового вивчення твору, 

багаторазового повторення, зміни темпових та динамічних характеристик, 

словесної інтерпретації музичного образу, створення художнього контексту, 

створення вже створеного, художньо-педагогічного аналізу), інтерактивні 

(метод смислових опор, дискусія, диспут, ділова гра, проблемна бесіда, метод 

роботи в парах, кейс-метод); методи розвитку персоналу (фасилітація, 

коучинг, тьюторство, баскет-метод, метод поведінкового моделювання)); 

етапи формування професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів (організаційно-проєктувальний, 

етап реалізації, узагальнювальний). 

Результативний блок засвідчує результат підготовки за певними 

показниками й замикає модель, збігаючись із її цільовим блоком, та поєднує 

критерії сформованості професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів (когнітивний, операціонально-

діяльнісний, розвивально-творчий), рівні (високий, середній, низький); 

засоби діагностування (анкетування, бесіди, спостереження, тестування) та 

результат – позитивна динаміка сформованості професійної компетентності 

майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів. 

Матеріали, які ввійшли до розділу, опубліковано автором у наукових 

статтях і матеріалах конференцій: [90; 92; 93; 95; 96; 99; 100; 101; 102; 103]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО 

ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

У розділі подано етапи та методику проведення експериментальної 

роботи; проаналізовано результати формувального експерименту. 

 

3.1. Етапи та методика експериментальної роботи 

 

Дослідження проводилося у 2014/2019 рр. й передбачало поетапну 

реалізацію поставлених завдань. На підставі того, що впровадження моделі 

підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва в умовах університету 

до керівництва аматорськими інструментальними колективами, формування 

їхньої професійної компетентності є складним системним явищем, яке 

поєднує змістовий, функційний, мотиваційно-особистісний компоненти, 

визначено комплекс методів дослідження, класифікацію яких подано на с.145 

дисертації (табл. 2.3.). 

Метою експериментальної роботи була перевірка ефективності 

розробленої та обґрунтованої моделі підготовки майбутніх фахівців 

музичного мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними 

колективами, що забезпечує формування професійної компетентності в 

умовах університету. 

Педагогічний експеримент з реалізації моделі підготовки майбутніх 

фахівців музичного мистецтва, що забезпечує формування професійної 

компетентності керівників аматорських інструментальних колективів в 

умовах університету, проводився у два етапи й складався з констатувального 

та формувального експериментів. 

На першому етапі (2014/2015 рр.) основна увага була приділена 

вивченню проблем підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва, 

формування їхньої професійної компетентності як керівників аматорських 
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інструментальних колективів у педагогічній теорії за даними наукових 

досліджень; здійснювалось обгрунтування компонентної структури 

професійної компетентності майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів, що є відображенням особливостей такої 

діяльності; здійснювалося обґрунтування та розробка моделі підготовки 

майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами; визначалися об’єкт, предмет, мета і 

завдання дослідження; відбувся добір сучасних взаємодоповнюючих і 

взаємозалежних методів; підготовка публікацій у спеціалізованих виданнях 

України за результатами основних матеріалів дослідження. 

Констатувальний експеримент проводився у 2015/2016 навчальному році, 

у якому брали участь студенти та магістранти факультету мистецтв 

Харківського національного університету імені Г. С. Сковороди та 

Криворізького державного педагогічного університету (зі 120 здобувачів 

освіти, 47 – магістрантів, 73 бакалаври та 54 викладачі факультетів мистецтв). 

Для безпосереднього опису, аналізу та обробки даних експериментальної 

роботи обрали студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”, які 

увійшли до складу експериментальної та контрольної груп. Констатувальний 

експеримент проводився з метою визначення актуальності обраної теми; 

дослідження сучасного стану сформованості професійної компетентності 

майбутніх фахівців музичного мистецтва з акцентуацією на діяльності 

керівника аматорських інструментальних колективів; визначення ставлення 

студентів до процесу формування їхньої професійної компетентності. 

У процесі констатувального експерименту було проведено: 

– опитування викладачів факультетів мистецтв з метою визначення 

їхнього ставлення до впровадження моделі підготовки до діяльності керівника 

аматорських інструментальних колективів, формування професійної 

компетентності (54 особи). Текст питальника подано у Додатку А.1; 

– опитування студентів університетів з метою визначення розуміння 

ними змісту професійної компетентності керівника аматорських 
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інструментальних колективів та ставлення до її формування (120 осіб). Текст 

питальника подано у Додатку А.2. 

Вивчаючи самооцінювання думок викладачів факультетів мистецтв 

щодо необхідності впровадження моделі підготовки до формування 

професійної компетентності керівника аматорського інструментального 

колективу дійшли такого висновку: викладачі позитивно відносяться до 

впровадження моделі підготовки майбутніх фахівців до керівництва 

аматорськими інструментальними колективами, однак розуміють складність 

організації такої підготовки, що пов’язана з відсутністю інформації щодо 

компетентності керівника аматорського інструментального колективу та її 

структури (25,8%); необхідність у вивченні досвіду колег (43,1%); потреба у 

науково-дослідній роботі, створенні та реалізації дослідницьких проектів 

орієнтованих на вивчення особливостей роботи з аматорськими 

інструментальними колективами (31,3%). 

Результати опитування студентів свідчать, що респонденти мають 

прагнення до самореалізації у межах діяльності керівника аматорського 

інструментального колективу, але відсутність теоретичних знань (36.5%) та 

практики роботи з такими колективами (47,8%), відсутність інтересу до такої 

діяльності (15,7%) стримує їхні наміри. 

Другий етап педагогічного дослідження – формувальний експеримент, 

проводився з 2016/2019 навчальні роки на базі Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Криворізького державного 

педагогічного університету й складався з наступних етапів: організаційно-

проєктувального, етапу реалізації, узагальнювального. 

Мета формувального експерименту полягала у перевірці ефективності 

розробленої та обґрунтованої моделі підготовки майбутніх фахівців 

музичного мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними 

колективами, формуванні їхньої професійної компетентності. У процесі 

формувального експерименту було створено контрольну (КГ) та 

експериментальну (ЕГ) групи. 
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Контрольна група складалася з майбутніх фахівців музичного мистецтва 

Криворізького державного педагогічного університету, освітня діяльність яких 

відбувалася згідно затвердженим навчальним планом, відповідно до якого 

спеціальне формування професійної компетентності майбутніх фахівців як 

керівників аматорських інструментальних колективів не передбачалося. 

Експериментальна група складалася з майбутніх фахівців музичного 

мистецтва Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди, які навчалися впродовж 2017/2018 навчального року за 

розробленою автором моделлю підготовки з формування професійної 

компетентності керівників аматорських інструментальних колективів. 

На організаційно-проєктувальному етапі (2016/2017 н. р.) формувального 

експерименту було здійснено: 

 відбір інформаційних та методичних матеріалів, методик, розробка 

дисципліни та визначення тем, що спрямовані на надання та розширення знань 

щодо аматорського інструментального виконавства, формування професійної 

компетентності керівника аматорських інструментальних колективів; 

 проведення науково-методичної підготовки викладачів, з питань 

аматорського інструментального виконавства, особливостей діяльності 

керівника аматорського інструментального колективу; 

– відбір вибірки генеральної сукупності майбутніх фахівців 

експериментальної та контрольної групи; 

– порівняльний аналіз показників рівня сформованості професійної 

компетентності майбутніх керівників аматорських інструментальних 

колективів контрольної та експериментальної групи та початок експерименту. 

У процесі етапу реалізації (2017/2018 н. р.) формувального експерименту, 

для формування професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів, було здійснено наступне: 

– впроваджено модель підготовки майбутніх фахівців музичного 

мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними колективами, 

формування їхньої професійної компетентності в умовах університету. 
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На узагальнювальному (2018/2019 н. р.) етапі формувального експерименту було: 

– проведено аналіз рівня сформованості професійної компетентності 

майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів 

експериментальної та контрольної групи; 

– здійснено порівняльний аналіз показників рівня сформованості 

професійної компетентності в експериментальній та контрольній групах; 

 здійснено кількісний та якісний аналіз результатів педагогічного 

експерименту; узагальнено результати, перевірено вірогідність отриманих 

результатів із використанням методів математичної статистики; 

сформульовано основні положення та висновки за результатами дослідження. 

З метою визначення рівня сформованості професійної компетентності 

майбутніх фахівців музичного мистецтва як керівників аматорських 

інструментальних колективів наше дослідження складалося з наступних дій: 

визначення компонентної структури професійної компетентності майбутніх 

керівників аматорських інструментальних колективів, критеріїв, показників 

та методик оцінювання рівня сформованості означених компонентів. 

Змістовий компонент професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів складається з когнітивної 

зорієнтованості на здобуття педагогічних та професійних знань, знаннями з 

керівництва персоналом та фасилітації, потрібними для фахової діяльності. 

Аналіз сформованості змістового компонента відбувався за 

результатами складання сесій, повноти, глибини та усвідомленості знань, де 

повнота знань характеризується їх об'ємом та якістю, глибина – кількістю 

усвідомлених причинно-наслідкових зв'язків між знаннями. 

Рівень сформованості змістового компонента професійної 

компетентності майбутніх фахівців визначали за когнітивним критерієм та 

наступними показниками: 1) педагогічні знання; 2) професійні знання; 3) 

знання з керівництва персоналом та фасилітації. 

Пізнавальні здібності майбутніх фахівців визначали за рівнем переважання 

у них конкретно-ситуативного стилю мислення над абстрактно-логічним 
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(Додаток В.1). Спрямованість особистості на зовнішні (екстернали) чи 

внутрішні (інтернали) стимули визначали за методикою „Когнітивна орієнтація 

(локус контролю)” за Дж. Роттером (Додаток В.2). Застосовували діагностичні 

картки аналізу пізнавальної та поведінкової сфер студента (за О. Матвєєвою), 

авторський опитувальник „Який я керівник?” (Додатки В.3 та В.4). 

Функційний компонент професійної компетентності майбутніх 

керівників аматорських інструментальних колективів складається з 

орієнтованості на здобуття професійних, педагогічних умінь, а також умінь 

керівника, організатора продуктивної взаємодії учасників колективу із 

застосуванням прийомів фасилітації. Рівень умінь визначали за результати 

проходження практик, із застосуванням адаптованих діагностичних карток: 

музично-виконавського розвитку студента, аналізу педагогічної діяльності 

студента-практиканта, оцінювання творчої роботи (презентації), оцінювання 

есе (за О. Матвєєвою) (Додаток Г). 

Рівень сформованості функціонального компонента професійної  

компетентності  майбутніх фахівців визначали за операціонально-

діяльнісним критерієм та наступними показниками: 1) наявність професійних 

умінь; 2) наявність педагогічних умінь; 3) здатність до саморозвитку у 

площині керівництва аматорськими інструментальними колективами. 

Мотиваційно-особистісний компонент професійної компетентності  

майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів складається з 

навчальної мотивації (методика діагностики навчальної мотивації студентів 

А. Реана та В. Якуніна, модифікація Н. Бадмаєвої) (Додаток Д.1), мотивації до 

вивчення навчального предмету „Практикум з інструментального ансамблю” 

(Додаток Д.2), потреби у досягненні (методика „Потреба у досягненні” за 

Ю. Орловим) (Додаток Д.3). У процесі дослідження ми з’ясовували рівень 

вираження потреби майбутніх фахівців у досягненні успіху у навчальній 

діяльності (мотивації на успіх), що стає особистісною властивістю, 

установкою. Оцінюючи потребу у досягненні визначали рівень прагнення до 

утримання самосвідомості на якомога вищому рівні за допомогою високого 
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особистого стандарту досягнень (рівня домагань) у майбутній професійній 

діяльності. Оцінюючи мотивацію до успіху визначали рівень вираженості 

мотивації щодо прагнення успіху та уникнення невдач майбутніми фахівцями. 

Оскільки мотивація на досягнення впливає на формування особистості і тому є 

важливим засобом реалізації професійних цілей (Додаток Д.3). 

Мотивацію до діяльності керівника аматорського інструментального 

колективу досліджували за допомогою наступних складових: внутрішній 

мотив, пізнавальний мотив, мотив уникнення, змагальний мотив, мотив зміни 

діяльності, мотив самоповаги, значущість результатів, складність завдання, 

вольове зусилля, оцінка рівня досягнутих результатів, оцінка власного 

потенціалу, намічений рівень мобілізації зусиль, очікуваний рівень 

результатів, закономірність результатів, ініціативність (Опитувальник 

мотивації (Оцінка рівня прагнень)) (Додаток Д.4). 

Рівень володіння прийомами фасилітації майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів визначали за поведінкою фахівця 

як керівника дискусії (методика визначення поведінки керівника дискусії за 

Л. Петровською), його здібності логічно викладати інформацію, 

організовувати спілкування (Додаток Е). Оцінюючи комунікативні та 

організаторські здібності  майбутніх фахівців визначали міру їхнього 

розвитку за даними тестування (методика „Діагностика комунікативних і 

організаторських схильностей (КОС-2)” [262]) (Додаток Ж). Здібність 

врегулювання конфліктів, поведінки особи фахівця в конфліктних ситуаціях 

визначали за тим, як вони здатні досягти своїх інтересів в збиток іншому; 

приносити в жертву власні інтереси заради іншого; укладати угоду на основі 

взаємних поступок та пропозиції варіанту, що знімає виникле протиріччя; 

пошуку альтернативи, яка повністю задовольняє інтереси обох сторін (Методика 

„Стратегія боротьби з конфліктами” (Д. Веттєн, К. Камерон) [50]) (Додаток З). 

Рівень сформованості мотиваційно-особистісного компонента 

професійної компетентності майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів визначали за розвивально-творчим критерієм та 
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наступними показниками: 1) мотиви формування професійної 

компетентності як керівника аматорських інструментальних колективів; 2) 

здатність до саморозвитку як фасилітатора; 3) орієнтація на досягнення 

високих результатів як керівника аматорського інструментального колективу. 

Сформованість  професійної  компетентності  майбутніх фахівців та її 

компонентів оцінювався виходячи з попередньо визначених рівнів: високий, 

середній, низький. 

Організаційно-проєктувальний етап формувального експерименту 

передбачав: 

 вирішення організаційних питань щодо впровадження моделі 

підготовки майбутніх фахівців до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами; 

 поглиблення знань, умінь і навичок викладачів щодо підготовки 

майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами; 

 початковий діагностичний зріз з метою вивчення вихідного рівня 

сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців контрольної 

та експериментальної груп. 

 Для вирішення організаційних питань було: 

 уточнено стратегічні й тактичні завдання кожного з етапів 

впровадження моделі підготовки майбутніх фахівців до керівництва 

аматорськими інструментальними колективами, їх змісту і методів реалізації. 

Визначена робота передбачала обговорення і корекцію етапів з 

організаторами експерименту, змісту та засобів проведення підготовки 

упродовж навчального року в обраній експериментальній групі, 

ознайомлення викладачів з сутністю запропонованої моделі; 

 організована цілеспрямована інформаційно-роз’яснювальна робота з 

пояснення необхідності та практичного значення знань та умінь з керівництва 

аматорськими інструментальними колективами для майбутніх фахівців 
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музичного мистецтва в подальшій професійній діяльності;  відбувалось 

залучення до цієї роботи працівників бібліотеки, які надавали інформацію про 

наявність у навчально-методичному фонді кафедр та бібліотечному фонді 

університету періодичних видань з питань аматорства, аматорського 

виконавства, керівництва аматорськими інструментальними колективами тощо; 

 надано інформаційне забезпечення діяльності викладачів, що сприяло 

ретельному плануванню роботи, регулюванню ефективності методів 

педагогічного впливу; 

 розроблено методичні матеріали для проведення експериментальної 

роботи, обговорення результатів їх апробації викладачами на засіданнях 

кафедр та науково-методичних семінарах; 

 визначено консультантів-керівників аматорських інструментальних 

колективів (І. Япринцев – керівник ансамблю „Cool OK”; Н. Чистякова – 

керівник оркестру „Крещендо” Палацу студентів НТУ „Харківський 

політехнічний інститут”), до яких мали звертатися для консультування; 

організації майстер-класів зі студентами, проведенні індивідуальних 

консультацій з учасниками експерименту в разі виявлення типових утруднень. 

У межах інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань впровадження 

моделі підготовки майбутніх керівників аматорських інструментальних 

колективів було проведено: науково-методичний семінар „Аматорське 

інструментальне виконавство: суть та особливості діяльності керівника 

аматорського інструментального колективу” (Додаток К), на якому 

обговорювалися питання щодо суті аматорського інструментального 

виконавства, його можливостей для саморозвитку учасників колективів, 

методики організації діяльності, акцентувалась увага на необхідності 

формування професійної компетентності майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів. Викладачів ознайомлювали з науковою й 

навчально-методичною літературою з досліджуваної проблеми. 

Інформаційне забезпечення діяльності викладачів з підготовки 

майбутніх фахівців до керівництва аматорськими інструментальними 
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колективами було оформлено у вигляді комплекту інструкційних матеріалів, 

який містив: 

 навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, наукові статті, 

витяги з нормативних документів, тренінгові, контрольні, корекційні завдання; 

 аудіо записи відомих аматорських інструментальних колективів, 

завдання для виконання й оформлення студентами творчих проектів, фіксації 

отриманих результатів тощо; 

 коментарі, поради методистів, керівників-практиків, виконавців, 

психологів, науковців щодо означеної проблеми (Додаток Л). 

Проведена робота забезпечила позитивну мотивацію викладачів до 

здійснення відповідної підготовки, підвищення їхнього професійного 

інтересу до досліджуваної проблеми. 

Аналіз відповідей викладачів, отриманих під час опитування, дає підстави 

стверджувати, що проведена робота стимулювала викладачів до активної 

участі в експерименті. Так, на кінець організаційно-проектувального етапу 

експерименту серед викладачів, які брали в ньому участь (54 особи), не 

отримано жодної негативної відповіді щодо необхідності спеціальної 

підготовки майбутніх фахівців до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами, майже всі викладачі (96,9%) вважають таку 

підготовку необхідною, вказуючи при цьому, що набуття спеціально 

отриманих знань і вмінь щодо зазначеної проблеми може здійснюватися для 

студентів, які мають бажання та потребу у подальшій професійній діяльності 

як керівника аматорського інструментального колективу. 

Оволодіння викладачами теоретичними знаннями та практичними 

вміннями з реалізації етапів моделі підготовки відбувалось у межах проведення 

науково-методичного семінару на факультеті мистецтв; науково-методичних 

матеріалів, з якими ознайомлювалися викладачі на заняттях методичних 

об’єднань. Також засвоєння теоретичного матеріалу, усвідомлення викладачами 

значущості підготовки майбутніх фахівців до керівництва аматорськими 
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інструментальними колективами відбувалося під час засідань Інституту 

кураторів, на заняттях „Школи молодого куратора” (Додаток М). 

У проведенні занять використовувались різноманітні форми організації 

діяльності: колективна, групова, індивідуальна. Перевагу надавали груповим 

формам роботи, оскільки за умови групової взаємодії викладачі мали 

можливість обмінюватися думками, відстоювати власну точку зору, 

спостерігати за діяльністю колег, коментувати тощо. На заняттях 

використовували такі методи як групове вирішення проблемних ситуацій, 

творчі завдання, дискусії, диспути, ділові ігри, тренінги. 

З точки зору мети нашого дослідження особливу цінність мали заняття, 

що проводилися у формі ділових ігор, де учасники розподілялись на пари, 

беручи на себе різні ролі. Завдяки ігровому елементу створювалась 

доброзичлива атмосфера спілкування, посилювалась мотивація викладачів, 

що сприяло розвитку комунікативних здібностей і прийомів фасилітації. 

Етап реалізації моделі підготовки майбутніх фахівців до керівництва 

аматорськими інструментальними колективами, розпочався з четвертого 

курсу навчання. Його метою було – оволодіння студентами спеціальними 

знаннями й уміннями, необхідними для успішного керівництва аматорськими 

інструментальними колективами. 

На четвертому курсі (VIII семестр) для студентів експериментальних 

груп було розроблено та включено до навчального плану підготовки 

бакалаврів дисципліну „Практикум з інструментального ансамблю”, 

спрямовану на формування професійної компетентності майбутніх 

керівників аматорських інструментальних колективів (Додаток Б.1). У 

процесі вивчення дисципліни студенти вивчали такі теми: 

 історичні передумови виникнення та розвитку аматорського 

колективного інструментального виконавства; 

 класифікація аматорських інструментальних колективів; 

 особливості аматорських інструментальних оркестрів та ансамблів; 
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 основні завдання аматорського інструментального музикування 

(навчальні, розвивальні, виховні); 

 особистість керівника у вихованні учасників аматорського 

інструментального колективу; 

 усвідомлення студентами основних принципів організації 

аматорського інструментального музикування; 

 виокремлення основних етапів організації аматорського 

інструментального колективу; 

 визначення специфіки організації та проведення індивідуальних, 

групових і колективних занять у аматорських інструментальних колективах; 

 засвоєння методів класифікації музичних інструментів (за жанровими 

ознаками, за ознаками звучання); 

 визначення видів і складу аматорських інструментальних колективів тощо. 

Результатом опанування дисципліною стали вміння, які сформувалися у 

студентів: самостійно працювати над вивченням партитури музичного твору; 

інструментувати та аранжувати фортепіанні твори; організувати репетиційний 

процес; складати репетиційний план роботи; передавати художній зміст твору 

за допомогою диригентського жесту; застосовувати у практичній діяльності 

основні прийоми диригування; диригувати складні та складно-змішані схеми; 

виражати диригуванням усі засоби музичної виразності; володіти методикою 

керівництва інструментальним колективом; проводити репетиції; 

застосовувати диригентсько-вольові якості та артистичні здібності тощо. 

На практичних заняттях з дисципліни „Практикум з інструментального 

ансамблю” учасники експериментальної групи опановували методи роботи з 

аматорськими інструментальними колективами у процесі: 

 застосування баскет-методу для проектування й імітації 

різноманітних ситуацій (гра „Оркестрова репетиція”) (Додаток Н); 

 застосування методу поведінкового моделювання для засвоєння 

професійних дій керівника аматорського інструментального колективу у 
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стандартних ситуаціях (під час репетицій, індивідуальної роботи), для 

моделювання тих видів діяльності керівника, які неможливо відтворити в 

умовах лекційних та індивідуальних занять (модель „Цінності 

взаєморозуміння у діяльності нашого ансамблю/оркестру”) (Додаток Н); 

 наставництва (індивідуального шефства студентів старших курсів 

над студентами першокурсниками для адаптації останніх, прищеплення 

культури поведінки та поваги до цінностей колективу); 

 проведення індивідуальних бесід (наприклад, „Основні засоби 

музичної виразності гри на тромбоні”) (Додаток П). 

Основними елементами організації репетиційної роботи з аматорськими 

інструментальними колективами, які учасники експериментальної групи 

опановували на практичних заняттях, були: 

– добір і аналіз творів для адаптації у виконанні аматорським 

інструментальним колективом з різним складом виконавців із 

запропонованого викладачем матеріалу; 

– ескізне читання партитур за фортепіано; 

– аналіз різних варіантів аранжувань творів з метою визначення 

принципів розподілу тематичного матеріалу між групами інструментів; 

– ілюстрація викладачем прийомів звуковидобування на різних інструментах; 

– моделювання фрагментів занять із застосуванням методу розбору 

практичних ситуацій із практичного досвіду керівника, шляхом їх вивчення, 

аналізу й групового обговорення; 

– застосування студентами прийомів фасилітації у процесі організації 

колективного розв’язання проблем у групі, проілюстрованих викладачем; 

– застосування коучингу  для спонукання студентів до самостійного 

пошуку шляхів розв’язання педагогічних, виконавських, комунікативних 

проблем (бесіда „Мій майбутній творчий шлях”)  (Додаток Р). 

Музичні твори до репертуару аматорських інструментальних колективів 

добиралися як викладачами, так і самими студентами в процесі самостійної 

підготовки до практичних занять. 
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На цьому етапі дисципліни „Оркестровий клас”, „Історія художньої 

культури та методика її викладання” було доповнено темами: „Історична 

періодизація становлення аматорського інструментального колективного 

виконавства України”, „Принципи добору та систематизації репертуару для 

роботи з аматорськими інструментальними колективами”, „Організація 

самостійної роботи учасників аматорських інструментальних колективів 

різних вікових груп” тощо. 

У межах дисципліни „Оркестровий клас” було проведено ознайомлення 

студентів з класифікаціями аматорських інструментальних колективів. Окрім 

цього, із групами студентів проводилися спеціально організовані заняття, які 

надавали їм можливість реалізовувати свої знання й уміння в галузі 

організації репетиційної роботи й позитивного спілкування з аматорами-

інструменталістами (аналізувати ситуації, обирати найбільш ефективний 

шлях для вирішення проблемних ситуацій тощо). 

На репетиціях та індивідуальних заняттях застосовували методи: 

багаторазового повторення, вибіркового вивчення твору, зміни темпових та 

динамічних характеристик, художньо-педагогічного аналізу, словесної 

інтерпретації музичного образу тощо. 

На етапі реалізації удосконалено та збагачено зміст навчальних 

дисциплін блоку професійної підготовки магістрантів: дисципліни „Камерне 

музикування”, „Методика викладання дисциплін кваліфікації” доповнено 

темами: „Методи репетиційної роботи з аматорським інструментальним 

колективом”, „Функції та завдання діяльності керівника аматорського 

інструментального колективу”, „Правила колективної гри” тощо. 

До змісту дисципліни „Камерне музикування” (Додаток Б.2) програми 

підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти було 

спрямовано Модуль 3, де вивчалися проблеми: 

 принципів розподілу виконавців в оркестрові групи; 

 засвоєння правил колективної гри на заняттях окремих груп 

аматорського інструментального колективу; 
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 особливостей музичної діяльності учасників різних вікових груп; 

 естетичного і виконавського розвитку учасників аматорських 

інструментальних колективів, соціальне значення таких колективів тощо. 

На практичних заняттях обговорювались такі дискусійні питання: „Чи є 

участь у аматорському інструментальному колективі потребою, що спонукає 

до удосконалення власних здібностей та виконавських умінь?”, „Які межі 

аматорського інструментального колективного виконавства?”, „Синергія 

аматорського інструментального колективного виконавства й освіти” тощо. 

У процесі їх обговорення застосовували методи дискусії, диспуту, ділової 

гри, проблемну бесіду, метод роботи в парах. 

Наведемо приклад проведення дискусії на тему „Колективне та сольне 

інструментальне виконавство у площині аматорського музикування”. 

Домашнім завданням для студентів було створення і представлення 

власних позицій у формі презентацій з таких напрямів: 

 види музичного виконавства; 

 поняття „ансамбль”, „камерний ансамбль”, ансамблеве музикування; 

 поняття „оркестр”, колективне виконавство, інструментальне 

колективне виконавство; 

 естрадні та джазові аматорські оркестри та ансамблі. 

Учасники дискусії розподілялись на групи (за власним бажанням), 

кожна з яких досліджувала один з напрямів. Презентації мали включати 

звучання музичних творів у виконанні видатних музикантів та колективів, 

художні та літературні твори, що ілюструють зміст слайдів; послідовно 

розкривати зміст напряму дослідження; містити висновки. 

У процесі практичної діяльності перша група студентів представила свої 

позиції, щодо видів музичного виконавства: за Л. Сідєльніковим „музичне 

виконавство існує у трьох основних видах – сольному, ансамблевому й 

колективному. В основі даної класифікації перебуває принцип кількісної й 

якісної диференціації структури музичного виконавства”. Музикант уважає, 
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що можна говорити про „два полярних типа музикування: сольне й хорове 

(колективне)” [234, с. 43]. Середнє положення між ними займають, 

ансамблеве й оркестрове виконавство. 

Частина студентів акцентувала увагу на тому, що поняття „ансамбль” у 

музичній науці й практиці є багаторівневим і неоднозначним. Існує багато 

його визначень, сформульованих у музичних словниках, енциклопедіях, а 

також окремих дослідженнях, присвячених загальним проблемам 

виконавства й композиторської творчості. Представлено концепції ансамблю 

Т. Вороніної [47], Т. Гайдамович [51], І. Польської [207]. Зроблено висновок, 

що ансамблеве виконавство в аспекті засобів виконання може бути 

інструментальним, вокальним і змішаним – вокально-інструментальним. 

Третя група студентів досліджувала риси колективного виконавства, й 

дійшла висновку, що: колективне виконавство має свої характерні риси й є 

феноменом спільного виконання музики великим складом учасників, де окремі 

партії виконуються групами музикантів; колективне виконавство, зазвичай, 

підкорюється єдиній організуючій волі домінуючої особистості (диригента). 

Для дискусійного обговорення виносились питання: інструментальне 

колективне виконавство у професійній музиці; симфонічна й оркестрова 

форми інструментального колективного виконавства; поняття „оркестр” та 

„ансамбль”; оркестрове та хорове виконавство тощо. 

У процесі дискусії визначено, що є певні труднощі у класифікації 

аматорських інструментальних колективів, оскільки у практиці 

зустрічаються незвичайні поєднання інструментів, тому важко провести їх 

класифікацію. 

Обговорювалась класифікація В. Кузнецова [127], у якій представлено 

різні інструменти, типи і види складів естрадних аматорських оркестрів і 

ансамблів. 

Студентами виявлено різні за складом естрадні та джазові ансамблі: 

 неповна ритм-група – найменший естрадний або джазовий ансамбль, 

який може існувати як самостійна художня одиниця, виконувати 
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інструментальну музику і забезпечувати повноцінний з естетичної точки зору 

акомпанемент; 

 квартет, де неповна ритм-група є основою колективу, й складається, 

наприклад, з ритм-групи і гітари; 

 квінтет, що складається з ритм-групи і двох інструментів (ритм-група, 

труба і саксофон; ритм-група, труба і кларнет; ритм-група, гітара і саксофон тощо); 

 секстет має у складі ритм-групу і три інструменти; 

 септет має у складі ритм-групу і чотири інструменти у різних поєднаннях. 

Результатом проведення дискусії стало розуміння студентами видів 

музичного виконавства; особливостей ансамблевого та оркестрового 

розучування та виконання музичних творів; складнощів класифікації 

естрадних та джазових аматорських оркестрів та ансамблів. Проведена робота 

сприяла підвищенню мотивації до дослідження проблем аматорського 

інструментального виконавства, надала можливість до самоосвіти у цій галузі. 

Також, доповнено зміст навчальної дисципліни блоку вибіркових 

дисциплін підготовки магістрантів „Діагностування якості підготовки 

майбутніх фахівців у мистецькій освіті” такими темами: „Місце аматорського 

інструментального виконавства у системі сучасної освіти”, „Діагностування 

комунікативних здібностей учасників аматорських інструментальних 

колективів”, „Розвиток уваги учасників аматорських інструментальних 

колективів під час виконання музичних творів” тощо). 

Ефективним засобом набуття студентами досвіду з керівництва 

аматорським інструментальним колективом стало ознайомлення з практикою 

керівництва аматорськими інструментальними колективами та  відвідування 

майстер-класів фахівців кафедр камерного ансамблю та оркестрових духових 

та ударних інструментів й оперно-симфонічного диригування Харківського 

національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського. 

Проведені зустрічі, консультації з фахівцями кафедр камерного 

ансамблю та оркестрових духових та ударних інструментів й оперно-
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симфонічного диригування, сприяли стимулюванню самоосвітньої діяльності 

студентів із вдосконалення самостійно набутих знань; організацію 

цілеспрямованої роботи з педагогічною, методичною, мистецтвознавчою 

літературою, самоаналізу власної діяльності тощо. 

Майстер-класи, які організовували консультанти-керівники аматорських 

інструментальних колективів (І. Япринцев – керівник ансамблю „Cool OK”; 

Н. Чистякова – керівник оркестру „Крещендо” Палацу студентів 

Національного технічного університету „Харківський політехнічний 

інститут”) та присутність майбутніх фахівців на репетиціях оркестрів, 

проведення індивідуальних консультацій, надання індивідуальних та 

групових завдань з проведення репетицій та підготовки до них, застосування 

методу шедоуінгу для розвитку навичок керівництва колективом шляхом 

постійного спостереження, аналізу й слідування за діяльністю його 

керівника, а також налагодження професійного спілкування, сприяло 

підвищенню мотивації студентів до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами. 

На цьому етапі створювали різноманітні ситуації з метою підвищення 

мотивації майбутніх фахівців до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами. Серед них були наступні ситуації: 

 зацікавлення, шляхом добору сучасного репертуару (саундтреки до 

фільмів, легка класика, нова інструментовка вже знайомих творів, паралельна 

демонстрація відеороликів); 

 новизни, актуальності через зв’язок репертуару з сучасними 

науковими відкриттями, що потребує добору певних прикладів, фактів, 

ілюстрацій з періодичного друку, телебачення, радіо, Інтернету для 

розкриття художнього образу твору, що виконує колектив; 

 успіху, що вимагали добору індивідуальних завдань, відповідно до 

виконавського рівня майбутніх фахівців музичного мистецтва, поступовості, 

системності засвоєння навчального матеріалу з урахуванням зони актуального 

розвитку, надання адресної диференційованої допомоги тощо. 
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Для досягнення мети узагальнювального етапу було запроваджено форми й 

методи навчання, які спонукали студентів до самоаналізу, адекватної самооцінки 

щодо сформованості в них професійних знань, умінь і якостей, необхідних для 

діяльності керівника аматорського інструментального колективу (дискусія, 

ділова гра, проблемна бесіда, метод роботи в парах). На цій основі здійснювалися 

корегувальні процедури щодо сформованості професійної компетентності 

майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів. Було проведено 

рефлексивні тренінги, у процесі яких здійснювався аналіз і самоаналіз 

професійних знань і вмінь, особистісних якостей, що характеризують 

сформованість професійної компетентності майбутніх фахівців до керівництва 

аматорськими інструментальними колективами. 

На цьому етапі було проведено підсумовуюче діагностування рівнів 

сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців музичного 

мистецтва як керівників аматорських інструментальних колективів 

експериментальної групи. Результати оцінювання експериментальної і 

контрольної груп на початку та в кінці формувального етапу експерименту 

були переведені у високий, середній, низькій рівні за показниками критеріїв 

сформованості професійної компетентності керівників аматорських 

інструментальних колективів. 

 

3.2 Аналіз результатів педагогічного експерименту  

 

Для того, щоб визначити ефективність реалізованої моделі підготовки 

майбутніх фахівців музичного мистецтва було проведено аналіз рівнів 

сформованості професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів, що вимірювали на основі 

визначення якості знань, оволодіння вміннями та рівнем сформованості 

особистісних якостей й мотивації до керівництва аматорами-виконавцями. 

Зміни в рівнях сформованості відображають підсумки навчання у 



199 
 

контрольній групі за той самий період, упродовж якого проводився 

формувальний експеримент у експериментальній групі. 

Щоб узагальнити кількісні показники, одержані в ході 

експериментальної роботи, застосовували методи статистичного 

опрацювання. Мова йде про закономірності статистичного характеру, які 

існують між виявленими в експерименті змінними величинами. Це дало 

змогу робити висновки про статистичні зв'язки між ними. 

Результати дослідження було опрацьовано за методикою математико-

статистичної обробки отриманих даних, що включала розрахунок наступних 

статистичних параметрів:  

– середнє арифметичне значення (Х);  

  
   

 
   

 
                                                 (3.1) 

– середнє квадратичне відхилення (σ);  

   
         

   

 
                                              (3.2) 

– помилка репрезентативності (m);  

   
 

  
                                                          (3.3) 

– коефіцієнт варіації (V) 

  
 

 
                                                      (3.4) 

Аналіз та інтерпретація отриманого в експериментальній частині 

дослідження матеріалу здійснювались у такій послідовності: 

 відповідно до аналізу отриманих даних було розраховано 

узагальнений рівень професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів та рівень компонентів, що до неї 

входять. Було проаналізовано особливості розподілу у досліджуваній вибірці 

майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів з різними 

рівнями сформованості професійної компетентності (метод середніх 

величин); 
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 застосування критерію χ2 для визначення рівнів сформованості 

професійної компетентності майбутніх фахівців музичного мистецтва як 

керівників аматорських інструментальних колективів; 

 з метою аналізу отриманих даних рівня сформованості професійної 

компетентності майбутніх фахівців музичного мистецтва як керівників 

аматорських інструментальних колективів було проведено кореляційний 

аналіз, що дозволив виділити чинники, які найбільшою мірою впливають на 

формування професійної компетентності. 

Завданням кореляційного аналізу є встановлення напрямку зв’язку  між 

ознаками, вимірюванню його сили і перевірки рівня значущості отриманих 

коефіцієнтів кореляції. Коефіцієнт лінійної кореляції (r) використовували для 

вимірювання ступеня залежності між рівнями сформованості професійної 

компетентності та її компонентами: змістовим, функційним, мотиваційно-

особистісним. 

У лінійних моделях тіснота зв’язку між досліджуваними показниками 

вимірюється за допомогою коефіцієнта кореляції (Пірсона) r. Додатнє 

значення свідчить про наявність прямого зв’язку, від’ємне – зворотного [-1; 

+1]. Коефіцієнт лінійної кореляції визначали за формулою 3.5: 
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                              (3.5) 

де Rxy – коефіцієнт лінійної кореляції; x , y  – середнє вибіркове 

значення порівнюваних величин; xi ,yi окремі вибіркові значення 

порівнюваних величин; n – загальна кількість величин у рядах порівнюваних 

показників; 2

xS , 2

yS – дисперсії, відхилення порівнюваних величин від 

середніх значень. 

У дослідженні виходили з того, що коефіцієнт лінійної кореляції набуває 

значень у межах ± 1, завдяки чому відображає не лише щільність зв’язків, а й 

їх напрям (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Величина коефіцієнта кореляції та щільність зв’язку 

Значення коефіцієнта Щільність зв’язку 

0,1-0,29 Слабкий 

0,31-0,49 Помірний 

0,51-0,69 Середній 

0,71-0,9 Сильний 

0,91-0,99 Дуже високий 

 

Результати оцінювання експериментальної і контрольної груп на початку 

формувального етапу експерименту були переведені у високий, середній, 

низький рівні за показниками критеріїв сформованості професійної 

компетентності майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів. 

Після поетапної реалізації моделі введеного для формування професійної 

компетентності майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів 

було проведено аналіз рівнів сформованості означеної компетентності. Обробка, 

аналіз та узагальнення результатів експерименту щодо визначення рівня 

сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців музичного 

мистецтва як керівників аматорських інструментальних колективів здійснювався 

на якісному та кількісному рівнях. 

На початку проведеного експерименту показники рівня сформованості 

професійної компетентності та її компонентів у майбутніх фахівців 

музичного мистецтва експериментальної та контрольної груп статистично не 

відрізнялися (таблиця 3.2). 

Таблиця 3.2 

Рівень сформованості професійної компетентності та її компонентів у 

майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів на початок 

педагогічного експерименту 

№ Компоненти КГ, % ЕГ, % Достовірність 

відмінностей 
1 2 3 4 5 
1 Змістовий компонент 53,8 54,4 p>0,05 
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Продовження таблиці 3.2. 

2 Функційний компонент 48,6 49,3 p>0,05 

3 Мотиваційно-особистісний  

компонент 

51,6 50,3 p>0,05 

 

Задля коректної обробки та аналізу результатів експерименту було 

визначено коефіцієнти варіації контрольної та експериментальної групи на 

початок експерименту. Контрольна та експериментальна групи на початок 

експерименту були однорідними (коефіцієнти варіації складали для 

контрольної групи VК = 15,4%; для експериментальної VЕ = 16,2%). 

Представлені у таблиці дані показують, що відмінності між контрольною та 

експериментальною групами на початок експерименту були статистично 

недостовірними (p>0,05). 

Розглянемо детальніше рівень сформованості професійної 

компетентності та її компонентів у майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів та результати експерименту за кожним 

критерієм. 

Визначення рівня сформованості змістового компоненту професійної 

компетентності майбутніх керівників аматорських інструментальних 

колективів передбачав встановлення рівня сформованості педагогічних, 

фахових знань, знань щодо керівництва персоналом та фасилітації на основі 

таких їх якостей як повнота, глибина та усвідомленість. Повнота знань 

характеризується їх об'ємом та якістю, глибина характеризується кількістю 

усвідомлених причинно-наслідкових зв'язків між ними. Для перевірки 

повноти знань використовувалась формула (3.6.): 

1
8.0

0

1 



n

nn
K у                                                            (3.6) 

Де 
уK  –коефіцієнт засвоєння знань, 

n  – кількість правильних і повних відповідей, 

1n  – кількість правильних і неповних відповідей, 
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0n  – можлива кількість повних і правильних відповідей студентів. 

Глибина засвоєння змісту запропонованого навчального матеріалу 

визначалась на основі встановлення повноти знань кількісно у відсотках у 

відношенні до ідеальних знань за формулою 3.7.: 

 
%100
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0123456789







n

kjihgfedcb
M   (3.7) 

Дістаємо кількісний показник якості знань "M"  та коефіцієнт знань "К", 

де b, c, d, e, f, g, h, i, j, k – кількість відповідей за відповідним балом; n – 

загальна кількість відповідей (кількість опитаних). 

Результати аналізу повноти та глибини засвоєння студентами знань 

відображені в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Повнота та глибина засвоєння студентами знань  

Показники повноти та глибини засвоєння 

знань 
Групи 

Констатувальний 

зріз 

Контрольний 

зріз 

Коефіцієнт ступеня повноти засвоєння змісту 

навчальної інформації 

КГ 0,53 0,67 

ЕГ 0,71 0,86 

Коефіцієнт ступеня глибини засвоєння 

змісту навчальної інформації  (у%) 

КГ 41,7 49,8 

ЕГ 56,8 68,5 

Причинно-наслідкові зв’язки встановлені 

повністю  (у%) 

КГ 11,1 13,0 

ЕГ 22,2 33,4 

Причинно-наслідкові зв’язки встановлені 

частково  (у%) 

КГ 51,9 68,5 

ЕГ 61,1 66,6 

Причинно-наслідкові зв’язки не встановлені 

повністю  (у%) 

 

КГ 37,0 18,5 

ЕГ 16,7 0 

 
 

З наведеної таблиці видно, що знання студентів експериментальних груп 

стали більш повними та глибокими. Наприклад, коефіцієнт ступеня повноти 

засвоєння змісту навчальної інформації в експериментальній групі вище (86%), 

ніж у контрольній (0,67%). Більш повному та глибокому засвоєнню студентами 

знань сприяло проведення тренінгів, консультацій, диспутів, дискусій. 
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Порівняльний аналіз результатів письмових та контрольних робіт, тестів 

на початку і в кінці експерименту засвідчив, що в експериментальній групі 

збільшилась кількість правильних і повних відповідей, обґрунтованість 

висловлених положень. Результати якості знань студентів свідчать про те, що 

вони володіють теоретичними професійними, фаховими знаннями та 

знаннями з керівництва персоналом, фасилітації. 

Отже, за когнітивним критерієм зафіксовано достовірні відмінності між 

експериментальною (ЕГ) та контрольною (КГ) групами (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Рівні сформованості змістового компоненту професійної компетентності 

майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів по 

завершенню формувального етапу педагогічного експерименту за 

показниками когнітивного критерію (%) 

№ Показники 

ЕГ 

рівень 

сформованості 

КГ 

рівень 

сформованості 

високий середній низький високий середній низький 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Наявність 

педагогічних знань 
56,4 31 12,6 50,4 33 16,6 

2 
Наявність фахових 

знань 
64,8 28,9 6,3 62,6 26,8 10,6 

3 

Наявність знань 

щодо керівництва 

персоналом та 

фасилітації 

52,3 37,8 9,9 9,4 48,1 42,5 

Когнітивний критерій 57,8 32,6 9,6 40,8 38,3 20,9 

 

На високому рівні сформованості даного критерію різниця становить 

17,0 %, більше у майбутніх керівників аматорських інструментальних 

колективів ЕГ ніж КГ; на середньому рівні на 5,7 % та на низькому рівні на 

11,3 % більше у студентів КГ ніж ЕГ. Змістовий компонент професійної 

компетентності майбутніх фахівців музичного мистецтва як керівників 
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аматорських інструментальних колективів, які входили до ЕГ групи зріс на 

20,8%, КГ групи студентів на 8,7% відповідно. 

Педагогічні знання експериментальної та контрольної групи майбутніх 

фахівців музичного мистецтва, що становили високий рівень достовірно не 

відрізнялися й становили 56,4% й 50,4% відповідно. Високий рівень 

сформованості фахових знань було виявлено у 64,8% майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів експериментальної групи. У 

студентів контрольної групи даний показник становив 62,6%. Відповідно до 

отриманих даних за показниками когнітивного критерію знання з 

керівництва персаналом та фасилітації у 52,3% студентів експериментальної 

групи була на високому рівні, а контрольної групи – тільки 9,4%. 

Дане співвідношення рівнів сформованості показників когнітивного 

критерію професійної компетентності майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів експериментальної та контрольної групи 

пояснюється впровадженням моделі підготовки майбутніх фахівців до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами у Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди (ЕГ) за 

такими напрямами: збагачення дисциплін темами щодо аматорського 

інструментального виконавства, запровадження дисципліни „Практикум з 

інструментального ансамблю”, відвідування майстер-класів та репетицій 

аматорських інструментальних колективів. 

Отже, за показниками когнітивного критерію змістового компонента 

професійної компетентності майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів експериментальної групи достовірно (p<0,05) 

відрізняються від даних контрольної групи (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Рівні сформованості змістового компонента професійної 

компетентності майбутніх керівників аматорських інструментальних 

колективів (%) за показниками когнітивного критерію на кінець 

формувального етапу педагогічного експерименту 

 

У результаті проведення кореляційного аналізу простежується наступна 

ступінь залежності рівня сформованості змістового компонента професійної 

компетентності та її складових: педагогічні знання (r = 0,99) та фахові знання 

(r = 0,92). 

Процес формування змістового компонента професійної компетентності 

майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів у результаті 

проведеного кореляційного аналізу, також має високу залежність від 

пізнавального мотиву (r = 0,84) та значущості результатів (r = 0,79), що 

властиво молоді, яка має свою чітку мету й образ майбутньої професії. 

Отже, впровадження моделі підготовки майбутніх фахівців музичного 

мистецтва, зокрема її змістового компоненту була організована таким чином, 

що сприяла формуванню професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів, надала можливість отримувати та 

удосконалювати професійні, фахові знання; мотивувати до знаходження та 

вивчення інформації щодо фасилітації та технік керівника персоналу. 

Досліджуючи зміни у формуванні функційного компоненту професійної 

компетентності майбутніх керівників аматорських інструментальних 
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колективів отримали дані про рівні сформованості педагогічних та фахових 

умінь, здатності до саморозвитку у площині керівництва аматорськими 

інструментальними колективами. Визначили зміни, які відбулися у 

сформованості умінь студентів (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Динаміка сформованості умінь студентів (%) 

Уміння Групи 

Повнота (%) Глибина (коеф.) 

К
о
н
ст
. 

зр
із

 

К
о
н
тр
. 

зр
із

 

П
р
и
р
іс
т 

К
о
н
ст
. 

зр
із

 

К
о
н
тр
. 

зр
із

 

П
р
и
р
іс
т 

Педагогічні уміння 
КГ 12,41 19,07 6,66 0,18 0,56 0,38 

ЕГ 23,33 26,11 2,78 0,36 0,99 0,63 

Фахові уміння 
КГ 16,70 18,70 2,00 0,34 0,54 0,20 

ЕГ 13,93 18,89 4,96 0,44 0,72 0,28 

Уміння з керівництва 

аматорськими 

інструментальними 

колективами 

КГ 15,56 17,78 2,22 0,40 0,50 0,10 

ЕГ 10,00 17,22 7,22 0,31 0,50 0,19 

 

Як витікає з наведеної таблиці, якість педагогічних, фахових умінь та 

здатності до саморозвитку у площині керівництва аматорськими 

інструментальними колективами значно зросла. Це підтверджують і результати 

педагогічної практики. Зросла кількість студентів, які отримали за педагогічну 

практику відмінні оцінки, їх вирізняє якісне знання змісту навчальної 

інформації та вільна орієнтація в ній, диференціація її за змістом та віковими й 

індивідуальними особливостями учнів, вільне володіння інструментом та 

фаховими знаннями, розуміння специфіки аматорського музикування. 

Зросла якість рефератів і курсових робіт: обґрунтованість теоретичних 

положень, аналіз використаної літератури, перевірка теоретичних положень на 

практиці. Спектр студентських праць значно розширився та об'ємно охоплює 
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проблему професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва 

до керівництва аматорськими інструментальними колективами, наприклад: 

 значення виконавської майстерності у підготовці вчителя музичного 

мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними колективами; 

 аматорське виконавство – один з чинників професійного становлення 

майбутнього керівника аматорського інструментального колективу; 

 значення технік керівника для становлення керівника аматорського 

інструментального колективу тощо. 

Отже, за операціонально-діяльнісний критерієм функційного 

компоненту професійної компетентності майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів також спостерігаються достовірні відмінності 

між експериментальною (ЕГ) та контрольною (КГ) групами (табл. 3.5.). 

Показники операційно-діяльнісного критерію, які знаходяться на високому 

рівні сформованості на 11,6 %, більші у майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів ЕГ ніж КГ; на середньому рівні на 9,5 % та на 

низькому рівні на 2,1% більше у студентів КГ, ніж ЕГ. Функційний 

компонент професійної компетентності майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів, які входили до ЕГ  зріс на 18,3%, КГ групи 

студентів на 12,3% відповідно (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Рівні сформованості функційного компонента професійної 

компетентності майбутніх керівників аматорських інструментальних 

колективів по завершенню формувального етапу педагогічного експерименту 

за показниками операціонально-діяльнісного критерію (%) 

№ Показники 

ЕГ 

рівень 

сформованості 

КГ 

рівень 

сформованості 

високий середній низький високий середній низький 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Наявність 

педагогічних умінь 
67,6 20,1 12,3 64,5 25 10,1 
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Продовження таблиці 3.6. 

2 Наявність фахових 

умінь 
52,3 34,8 12,9 52 35,3 12,7 

3 Здатність до 

саморозвитку у 

площині керівництва 

аматорськими 

інструментальними 

колективами 

60,8 28,5 10,7 37,3 34,6 28,1 

Операціонально-

діяльнісний критерій 
60,2 27,8 12 48,6 37,3 14,1 

 

За даними показників операційно-діяльнісного критерію наявність 

педагогічних умінь у 67,6% студентів експериментальної групи була на 

високому рівні розвитку, а контрольної групи – тільки 64,5%. Високий рівень 

сформованості фахових умінь було виявлено у 52,3% майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів експериментальної групи. У 

студентів контрольної групи даний показник майже не відрізняється 52%. 

Здатність до саморозвитку у площині керівництва аматорськими 

інструментальними колективами студентів КГ та ЕГ також відрізняються – 

60,8% та 37,3% відповідно. Це пояснюється впровадженням моделі процесу 

професійної підготовки спрямованого на керівництво аматорськими 

інструментальними колективами, продуктивністю проходження педагогічної 

практики, яка якісно організована в університетах, а також введенням 

практичних занять з аматорськими інструментальними колективами, 

відвідуванням майстеркласів провідних викладачів. 

За даними результатів дослідження щодо значення таких показників 

операційно-діяльнісного критерію, як фахові уміння й здатність до 

саморозвитку у площині керівництва аматорськими інструментальними 

колективами студентів експериментальної групи достовірно (p<0,05) 

відрізняються від даних контрольної групи (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Рівні сформованості функційного компонента професійної 

компетентності майбутніх керівників аматорських інструментальних 

колективів (%) за показниками операціонально-діяльнісного критерію на 

кінець формувального етапу педагогічного експерименту 

  

За даними кореляційного аналізу простежується дуже висока ступінь 

залежності рівня сформованості функційного компонента професійної 

компетентності з наявності педагогічних умінь (r = 0,93) та наявності 

фахових умінь (r = 0,92). Висока кореляційна залежність рівня сформованості 

функційного компонента професійної компетентності спостерігається із 

здатністю до саморозвитку як керівника аматорського інструментального 

колективу (r = 0,86). 

За розвивально-творчим критерієм мотиваційно-особистісного 

компонента професійної компетентності майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів зафіксовані достовірні відмінності між 

експериментальною (ЕГ) та контрольною (КГ) групами. На високому рівні 

сформованості показника різниця становить 15,4 % (ЕГ) більше ніж (КГ), на 

середньому – 4,3 % (КГ) більше ніж (ЕГ), а на низькому – 11,1 % (ЕГ) більше 

ніж (КГ). Мотиваційно-особистісний компонент професійної компетентності 

майбутніх фахівців як керівників аматорських інструментальних колективів, 

які входили до ЕГ групи зріс на 26,4%, КГ на 8,2% відповідно (табл. 3.7). 
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Таблиця 3.7 

Рівні сформованості мотиваційно-особистісного компонента 

професійної компетентності майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів по завершенню формувального етапу 

педагогічного експерименту за показниками розвивально-творчого критерію 

№ Показники 

ЕГ 

рівень 

сформованості 

КГ 

рівень 

сформованості 

високий середній низький високий середній низький 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Мотиви формування 

професійної компетентності 
39,4 45,8 14,8 24,4 45,1 30,5 

2 
Здатність до саморозвитку 

як фасилітатора 
49,5 38,4 12,1 28,4 49 22,6 

3 

Орієнтація на досягнення 

високих результатів як 

керівника аматорського 

інструментального 

колективу 

51,5 39,3 9,2 21,4 54,3 24,3 

Розвивально-творчий критерій 46,2 41,8 12 30,8 46,1 23,1 

 

Відповідно до отриманих даних за показниками творчо-розвивального 

критерію орієнтація на досягнення високих результатів як керівника 

аматорського інструментального колективу у 51,5% студентів 

експериментальної групи була на високому рівні, а контрольної групи тільки 

21,4%. Щодо мотивів формування професійної компетентності, то у 

студентів експериментальної групи превалює високий рівень, який становив 

39,4 %, у студентів контрольної груп 24,4% відповідно. Достовірна 

відмінність спостерігається у рівні розвитку здатності до саморозвитку як 

фасилітатора: у КГ відсоток високого рівня сформованості становив 28,4%, 

ЕГ– 49,5% відповідно. Дана відмінність спостерігається, на нашу думку, 

тому, що професійна компетентність майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (ЕГ) формувалася із застосуванням 

інтерактивних методів навчання, спрямованих на практичне опанування 

необхідними професійними уміннями, компетентностями. 
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Таким чином, майбутні керівники аматорських інструментальних 

колективі векспериментальної групи достовірно (p<0,05) відрізняються за 

рівнями сформованості показників творчо-розвивального критерію 

мотиваційно-особистісного компонента професійної компетентності від 

студентів контрольної групи (рис. 3.3).  

 

Рис. 3.3. Рівні сформованості мотиваційно-особистісного компонента 

професійної компетентності майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів (%) за показниками розвивально-творчого 

критерію на кінець формувального етапу педагогічного експерименту 

 

У результаті проведення кореляційного аналізу визначили ступінь 

залежності рівня сформованості мотиваційно-особистісного компонента 

професійної компетентності та його складових. Найсильніша залежність 

мотиваційно-особистісного компонента простежується за: мотивацією на 

успіх (r = 0,98), удосконалення як фасилітатора (r = 0,96) та потребою у 

досягненні як керівника (r = 0,96).  

З метою з’ясування динаміки рівнів сформованості професійної 

компетентності та її компонентів (змістового, функційного, мотиваційно-

особистісного) майбутніх керівників аматорських інструментальних 

колективів порівняли результати на початку та по завершенню 

формувального етапу педагогічного експерименту (табл. 3.8). 
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Таблиця 3.8 

Динаміка рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх 

керівників аматорських інструментальних колективів за компонентами на 

початок та кінець педагогічного експерименту 

 

№ Компоненти 

КГ, % ЕГ, % 

до після 
показник 

змін 
до після 

показник 

змін 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Змістовий 

компонент 
53,8 62,5 8,7 54,4 75,2 20,8 

2 
Функційний 

компонент 
48,6 60,9 12,3 49,3 67,6 18,3 

3 

Мотиваційно-

особистісний 

компонент 

51,6 59,8 8,2 50,3 76,7 26,4 

Професійна 

компетентність 
50,3 60,5 10,2 49,9 72,4 22,5 

 

Аналіз результатів експериментальної роботи показав, що рівень 

сформованості професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективіву експериментальної групи зріс на 

22,5% (на початок – 49,9,3%, на кінець – 72,4%). У студентів контрольної 

групи рівень сформованості професійної компетентності зріс на 10,2% (на 

початок – 50,3%, на кінець – 60,5%). 

У майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів 

експериментальної групи на кінець педагогічного експерименту рівень 

змістового компонента зріс на 20,8% (на початок – 54,4%, на кінець – 75,2%); 

функційного компонента на 18,3% (на початок – 49,3%, на кінець – 67,6%); 

рівень сформованості мотиваційно-особистісного компонента зріс на 26,4% 

(на початок – 50,3%, на кінець – 76,7%). 

У майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів 

контрольної групи також спостерігалася тенденція до збільшення 

компонентів професійної компетентності на кінець педагогічного 

експерименту: рівень змістового компонента зріс на 8,7% (на початок – 
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53,8%, на кінець – 62,5%); функційного компонента зріс на 12,3% (на початок 

– 48,6%, на кінець – 60,9%); рівень сформованості мотиваційно-

особистісного компонента зріс на 8,2% (на початок – 51,6%, на кінець – 

59,8%). 

За даними кореляційного аналізу було визначено ступінь залежності 

рівня сформованості професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів з її компонентами: дуже високий 

ступінь залежності виявлено зі змістовим (r = 0,98) та мотиваційно-

особистісним компонентами (r = 0,94); високий ступінь залежності виявлено 

з функційним (r = 0,82) компонентом. 

Отримані результати формувального етапу педагогічного експерименту 

дали підстави стверджувати, що відбулися зміни у рівнях сформованості 

компонентів професійної компетентності в експериментальній та 

контрольній групах. У КГ зміни рівня сформованості професійної 

компетентності виявилися незначними, оскільки формування професійної 

компетентності майбутніх керівників аматорських інструментальних 

колективів лише в традиційних умовах професійної підготовки є 

малоефективним. 

Проведений аналіз результатів дослідження засвідчив, що в ЕГ майбутні 

керівники аматорських інструментальних колективів виявили вищий, 

порівняно із контрольною групою, рівень сформованості професійної 

компетентності за компонентами (рис. 3.4, 3.5, 3.6). Такі результати в ЕГ 

були отримані за рахунок більшого відсотка студентів з високим рівнем 

сформованості компонентів професійної компетентності. У майбутніх 

керівників аматорських інструментальних колективів КГ спостерігався 

більший відсоток осіб, які мали середній та низький рівень сформованості 

компонентів професійної компетентності. 
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Рис. 3.4. Рівень сформованості змістового компоненту професійної 

компетентності майбутніх керівників аматорських інструментальних 

колективів в КГ та ЕГ на кінець педагогічного експерименту 

 

 

 

Рис. 3.5. Рівень сформованості функційного компоненту професійної 

компетентності майбутніх керівників аматорських інструментальних 

колективів в КГ та ЕГ на кінець педагогічного експерименту 
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Рис. 3.6. Рівень сформованості мотиваційно-особистісного компоненту 

професійної компетентності майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів в КГ та ЕГ на кінець педагогічного 

експерименту. 

Таких результатів вдалося досягти завдяки впровадженню моделі у 

підготовку майбутніх фахівців музичного мистецтва, які складали ЕГ. 

Так, позитивна динаміка сформованості когнітивного, функційного, 

мотиваційно-особистісного компонентів професійної компетентності 

майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів стала 

результатом поетапного впровадження розробленої моделі, що сприяло 

оволодінню майбутніми керівниками аматорських інструментальних 

колективів системою професійно важливих знань, обізнаністю з методами та 

засобами організації репетиційної та індивідуальної роботи з учасниками 

аматорських інструментальних колективів, її особливостями; формуванню 

професійно важливих умінь та якостей на лекційних і практичних заняттях, 

тренінгах, консультаціях, під час проведення диспутів, дискусій, відвідування 

майстер-класів, репетицій аматорських інструментальних колективів. 

Позитивні зрушення у формуванні компонентів професійної 

компетентності майбутніх керівників аматорських інструментальних 
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колективів КГ зумовлені, на нашу думку, освітньою політикою 

Криворізького педагогічного університету щодо підготовки 

конкурентноспроможних фахівців музичного мистецтва, їхньої активної 

участі у професійних фестивалях та конкурсах різних рівнів.  

Порівняльний аналіз рівня сформованості професійної компетентності 

майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів та її 

компонентів контрольної та експериментальної групи представлено на (рис. 3.7) 

 

Рис. 3.7. Рівень сформованості професійної компетентності майбутніх 

керівників аматорських інструментальних колективів контрольної та 

експериментальної груп (%) за компонентами після проведення експерименту  

 

Результати проведеного порівняльного аналізу свідчать про те, що 

розроблена та впроваджена модель підготовки майбутніх фахівців музичного 

мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними колективами 

дозволяє сформувати професійну компетентність майбутніх фахівців.  

Отже, проведене експериментальне дослідження підтвердило 

ефективність обґрунтованої та розробленої моделі підготовки майбутніх 

керівників аматорських інструментальних колективів, сприяло формуванню 

професійної компетентності останніх та її компонентів (змістового, 

функційного, мотиваційно-особистісного), доповнило підготовку майбутніх 
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фахівців університетів сучасними формами, методами й засобами, дало 

можливість виконати усі завдання дослідження й досягти поставленої мети. 

Можна стверджувати, що запропонована модель підготовки майбутніх 

фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами, формування їхньої професійної 

компетентності, сучасні форми, методи й засоби підготовки є ефективними 

та такими, що мають бути рекомендованими для практичного застосування в 

університетах, а також у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців 

музичного мистецтва. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми підготовки 

майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами. Подальшого дослідження потребують 

проблеми добору різножанрового репертуару, організації роботи з естрадними 

аматорськими інструментальними колективами, активізації самостійної 

підготовки учасників до репетицій, розробка навчально-методичних матеріалів. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Педагогічний експеримент з реалізації моделі підготовки майбутніх 

фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними 

колективами, що забезпечує формування відповідної професійної компетентності 

майбутніх фахівців в умовах університету проводився у два етапи й складався з 

констатувального та формувального експерименту. 

Формувальний експеримент мав наступні етапи: організаційно-

проєктувальний, етап реалізації, узагальнювальний. 

На організаційно-проєктувальному етапі формувального експерименту 

було здійснено: відбір інформаційних та методичних матеріалів, методик; 

розроблено дисципліну „Практикум з інструментального ансамблю”, 

відібрано теми, що доповнили дисципліни, дисципліну „Камерне 

музикування”; проведено науково-методичну підготовку викладачів;  
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здійснено вибірку генеральної сукупності майбутніх фахівців 

експериментальної та контрольної групи; порівняльний аналіз показників 

рівня сформованості професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів контрольної та експериментальної 

групи та початок експерименту. 

У процесі етапу реалізації, було впроваджено модель підготовки 

майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів спрямовану 

на формування професійної компетентності в умовах університету. 

На узагальнювальному етапі формувального експерименту було: 

проведено аналіз рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх 

керівників аматорських інструментальних колективів експериментальної та 

контрольної груп; здійснено порівняльний аналіз показників рівнів 

сформованості професійної компетентності майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів; здійснено кількісний та якісний аналіз 

результатів педагогічного експерименту; узагальнено результати 

педагогічного експерименту, перевірено вірогідність отриманих результатів із 

використанням методів математичної статистики; сформульовано основні 

положення та висновки за результатами дослідження. 

За результатами обробки даних експерименту проаналізовано динаміку 

формування професійної компетентності та її компонентів. У майбутніх 

керівників аматорських інструментальних колективів експериментальної 

групи на кінець педагогічного експерименту рівень сформованості 

мотиваційно-особистісного компонента зріс на 26,4% (на початок – 50,3%, на 

кінець – 76,7%); рівень змістового компонента зріс на 20,8% (на початок – 

54,4%, на кінець – 75,2%); функційного компонента зріс на 18,3% (на початок 

– 49,3%, на кінець – 67,6%). 

У майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів 

контрольної групи також спостерігалася тенденція до збільшення компонентів 

професійної компетентності на кінець педагогічного експерименту: рівень 

сформованості мотиваційно-особистісного компонента зріс на 8,2% (на 
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початок – 51,6%, на кінець – 59,8%); рівень змістового компонента зріс на 

8,7% (на початок – 53,8%, на кінець – 62,5%); функційного компонента зріс на 

12,3% (на початок – 48,6%, на кінець – 60,9%). 

За даними кореляційного аналізу було визначено ступінь залежності 

рівня сформованості професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів з її компонентами: дуже високий 

ступінь залежності виявлено зі змістовим (r = 0,98) та мотиваційно-

особистісним компонентами (r = 0,94); високий ступінь залежності виявлено 

функційним (r = 0,82) компонентом. 

Проведений аналіз результатів дослідження засвідчив, що в 

експериментальній групі майбутні керівники аматорських інструментальних 

колективів виявили вищий, порівняно із контрольною групою, рівень 

сформованості професійної компетентності за компонентами. Такі результати 

були отримані за рахунок більшого відсотка студентів з високим рівнем 

сформованості компонентів професійної компетентності. 

Зроблено висновок, що запропонована модель підготовки майбутніх 

фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами є ефективною для формування професійної 

компетентності керівників аматорських інструментальних колективів та 

може бути рекомендовано для практичного застосування в університетах. 

Матеріали, які ввійшли до розділу, опубліковано автором у наукових 

статтях і матеріалах конференцій: [96; 99; 100; 101; 101; 103]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження дозволило сформулювати такі висновки 

відповідно до поставлених завдань: 

1. Проаналізовано стан дослідження проблеми підготовки майбутніх 

фахівців музичного мистецтва в науково-педагогічній теорії; у процесі 

професійної підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва в 

практичній діяльності університетів та музичних училищ; зарубіжний 

(Німеччина, Велика Британія, Шотландія, США) та вітчизняний досвід 

аматорського інструментального виконавства. Визначено, що підготовка 

майбутніх фахівців музичного мистецтва ґрунтується на засадах оволодіння 

системою компетентностей у галузі культури і мистецтва; здобуття 

професійних компетентностей у межах музично-виконавської, методичної, 

педагогічної та науково-дослідницької роботи та свідчить про відсутність 

дисциплін або окремих тем, що розкривають особливості роботи з 

аматорськими інструментальними колективами.  

Опитування викладачів показало, що 44,6% вважають актуальною 

проблему підготовки майбутніх фахівців до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами. Серед опитаних студентів переважна 

більшість (56,3%) недостатньо розуміє перспективи та завдання такої 

діяльності. 

2. Аналіз педагогічної, філософської, соціально-психологічної, 

музикознавчої літератури дозволив виявити науковий зміст понять „аматор”, 

„аматорське мистецтво” й стверджувати, що: аматорське мистецтво є 

історичним явищем, невід’ємним складником культури певного суспільства, 

класу, соціокультурного середовища й має свої особливості функціювання, 

форми прояву та жанри; є засобом самовираження й самореалізації 

представників окремого соціокультурного середовища, де суб’єктом 

художньої діяльності є не професіонал, а людина, що займається творчістю у 

вільний час і не отримує за це матеріальних винагород. 



222 
 

Розкрито зміст понять „самодіяльність”, „самодіяльне мистецтво”, 

„художня самодіяльність”. Виявлено місце аматорського інструментального 

виконавства в системі сучасної освіти, яке належить до цілеспрямовано-

інформального компонента інформальної освіти. 

Визначено термін „аматорський інструментальний колектив”, який 

розглядаємо як творчий виконавський колектив, діяльність якого 

здійснюється на основі соціокультурних інститутів та має конкретну форму, 

є соціально контрольованою й педагогічно спрямованою, орієнтована на 

стилі професійного (академічного) та естрадного мистецтва. Метою 

діяльності аматорського інструментального колективу є всебічний розвиток 

його учасників та задоволення запитів слухацької аудиторії. 

3. Обґрунтовано структуру професійної компетентності майбутніх 

керівників аматорських інструментальних колективів, що містить змістовий, 

функційний та мотиваційно-особистісний компоненти. Змістовий компонент 

визначає необхідну сукупність професійних знань (психолого-педагогічних, 

музикознавчих, управлінських, методичних, комунікативних, інформаційно-

технологічних); функційний – становить сукупність професійних умінь 

(музично-виконавських, організаційно-управлінських, комунікативних, 

методичних, інформаційно-технологічних); мотиваційно-особистісний 

компонент є сукупністю особистісних мотивів, що сприяють усвідомленню 

значущості професійної діяльності керівника аматорського 

інструментального колективу. 

4. Визначено критерії та відповідні показники сформованості 

компонентів професійної компетентності майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів: когнітивний (наявність професійних знань; 

наявність педагогічних знань; наявність знань щодо керівництва персоналом 

та фасилітації), операціонально-діяльнісний (наявність професійних умінь; 

наявність педагогічних умінь; здатність до саморозвитку в площині 

керівництва аматорськими інструментальними колективами), розвивально-

творчий (мотиви розвитку професійної компетентності керівника 
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аматорських інструментальних колективів; комунікативні та організаторські 

вміння й навички; здатність до запобігання конфліктам).  

Установлено рівні сформованості професійної компетентності майбутніх 

керівників аматорських інструментальних колективів: високий, середній, 

низький. 

5. Розроблено, обґрунтовано та експериментально перевірено модель 

підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва 

аматорськими інструментальними колективами, яка складається з чотирьох 

блоків: цільового, теоретико-конструктивного, організаційно-процесуального 

та результативного. Цільовий блок розкриває реалізацію ефективного 

функціювання професійної підготовки, що припускає поєднання та 

інтеграцію всіх блоків й охоплює мету та завдання підготовки. Теоретико-

конструктивний блок акумулює наукові підходи, принципи, види 

професійної діяльності керівника аматорського інструментального колективу 

та особливості такої діяльності, структуру професійної компетентності. 

Організаційно-процесуальний блок уключає професійну підготовку 

майбутніх фахівців музичного мистецтва; зміст підготовки; форми, методи; 

етапи формування професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів. Результативний блок засвідчує 

результат професійної підготовки за певними показниками й замикає модель, 

збігаючись із її цільовим блоком, і поєднує критерії сформованості 

професійної компетентності майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів, рівні; засоби діагностування та результат – 

сформованість професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів. 

Експериментальним шляхом перевірено та доведено ефективність 

розробленої моделі підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами в умовах 

університету. Перевірка достовірності відмінностей результатів дослідження 

контрольної та експериментальної групи здійснювалася з використанням 
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критерію χ2. Така перевірка дала можливість виявити статистично значущі 

відмінності рівнів сформованості професійної компетентності та її 

компонентів у майбутніх фахівців експериментальної та контрольної груп на 

початку експерименту та наприкінці дослідження. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А.1 

 

Опитувальник №1 

ставлення викладачів до формування компетентності керівника 

аматорського інструментального колективу у майбутніх фахівців 

музичного мистецтва 

 

№ Питання Так Ні Своя 

відповідь 

1 2 3 4 5 

Щодо актуальності проблеми підготовки майбутніх фахівців до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами 

1 Чи вважаєте Ви актуальним питання щодо 

підготовки майбутніх фахівців музичного 

мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами? 

   

2 Чи вважаєте Ви, що ОП підготовки майбутніх 

фахівців музичного мистецтва не 

забезпечують знаннями та практичними 

навичками щодо керівництва аматорськими 

інструментальними колективами? 

   

3 Чи вважаєте Ви, що необхідно доповнити ОП 

підготовки майбутніх фахівців музичного 

мистецтва дисциплінами та темами з теорії та 

методики керівництва аматорськими 

інструментальними колективами? 

   

Щодо ставлення викладачів до формування компетентності керівника 

аматорського інструментального колективу 

4 Чи вважаєте Ви необхідним поглиблення 

Ваших професійних знань з питання 

формування компетентності керівника 

аматорського інструментального колективу у 

майбутніх фахівців музичного мистецтва? 

   

5 Чи вважаєте Ви, що є необхідність в 

обґрунтуванні її структури? 

   

6 Чи вивчаєте Ви педагогічний досвід колег з 

формування компетентності керівника 

аматорського інструментального колективу? 

   

7 Чи маєте Ви бажання брати участь у створені 

та реалізації дослідницьких проектів з питань 

формування компетентності керівника 

аматорського інструментального колективу? 
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Щодо ставлення викладачів до теоретичних та методичних проблем 

підготовки 

8 Чи вважаєте Ви, що керівнику аматорського 

інструментального колективу необхідно мати 

систему знань та умінь для роботи з такими 

колективами та здійснення просвітницької 

діяльності?  

   

9 Чи вважаєте Ви, що для формування 

компетентності керівника аматорського 

інструментального колективу необхідно 

проводити практичні заняття з такими 

колективами? 

   

10 Чи вважаєте Ви необхідним для керівника 

аматорського інструментального колективу 

застосування комплексу знань, умінь, навичок, 

спрямованих на комунікацію з учасниками 

колективу?  

   

11 Чи вважаєте Ви необхідним для керівника 

аматорського інструментального колективу 

мати знання та уміння з фасилітації та 

фасилітативних технік? 

   

12 Чи вважаєте Ви необхідним застосування 

методів розвитку персоналу під час 

розвивально-виховного процесу у аматорських 

інструментальних колективах? 

   

 

Відомості про респондента: 

За яким циклом викладаєте дисципліну …………………………………… 

Стаж роботи в університеті……… 

Науковий ступінь ……………………..               Вчене звання……………. 

 

 

 Дякуємо за співпрацю!  

 

Методика обробки результатів анкетування 

 

%100
1

.  тактакi M
N

x                                            (В.2.1) 

%100
1

.  нініi M
N

x                                       (В.2.2) 
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%100
1

__.  відповідьсвоявідповідьсвояi M
N

x       (В.2.3) 

Де: такix .   відсоткова оцінка кількості відповівших «Так» на i-е питання, 

ніix .            відсоткова оцінка кількості відповівших «Ні» на i-е питання , 

відповідьсвояix _.    відсоткова оцінка кількості надавших «Своя відповідь» на i-е 

питання, 

i- номер запитання; N- кількість опитуваних 

такM - кількість відповідей  «Так» на i-е питання; 

ніM - кількість відповідей «Ні» на i-е питання 

відповідьсвояM _
- кількість  відповідей «Своя відповідь» на i-е питання; 
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Додаток А.2 

Опитувальник №2 

ставлення студентів до необхідності формування в них компетентності 

керівника аматорських інструментальних колективів 

 

№ Питання Так Ні Част

ково 

1 2 3 4 5 

Щодо актуальності підготовки як керівників аматорських 

інструментальних колективів 

1 Чи вважаєте Ви актуальним питання щодо підготовки 

майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними 

колективами? 

   

2 Чи вважаєте Ви, що ОП підготовки майбутніх 

фахівців музичного мистецтва не забезпечують 

знаннями та практичними навичками щодо 

керівництва аматорськими інструментальними 

колективами? 

   

3 Чи вважаєте Ви, що необхідно доповнити ОП 

підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва 

дисциплінами та темами з теорії та методики 

керівництва аматорськими інструментальними 

колективами? 

   

Щодо ставлення до методичних та практичних проблем такої 

підготовки 

4 Чи вважаєте Ви, що керівнику аматорського 

інструментального колективу необхідно мати систему 

знань та умінь для здійснення просвітницької 

діяльності? 

   

5 Чи вважаєте Ви, що для формування компетентності 

керівника аматорського інструментального колективу 

необхідно проводити практичні заняття з такими 

колективами?  

   

6 Чи вважаєте Ви необхідним для керівника 

аматорського інструментального колективу 

застосування комплексу знань, умінь, спрямованих на 

комунікацію з учасниками колективу?  
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7 Чи вважаєте Ви необхідним для керівника 

аматорського інструментального колективу мати 

вміння аналізувати, оцінювати, контролювати власну 

професійну діяльність? 

   

8 Чи вважаєте Ви необхідним для керівника 

аматорського інструментального колективу мати 

знання та уміння з фасилітації та фасилітативних 

технік? 

   

9 Чи вважаєте Ви необхідним для керівника 

аматорського інструментального колективу мати 

сукупність знань та умінь для здійснення 

просвітницької діяльності? 

   

10 Чи вважаєте Ви необхідним для керівника 

аматорського інструментального колективу мати 

уміння планувати та реалізовувати просвітницькі 

програми? 

   

11 Чи вважаєте Ви необхідним застосування методів 

розвитку персоналу під час розвивально-виховного 

процесу у аматорських інструментальних колективах? 

   

 

Відомості про респондента:  

 

Вік          Стать                       Номер навчальної групи                

 

Дякуємо за співпрацю!  
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Додаток Б.1 

 

Навчальна програма дисципліни «Практикум з інструментального 

ансамблю» 

 

Програма навчальної дисципліни «Практикум з інструментального 

ансамблю» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра галузі знань 01 Освіта напряму підготовки 

014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних 

основ та практичних навичок майбутнього керівника музичного 

інструментального ансамблю. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна має зв’язки з 

наступними дисциплінами: «Оркестровий клас», «Основний музичний 

інструмент», «Інструментознавство та інструментування», «Методика 

музичного виховання». 

Метою викладання навчальної дисципліни «Практикум з 

інструментального ансамблю» є підготовка високопрофесійних керівників 

музичних інструментальних ансамблів до педагогічної, концертної та творчої 

діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Практикум з 

інструментального ансамблю» є: 

 оволодіння глибокими теоретичними знаннями з історії, теорії та 
методики інструментального музикування; 

 оволодіння практичними навичками ефективної роботи з музичним 
інструментальним колективом 

 виховання активної творчої особистості керівника інструментального 
ансамблю.  

Навчальна робота проводиться в органічній єдності і взаємодії 

практичної і самостійної роботи. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 особливості організації та специфіку роботи з інструментальним 
ансамблем (навчальним, аматорським, професійним);  

 основи методики роботи з інструментальним колективом;  

 особливості розвитку вітчизняного інструментального музичного 
виконавства. 

вміти: 

 організовувати музичний колектив та укомплектовувати склад 

ансамблевих партій, враховуючи вік, виконавський рівень учасників тощо;  

 формувати відповідний репертуар для інструментального ансамблю 
різного складу;  
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 планувати репетиційну роботу відповідно до етапів вивчення 

музичних творів;  

 здійснювати аналіз результатів проведеної репетиції, окреслювати 
коло наступних практичних та творчих завдань колективу;  

 здійснювати аналіз (музично-теоретичний, виконавський) ансамблевої 

партитури;  

 ознайомлюватись з досвідом кращих музичних колективів України;  

 постійно працювати над розвитком своєї музичної ерудиції, 

розширенням виконавських умінь, творчих можливостей. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль І. Інструментальний ансамбль: організація, 

керівництво  

Тема 1.1. Колективне виконавство: особливості звучання. Вступ. 

Оркестрове (ансамблеве) виконавство, його еволюція, сучасний стан 

розвитку, особливості звучання. Ансамблеві (оркестрові) групи. Види 

інструментальних ансамблів. Академічні школи інструментального 

колективного виконавства. Науково-методичне забезпечення. Досвід 

провідних оркестрів, ансамблів України, області.  

Тема 1.2. Створення музичного колективу. Комплектування партій. 

Планування роботи. Особливості організації інструментального ансамблю. 

Навчальний, аматорський, професійний колектив. Добір учасників. 

Комплектування груп. Планування репетицій, сценічних виступів.  

Тема 1.3. Репертуар. Керівник, диригент. Формування репертуару. 

Створення партитур (перекладення, аранжування, обробка). Керівник, 

диригент: основні функції, завдання, професійні навички, необхідні людські 

якості.  

Змістовий модуль 2. Репетиційна робота з інструментальним ансамблем.  

Тема 2.1. Самостійна робота диригента. Особливості самостійної роботи 

диригента. Вивчення ансамблевої партитури, партій. Аналіз партитури, 

партій (музично-теоретичний, виконавський). Визначення функцій 

ансамблевих партій. Планування технічновиконавських та художніх завдань. 

Етапи роботи диригента над музичним твором.  

Тема 2.2. Репетиція. Види репетиційної роботи (індивідуальна, групова, 

загальна). Організація репетиції, підготовка, проведення, значення 

репетиційної роботи. Початковий, технічний, художній етапи роботи над 

твором. Основні методичні прийоми в роботі диригента з колективом. Стрій, 

ансамбль, звуковий баланс загального звучання в ансамблі. Аналіз 

репетиційно-творчої роботи: значення, умови й особливості його здійснення.  

Тема 2.3. Концертний виступ. Концертна програма. Концертний виступ: 

підготовка, проведення, аналіз.  

Тема 2.4. Теорія і практика інструментального аматорства. Історичні 

передумови виникнення та розвитку аматорського колективного 

інструментального виконавства. Класифікація аматорських інструментальних 
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колективів. Особливості аматорських інструментальних оркестрів та 

ансамблів. Основні завдання аматорського інструментального музикування 

(навчальні, розвивальні, виховні). Роль особистості керівника у вихованні 

учасників аматорського інструментального колективу. Усвідомлення 

основних принципів організації аматорського інструментального 

музикування. Виокремлення основних етапів організації аматорського 

інструментального колективу. Визначення специфіки організації та 

проведення індивідуальних, групових і колективних занять у аматорських 

інструментальних колективах. Засвоєння методів класифікації музичних 

інструментів (за жанровими ознаками, за ознаками звучання). Визначення 

видів і складу аматорських інструментальних колективів.  

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Залік. Відповідь (усна) на одне з теоретичних питань курсу; музично-

теоретичний та виконавський аналіз партитури, визначеної викладачем 

(усно); диригування та робота з інструментальним ансамблем.  

 

Засоби діагностики успішності навчання 

Усне опитування на практичних заняттях; виконання практичних 

завдань;  модульні контрольні роботи; співбесіди на консультаціях; завдання 

для модульних контрольних робіт тощо. 

 

Рекомендована література 

Базова 

 

1. Барсова І. Книга про оркестр. – К.: Музич. Україна, 1988.– 157 с. 

2. Воронина Т. О мастерстве ансамблиста // Сборник научных трудов. – 

Л.: Изд. ЛОЛГК, 1986. – 144с.  

3. Гайдамович Т. Инструментальные ансамбли. – М. : Музыка, 1960.  56 с.  

4. Гертович Р. Оркестр в детской музыкальной школе: вопросы 

организации и руководства. Вопросы музыкальной педагогики. М. : Музыка, 

1986.  Вып. 7. – С. 154-160.  

5. Гордійчук М. Історія української музики. К.: Наук. думка, 1989. Т. 1. 

241 с.  

6. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. - М., 1971. – 68 с.  

7. Готлиб А.Д. Фактура и тембр в ансамблевых произведениях // 

Музыкальное исполнительство.– Вып. 9. – М.,1976. – с. 106-139.  

8. Кучерук В.Ф., Кучерук Н.П., Олексюк О.М. Оркестровий клас: 

Навчальний посібник/ В.Ф. Кучерук – Редакційно-видавничий відділ 

“Вежа”ВДУ імені Лесі Українки – Л., 2010. – 27, 9 у. др. арк.  

9. Кучерук В.Ф., Кучерук Н.П., Олексюк О.М. Інструментальний 

ансамбль: Хрестоматія для вищ. Навч. Закл./ Володимир Феофілович 

Кучерук, Ольга Миколаївна Олексюк, Надія Петрівна Кучерук.− Луцьк: – 

Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2014. – 148 с.  
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10. Шиманський П.Й. Грає інструментальний ансамбль «Експромт»: навч. 

посіб. для студ мистецьких навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації: у 2 ч. Ч І/ 

Петро Йосипович Шиманський. − Луцьк: – Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі 

Українки, 2013. – 142 с.  

11. Шиманський П.Й. Грає інструментальний ансамбль «Експромт»: навч. 

посіб. для студ мистецьких навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації: у 2 ч. Ч ІІ / 

Петро Йосипович Шиманський, Віктор Анатолійович Тиможинський, 

Аделіна Геліївна Єфименко. − Луцьк: – Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі 

Українки, 2013. – 134 с. 

Допоміжна 

 

1. Григорян А. Заметки преподавателя ансамблевого класса // Камерный 

ансамбль. Педагогика и исполнительство: Сб. статей. – М.,1979.  

2. Давидян Р. Квартетное исскуство. Проблемы исполнительства и 

педагогики. // Учебное пособие для муз. вузов. – М. : Музыка, 1984. – 269 с.  

3. 40. Ільченко А. Народне оркестрове виконавство: аматорство і 

проблеми художності: Монографія // Відп. ред . Лащенко А.. – К.: КДІК, 

1994.– 116с.  

4. Зеленин В. Работа в классе ансамбля.  Минск.: Высшая школа, 1979.  

60с.  

5. Зыбцев А. Из опыта работы педагога класса камерного ансамбля // 

Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство: Сб.статей. – М.,1979.  

6. Коган Г. У врат мастерства. – М.: Советский композитор. 1963. 20с.;  

7. Методические заметки по вопросам музыкального образования. – М. : 

1966. – С. 318-328.  

8. Терлецький М.Методика роботи з духовим оркестром. - Навч. 

посібник.–Рівне: Перспектива,2000.–156 с.  

9. Юцевич Ю. Словник музичних термінів. – К. : Муз.Україна, 1977.– 

206с.  
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Додаток Б.2 

 

Програма навчальної дисципліни «Камерне музикування» 

Програма навчальної дисципліни «Камерне музикування» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, ступеня вищої освіти «магістр», галузі 

знань 01 Освіта, спеціальності: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є музичні твори різних 

стилів та жанрів у виконанні камерних ансамблів різного складу. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Камерне музикування» тісно 

пов’язана з дисциплінами професійної науково-предметної підготовки: 

основний музичний інструмент, вокал, практикум за кваліфікацією, історія 

виконавства, фахова компетентність, музична педагогіка, методика 

викладання дисциплін кваліфікації. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Камерне музикування» є 

підготовка висококваліфікованих викладачів, які мають необхідний досвід 

самостійної роботи з педагогічним та концертним репертуаром й готові до 

практичної виконавської та педагогічної діяльності у галузі камерного 

виконавства. 

Основними завданнями дисципліни «Камерне музикування» є:  

 оволодіння професійними навичками ансамблевої гри;  

 розуміння ансамблістами технічних можливостей, специфіки звучання 
тембрів музичних інструментів, відповідності артикуляції характеру музики, 

єдності принципів звуковидобування та голосоутворення; 

 розуміння особливостей репетиційної роботи з музичними 

колективами різних складів; 

 розвиток слухового самоконтролю, спрямованого на створення єдиної 
інтерпретаційної версії музичного твору; 

 виховання дисципліни в учасників камерного музикування; 

 оволодіння та засвоєння найбільш типових рис музики різних стилів, 
епох, національних шкіл та художніх напрямів; 

 знайомство з кращими зразками класичної й сучасної вокально-

інструментальної музики; 

 виховання навичок самостійної роботи над музичним твором; 

 виховання навичок формування педагогічного репертуару керівника 
аматорського інструментального колективу.  

Навчальна робота проводиться в органічній єдності і взаємодії 

практичної і самостійної роботи. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістранти повинні 

знати:  

 історію камерного музикування та його специфіку; 

 методику роботи над музичними інструментальними творами; 
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 стильові особливості виконання музичних творів, що відповідають 
певному  історико-культурному контексту епохи, стилю, жанру; 

 акустичні особливості звукоутворення на певних інструментах; 

 основні музичні терміни та поняття; 

 головні принципи аплікатури, артикуляції, інтонування та інших 
засобів виконавської виразності; 

 виконавські особливості форм музичних творів; 

 методику роботи з аматорськими інструментальними колективами;  

 класифікацію аматорських інструментальних колективів. 
вміти: 

 самостійно ознайомлюватися й оволодівати будь-якими 

інструментальними творами та виконувати їх на пам'ять; 

 розуміти задум композитора, сформувати власну виконавську 

концепцію; 

 використовувати різноманітні засоби виконавської майстерності, які б 
відповідали композиторському стилю, художньому змісту твору, 

особливостям інтонування; 

 вирішувати спільні завдання виконавської діяльності та оптимального 
комплектування складу учасників камерного музикування;  

 удосконалювати навички гри в ансамблі в обсязі, необхідному для 
подальшої професійної діяльності; 

 підбирати та систематизувати репертуар для роботи з аматорським 
інструментальним колективом; 

 адаптувати матеріал до виконання певним складом аматорського 
інструментального колективу. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями 

Модуль 1. Інструментальне музикування в епоху бароко та класицизму.  

Тема 1.1. Ансамблева творчість І.С. Баха. 

Тема 1.2. Інструментальні твори Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. 

Модуль 2. Інструментальні твори епохи романтизму та західно-

вропейских композиторів другої половини XIX ст. 

Тема 2.1. Інструментальна творчість композиторів романтиків (К. Вебер, 

Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Ф. Шопен).  

Тема 2.2. Інструментальні твори І. Брамса, Е. Гріга, Б. Сметани, 

А. Дворжака, С. Франка, К. Сен-Санса, Ф. Пуленка. 

Модуль 3. Інструментальні твори композиторів XX – XXI ст.  

Тема 3.1. Інструментальні твори зарубіжних композиторів Ч. Айвза, 

Б. Бартока, Е. Вілла-Лобоса, П. Хіндеміта та ін. 

Тема 3.2. Інструментальні твори вітчизняних композиторів 

А. Бабаджаняна, Н. Ракова, К. Хачатуряна, І. Шамо, В. Шебаліна А. Шнітке 

та ін. 
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Тема 3.3. Формування педагогічного репертуару керівника аматорського 

інструментального колективу (добір та систематизації репертуару для роботи 

з аматорськими інструментальними колективами; адаптації матеріалу для 

виконання певним складом аматорського інструментального колективу; 

особливості музичної діяльності учасників різних вікових груп; особливості 

естетичного і виконавського розвитку учасників аматорських 

інструментальних колективів, соціальне значення таких колективів; 

принципи розподілу виконавців в оркестрові групи; засвоєння правил 

колективної гри на заняттях з окремими группами аматорського 

інструментального колективу).  

  3. Засоби діагностики успішності навчання  

Поточна перевірка якості виконання інструментальних партій, навичок 

ансамблевого музикування на практичних заняттях; модульний контроль; 

підсумковий контроль. 

Критерії оцінювання (у %). 

 глибина на повнота засвоєння знань навчального матеріалу; 

 уміння виконувати свою партію в ансамблі; 

 уміння вирішувати спільні завдання виконавської діяльності; 

 володіння методикою роботи з ансамблями різного складу; 

 уміння здійснювати виконавський аналіз виконуваних музичних 
творів. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік. 

5. Інформаційні джерела 

Базова література 

1. Благой Д. Камерный ансамбль и различные формы коллективного 
музицирования // Камерный ансамбль. Вып. 2. – М., 1996.  

2. Жохова А. А. Камерный ансамбль: программа для фортепиано и 

оркестрового факультетов музыкальных вузов / А. А. Жохова. – 2-е изд., доп. 

– СПб.: [б. и.], 2006. – 48с.  

3. Кучакевич К. В. Формирование музыканта в классе камерного 
ансамбля // Методические записки по вопросам музыкального образования. 

Вып. 3. – М., 1991.  

4. Гайдамович Т. Виолончельные сонаты Л. Бетховена / Т. Гайдамович. 
– М., 1982.  

5. Гайдамович Т. Русское фортепианное трио / Т. Гайдамович. – М., 

1993.  

6. Гайдамович Т. Фортепианные трио Моцарта. Комментарии, советы 

исполнителям / Т. Гайдамович. – М., 1987.  

 

Допоміжна 

1. Должников Ю. Артикуляция и штрихи при игре на флейте // Вопросы 

музыкальной педагогики. Вып. 10. – М., 1991.  

2. Оленев М. Из истории западноевропейского фортепианного квинтета 

конца 18-19 века // Камерный ансамбль. Вып. 2. // Р. Давидян. – М.,  1996.  
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Додаток В.1 

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

«ВИДІЛЕННЯ ІСТОТНИХ ОЗНАК» 

 

За характером визначення суттєвих ознак можна визначити переважання 

абстрактного чи конкретного типу мислення.  

В кожному рядку тексту ви бачите слово, яке стоїть перед дужками та 

п’ять слів у дужках, які мають відношення до першого. Оберіть тільки два 

слова, які мають найбільший зв’язок з основним словом.  

 

1. Сад (рослина, садівник, собака, паркан, земля).  

2. Річка (берег, риба, риболов, течія, вода).  

3. Місто (автомобіль, будівля, натовп, вулиця, велосипед).  

4. Сарай (сіновал, кінь, покрівля, худоба, стіни).  

5. Куб (кути, креслення, сторони, камінь, дерево).  

6. Ділення (клас, дільник, олівець, ділене, папір).  

7. Кільце (діаметр, алмаз, проба, окружність, золото).  

8. Читання (очі, книга, текст, окуляри, слова).  

9. Газета (Правда, подія, кросворд, папір, редактор).  

10. Гра (карти, гравці, фішки, покарання, правила).  

11. Війна (літак, пушки, битви, рушниці, солдати).  

12. Книги (малюнки, оповідання, папір, зміст, тексти).  

13. Співи (дзвін, мистецтво, голос, аплодисменти, мелодія).  

14. Землетрус (пожежа, смерть, коливання ґрунту, шум, поводок).  

15. Бібліотека (столи, книги, читальна зала, гардероб, читачі).  

16. Ліс (ґрунт, гриби, мисливець, дерево, вовк).  

17. Спорт (медаль, оркестр, змагання, перемога, стадіон).  

18. Лікарня (приміщення, уколи, лікар, термометр, хворі).  

19. Любов (рози, почуття, людина, побачення, весілля).  

20. Патріотизм (місто, друзі, родина, сім’я, людина).  
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Оцінка в балах  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Кількість 

правильних відповідей  

20 19 18 17 15-

16 

14-

15 

12-

13 

10-

11 

9 

 

Наявність у відповідях великої кількості неправильних суджень свідчить 

про переважання у досліджуваного конкретно-ситуативного стилю мислення 

над абстрактно-логічним. Якщо ж він спочатку дає помилкові відповіді, але 

потім їх виправляє, то це можна трактувати як поспішність та імпульсивність.  

 

Ключ до методики «Виділення істотних ознак»  

Таблиця 

№ Правильна відповідь  № Правильна відповідь  

1 Рослина  11 Битви, солдати  

2 Берег (течія), вода  12 Папір, тексти  

3 Будівля, вулиця  13 Голос, мелодія  

4 Покрівля, стіни  14 Коливання ґрунту, шум  

5 Кути, сторони 15 Книги, читачі  

6 Ділене, дільник  16  Ґрунт, дерево  

7 Діаметр, окружність  17 Змагання, перемога (стадіон)          

8 Очі, текст  18 Лікар, хворі  

9 Папір, редактор  19 Почуття, людина  

10 Гравці, правила  20 Родина, людина  

 

Оцінка рівня розвитку пізнавальних здібностей:  

1-3 бали – низький;  

4-6 балів – середній;  

7-9 – високий;  

В таблиці подано правильні відповіді. 
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Додаток В.2 

 

МЕТОДИКА «КОГНІТИВНА ОРІЄНТАЦІЯ (ЛОКУС КОНТРОЛЮ)» 

(за Дж. Роттером) 

 

Методика дозволяє виявити спрямованість особистості на зовнішні 

(екстернали) чи внутрішні (інтернали) стимули. Екстернали впевнені, що їх 

невдачі є результатом випадковостей, негативних впливів інших людей, їм 

необхідна зовнішня підтримка і схвалення. Інтернали ж впевнені, що їх успіх 

чи невдача не випадкові і залежать від власної компетенції, здібностей, 

цілеспрямованості, тобто від них самих. Вони схильні до осмислення своєї 

поведінки і, на відміну від ектерналів, менше схильні підкорятися думці 

інших людей, сильніше реагують на втрату особистісної свободи, активніше 

шукають інформацію, необхідну для прийняття рішення, більш впевнені в 

собі.  

На основі шкали локуса контроля Дж. Роттера розроблені різні варіанти. У 

наших дослідження ми використовували варіант, запропонований О. П. 

Елісеєвою («Конструктивна ипологія і психодіагностика особистості», 1994 р.).  

Інструкція  

Наводиться ряд парних тверджень. Вирішіть, з яким ви згідні в більшій 

мірі, і обведіть кружечком відповідну йому букву – «а» або «б».  

Текст опитувальника  

1. а) діти потрапляють у халепи, через те, що батьки часто їх наказують;  

б) в наш час з дітьми стаються неприємності через те, що батьки дуже 

м’яко ставляться до них;  

2. а) багато невдач саме через невезіння;  

б) результати невдач є наслідком помилкових дій;  

3. а) однією з головних причин аморальних вчинків,є те, що люди 

миряться з ними;  

б) аморальні дії будуть спостерігатися завжди, незалежно від того, 

наскільки сильно люди хочуть їх попередити;  
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4. а) в кінці кінців до людей приходить заслужене визнання;  

б) нажаль успіхи (заслуги) часто залишаються невизнаними;  

5. думка, що вчителі несправедливі до учнів, невірна;  

б) багато учнів не розуміють, що їх оцінки можуть залежати від 

випадковостей.  

6. а) успіх керівника часто залежить від вдалих обставин;  

б) здібні люди, які не стали керівниками, самі не використали своїх 

можливостей;  

7. а) як би ви не старалися, але деякі люди все одно не будуть вам 

симпатизувати;  

б) той, хто не зумів завоювати симпатію оточуючих, просто не вміє 

лагодити з оточуючими;  

8. а) спадковість відіграє важливу роль у формуванні характеру і 

поведінки людини;  

б) тільки життєвий досвід визначає характер і поведінку людини;  

9. а) я часто помічав справедливість приказки «Чому бути – того не 

минути»;  

б) як на мене, то краще приймати рішення і діяти, ніж надіятися на долю;  

10. а) для хорошого спеціаліста навіть велика перевірка не складає 

проблем;  

б) навіть добре підготований спеціаліст зазвичай не витримує великої 

перевірки;  

11. а) успіх – це результат наполегливої праці і мало залежить від 

везіння;  

б) щоб досягнути успіху, треба не проґавити вдалого моменту;  

12. а) кожна людина може здійснювати вплив на важливі державні 

рішення;  

б) суспільством керують люди, які висунуті на керівні посади самим 

суспільством, а звичайна людина нічого змінити не може;  

13. а) коли я щось планую, то завжди впевнений, що досягну успіху;  
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б) не завжди розумно все планувати наперед, тому що багато залежить 

від того, як складуться обставини;  

14. а) є люди, яким можна сміливо сказати, що вони не хороші;  

б) в кожній людині є щось хороше;  

15. а) здійснення моїх бажань не пов’язано з везінням;  

б) коли не знають як бути далі, часто підкидають монету. На мою думку, 

в житті часто можна вирішувати проблеми за допомогою цього методу;  

16. а) керівниками стають завдяки вдалому збігу обставин;  

б) щоб бути керівником, треба вміти керувати людьми, везіння тут ні до 

чого;  

17. а) більшість з нас не може суттєво впливати на світові події;  

б) приймаючи активну участь в суспільному житті, люди можуть 

впливати на світові події;  

18.а) більшість людей не розуміють наскільки їхнє життя залежить від 

випадковостей; б) насправді везіння не існує;  

19. а) завжди потрібно вміти визнавати свої помилки;  

б) як правило, краще не підкреслювати своїх помилок;  

20. а) важко дізнатися, чи ви дійсно подобаєтеся людині;  

б) число ваших друзів залежить від того, наскільки вони схиляються до 

вас;  

21. а) неприємності, які з вами трапляються, зрівноважуються 

приємними подіями;  

б) більшість неприємностей є результатом відсутності здібностей, 

незнання, ліні;  

22. а) якщо прикласти багато зусиль, то формалізм і бездушність можна 

викоренити;  

б) існують деякі речі з якими важко боротися, тому формалізм і 

бездушність викоренити неможливо;  

23. а) іноді важко зрозуміти, чим керуються керівники, коли висувають 

людину на підвищення;  
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б) похвала, підвищення залежать від того, як людина трудиться;  

24. а) хороший керівник очікує від підлеглих самостійних дій;  

б) хороший керівник добре дає зрозуміти, в чому полягає робота 

кожного підлеглого;  

25. а) я відчуваю, що мало впливаю на те, що зі мною відбувається;  

б) не вірю, що випадок або доля можуть грати важливу роль в моєму 

житті;  

26.а) люди самотні через те, що не проявляють дружнього ставлення до 

оточуючих;  

б) марно дуже сильно намагатися схилити людей до себе: якщо ти їм 

подобаєшся, то подобаєшся таким, який є насправді;  

27. а) характер людини залежить від її сили волі;  

б) характер людини формується в колективі;  

28.а) те, що зі мною відбувається, – це справа моїх рук;  

б) іноді я відчуваю, що моє життя розвивається незалежно від мене;  

29. а) я часто не можу зрозуміти, чому керівники чинять саме так, а не 

інакше;  

б) в кінцевому результаті за погане керівництво відповідальні самі люди, 

які там працюють.  

 

Форма бланка для відповідей за шкалою Дж. Роттера 

 

1              а                   б  

2              а                   б  

…..        …..              …..  

9              а                   б  

10            а                   б  

11                   а              б  

12                   а              б  

…..               …..        …..  

19                   а              б  

20                   а              б  

21               а                 б  

22               а                  б  

…..            …..           …..  

29               а                  б  
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Обробка результатів  

Використовуються два трафарети, такі ж як бланк для відповідей, з 

вирізаними у відповідних місцях віконечками. Екстернальність відповідає 

пунктам: 2а ,3б, 4б, 5б, ба, 7а, 9а, 10б,11б,12б,13б,15б, 16а, 17а, 18а, 20а, 21а, 

22б, 23а,25а, 26б, 28б, 29а. Інтернальність – 26, За, 4а, 5а, 6б, 76, 9б, 10а, 11а, 

12а, 13а, 15а,16б, 176, 186, 206, 216, 22а, 236, 256, 26а,28а,29б.  

Згода з будь-яким твердженням оцінюється в 1 бал. Сума балів 

підраховується по кількості обведених кружечками букв «а» і «б», які 

з’являються у віконечку при накладанні трафарету (рядки і колонки 

трафарету і бланка повинні співпадати). Максимальні суми по 

екстернальності і інтернальності дорівнюють 23, оскільки 6 тверджень 

являються фоновими.  

Висновки  

Про існуючий локус контролю опитуваного можна судити по 

відносному перевищенню сумарних балів по інтернальності і 

екстернальності. 
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Додаток В. 3 

Діагностична картка пізнавальної сфери студента 

ПІБ…………………………………………………………………………….. 

Курс ………… Група………… 

Особливості 

пам’яті 

здатний зберігати великий 

об’єм інформації 

Обсяг 

5  4  3  2  1  

нездатний зберігати 

великий об’єм інформації 

мала кількість повторів, 

необхідних для 

запам’ятовування 

Швидкість 

5  4  3  2  1 

велика кількість повторів, 

необхідних для 

запам’ятовування 

спроможний в продовж 

тривалого часу зберігати 

сприйнятий матеріал 

Тривалість 

5  4  3  2  1 

зберігає сприйнятий 

матеріал протягом 

нетривалого часу 

Особливості 

мислення 

вміє побачити і поставити 

нову проблему 

Самостійність 

5  4  3  2  1 

працює лише з 

поставленими викладачем 

проблемами 

здатний створювати нові 

алгоритми дій 

Творчість 

5  4  3  2  1 

нездатний створювати 

нові алгоритми дій 

здатний проникати у суть 

явищ 

Глибина 

5  4  3  2  1  

бачить лише ситуативні 

зв’язки, нездатний 

проникати в суть явищ 

здатний об’єктивно 

оцінювати себе, події, 

інших 

Критичність 

5  4  3  2  1 

нездатний об’єктивно 

оцінювати себе, події, 

інших 

Особливості 

уваги 

 здатний зосередитись на 

діяльності і дисципліні 

Концентрація 

5  4  3  2  1 

нездатний зосередитись 

на діяльності і предметі 

здатний одночасно 

приділяти увагу кільком 

об’єктам 

Розподіл 

5  4  3  2  1 

здатний приділяти увагу 

лише одному об’єкту 

висока тривалість 

зосередження на 

діяльності і дисципліні 

Стійкість 

5  4  3  2  1 

низька тривалість 

зосередження на 

діяльності і предметі 

 

Діагностична картка поведінкової сфери студента 

ПІБ…………………………………………………………………………….. 

Курс ………… Група………… 

 
Параметри 

спостереження 

Міра вияву якості 

 5 4 3 2 1  

Особистісні 

характеристики 

Впевнений у власних 

силах 

     Ставиться до себе 

байдуже; не впевнений у 

правильності власних дій 

Знає власні переваги, 

вміє їх використовувати  

     Не знає власних переваг 

та не вміє їх 

використовувати  
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Особливості 

емоційно-вольової 

сфери 

Схильний до вияву 

емоцій 

     Практично не виявляє 

власних емоцій 

Врівноважений, 

спокійний, здатний 

керувати своїми діями  

     Неврівноважений, 

схильний до 

імпульсивних дій 

Особливості 

діяльності та 

поведінки 

Активний      
Пасивний, не виявляє 

ініціативи  

Організований, 

намагається планувати 

власну діяльність 

     

Хаотичний, 

дезорганізований, не 

доводить розпочату 

справу до кінця  

Наполегливий у 

вирішенні складних 

навчальних завдань 

     

Не виявляє 

наполегливості у 

виконанні завдань, при 

найменших труднощах 

припиняє роботу 

Спілкування та 

взаємодія з 

оточуючими 

 

Прагне спілкування, 

виявляє ініціативу, 

висуває пропозиції 

     Уникає спілкування, 

замкнутий, не прагне 

долучатися до спільної 

діяльності 

Самостійний, здатний до 

незалежного прийняття 

рішень 

     
Потребує підтримки у 

прийнятті рішення  

У конфліктних ситуаціях 

намагається діяти 

спокійно і розважливо 

     У  конфліктних 

ситуаціях намагається в 

будь-який спосіб 

довести власну думку 

Ставлення до 

ровесників 

Прагне до домінування, 

виявляє власні переваги 

щодо інших 

     Схильний 

підпорядковуватися 

лідеру, не виявляє 

лідерських якостей 

Товариський, 

толерантний 

     Схильний до виявів 

агресії 

Ставлення до 

старших  

Виявляє повагу, дослухається 

до думки старших 

     
Виявляє неповагу  

Дослухається до критики 
     Бурхливо реагує на 

критику 

Становище у групі 

(статус) 

Популярний, має багато 

друзів, контактує з усіма  

     Дещо ізольований, 

уникає контактів  

Є авторитетом для 

одногрупників 

     Не користується 

авторитетом у групі  

Зовнішній вигляд Охайний,чистий,  

     Неохайний, одяг не 

завжди чистий, не 

слідкує за собою 
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Додаток В.4 

Опитувальник «Який я керівник?» 

 

№ Питання Ніко

ли 

Рідк

о 

Інко

ли 

Част

о 

Зав

жди 

1 Коли у мене виникає проблема, 

я намагаюся вирішити її сам. 

1 2 3 4 5 

2 Коли я делегую роботу, я 

передаю її тому, хто є 

авторитетом у колективі як 

виконавець та професіонал 

5 4 3 2 1 

3 Я коректую учасників 

колективу щоразу, коли бачу, 

що їх поведінка негативно 

впливає на взаємовідносини  

1 2 3 4 5 

4 Я приймаю рішення після 

ретельного аналізу, а не 

покладаюся на інтуїцію. 

1 2 3 4 5 

5 Я не даю колективу втрачати 

багато часу на обговорення 

стратегій і розподіл ролей, під 

час реалізації завдань все одно 

може статися багато змін. 

5 4 3 2 1 

6 Я чекаю, перш ніж 

дисциплінувати учасника, 

надаючи шанс виправитися 

самостійно. 

5 4 3 2 1 

7 Уміння ідеально виконувати 

партії, які виконують учасники 

колективу - це ті навички, які 

мені потрібні, щоб бути 

ефективним керівником 

5 4 3 2 1 

8 Я виділяю час для обговорення 

з колективом того, що йде 

добре, а що потребує 

покращення. 

1 2 3 4 5 

9 У ході зустрічей, я беру на себе 1 2 3 4 5 
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роль ведучого, коли це 

необхідно. Це допомагає 

колективу досягти кращого 

розуміння питання або прийти 

до консенсусу 

10 Я повністю розумію, як 

відбувається самостійна 

підготовка учасників колективу 

до репетицій та усуваю 

помилки. 

1 2 3 4 5 

11 Коли необхідно підготувати 

виступ, я визначаю, які 

виконавці потрібні і шукаю 

людей, які найкраще 

відповідають обраним 

критеріям. 

1 2 3 4 5 

12 Я роблю все, що можу для 

уникнення конфліктів у 

колективі. 

5 4 3 2 1 

13 Я намагаюся мотивувати 

людей, адаптуючи свої підходи 

до них, щоб відповідати 

потребам кожного. 

1 2 3 4 5 

14 Коли колектив робить помилку, 

я повідомляю про неї своєму 

керівникові, а потім аналізую 

важливість отриманого уроку. 

1 2 3 4 5 

15 При виникненні конфлікту 

колективі, я сприймаю це як 

неминучий етап процесу його 

розвитку. 

1 2 3 4 5 

16 Я обговорюю з членами 

команди їхні індивідуальні цілі, 

і поєдную це з цілями всього 

колективу, організації. 

1 2 3 4 5 

17 Якщо я формую колектив, то 

обираю схожі особистості, за 

віком, освітою й іншими 

5 4 3 2 1 
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характеристиками. 

18 Я думаю, що твердження: 

«Якщо хочеш зробити добре, 

зроби сам» вірно. 

5 4 3 2 1 

19 Я знаходжу індивідуальний 

підхід до кожного, щоб 

забезпечити ефективну, 

комфортну і продуктивну 

роботу. 

1 2 3 4 5 

20 Я інформую членів колективу 

про те, що відбувається в 

організації та колективі. 

1 2 3 4 5 

 

Результат: 

Бал Інтерпретація 

 

20 - 

46 

Навички управлінця необхідно покращувати. Якщо є мета стати 

ефективним керівником колективу, необхідно навчитися 

організовувати і контролювати його роботу.  

47 - 

73 

Обрано вірний шлях становлення хорошого менеджера. Ряд 

компетенцій вже успішно розвинені і забезпечують певною частку 

комфорту. Разом з цим певні навички та уміння потребують 

покращення. Необхідно сфокусуватися на тих елементах, де 

вийшла найнижча оцінка. 

74 - 

100 

Ведеться робота в управлінні колективом. Важливо не зупинятися 

на досягнутому і продовжувати нарощувати свої навички. 

Компетенції з менш високою оцінкою - те, що чекає 

удосконалення. 
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Додаток Г 

Діагностична картка музично-виконавського розвитку студента  

(за 5-бальною шкалою) 

ПІБ………………………………………………………………………… 

Курс……Група……… 

 

1. Виконання поліфонічних творів (добахівського періоду): 

Володіння прийомами артикуляції…………….……………. 

Наявність діапазону динамічних градацій……………….. 

Технічна бездоганність виконання……………. 

Виконавська воля…………….. 

Нявність навичок розподілу уваги……………. 

Емоційність………….. 

2. Виконання поліфонічних творів Й.-С. Баха 

Володіння прийомами артикуляції……………. 

Наявність діапазону динамічних градацій……………….. 

Технічна бездоганність виконання……………. 

Виконавська воля…………….. 

Нявність навичок розподілу уваги……………. 

Емоційність………….. 

3. Виконання поліфонічних творів композиторів XIX cт. 

Володіння прийомами артикуляції……………. 

Наявність діапазону динамічних градацій……………….. 

Технічна бездоганність виконання……………. 

Виконавська воля…………….. 

Нявність навичок розподілу уваги……………. 

Емоційність………….. 

4. Виконання поліфонічних творів сучасних композиторів 

Володіння прийомами артикуляції……………. 

Наявність діапазону динамічних градацій……………….. 

Технічна бездоганність виконання……………. 

Виконавська воля…………….. 

Нявність навичок розподілу уваги……………. 

Емоційність………….. 

5. Виконання творів крупної форми (докласичного періоду): 

Володіння прийомами артикуляції……………. 

Наявність діапазону динамічних градацій……………….. 

Технічна бездоганність виконання……………. 

Виконавська воля…………….. 

Нявність навичок розподілу уваги……………. 

Емоційність………….. 

6. Виконання творів крупної форми (класичного періоду): 

Володіння прийомами артикуляції……………. 

Наявність діапазону динамічних градацій……………….. 
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Технічна бездоганність виконання……………. 

Виконавська воля…………….. 

Нявність навичок розподілу уваги……………. 

Емоційність………….. 

7. Виконання творів крупної форми (романтичного періоду):  

Володіння прийомами артикуляції……………. 

Наявність діапазону динамічних градацій……………….. 

Технічна бездоганність виконання……………. 

Виконавська воля…………….. 

Нявність навичок розподілу уваги……………. 

Емоційність………….. 

8. Виконання творів крупної форми (сучасного періоду):  

Володіння прийомами артикуляції……………. 

Наявність діапазону динамічних градацій……………….. 

Технічна бездоганність виконання……………. 

Виконавська воля…………….. 

Нявність навичок розподілу уваги……………. 

Емоційність………….. 

9. Виконання п’єс кантиленного характеру 

Володіння прийомами артикуляції……………. 

Наявність діапазону динамічних градацій……………….. 

Технічна бездоганність виконання……………. 

Виконавська воля…………….. 

Нявність навичок розподілу уваги……………. 

Емоційність………….. 

10. Виконання віртуозних романтичних п’єс 

Володіння прийомами артикуляції……………. 

Наявність діапазону динамічних градацій……………….. 

Технічна бездоганність виконання……………. 

Виконавська воля…………….. 

Нявність навичок розподілу уваги……………. 

Емоційність………….. 

11. Виконання віртуозних п’єс сучасних композиторів 

Володіння прийомами артикуляції……………. 

Наявність діапазону динамічних градацій……………….. 

Технічна бездоганність виконання……………. 

Виконавська воля…………….. 

Нявність навичок розподілу уваги……………. 

Емоційність………….. 

12. Виконання джазових п’єс  

Володіння прийомами артикуляції……………. 

Наявність діапазону динамічних градацій……………….. 

Технічна бездоганність виконання……………. 

Виконавська воля…………….. 
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Нявність навичок розподілу уваги……………. 

Емоційність………….. 

13. Виконання саунд треків до кінофільмів 

Володіння прийомами артикуляції……………. 

Наявність діапазону динамічних градацій……………….. 

Технічна бездоганність виконання……………. 

Виконавська воля…………….. 

Нявність навичок розподілу уваги……………. 

Емоційність………….. 

 

Викладач………………….. 

 

Діагностична картка  

аналізу педагогічної діяльності студента-практиканта  

ПІБ…………………………………………………………………………….. 

Курс …………  Група………… 

1. Педагогічна діяльність студента-практиканта 

 Ставить поруч з 

навчальними 

розвиваючі та виховні 

задачі  

10   9  8  7   6   5   4   

3  2   1 

Ставить та реалізує 

головним чином 

навчальні задачі 

 Володіє варіативною 

методикою, тобто 

обирає методи 

вирішення питань з 

декількох можливих 

10  9  8  7   6 5  4  3  2  

1 

Використовує 

одноманітні методиі 

навчання 

 Прагне й уміє 

аналізувати свій 

досвід 

10  9  8  7   6 5  4  3  2  

1 

Уникає самоаналізу за 

різних приводів 

2. Педагогічне спілкування  студента-практиканта 

 Заздалегідь планує 

комунікативні задачі 

10  9  8  7   6 5  4  3  2  

1 

Не планує задачі 

спілкування в процессі 

заняття, вважає 

комунікацію в 

навчальному процесі 

стихійною 

 Створює на репетиції 

атмосферу довіри, 

психологічної 

безпеки;  

10  9  8  7   6 5  4  3  2  

1 

У спілкуванні виходить з 

незаперечного авторитету 

вчителя;  

 Виходить з цінності 

особистості кожного 

учасника колективу; 

10  9  8  7   6 5  4  3  2  

1 

Не диференціює власного 

спілкування, 

зорієнтований на 
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поважає їх гідність, 

зорієнтований на 

підтримку 

формальне оцінювання 

3. Особистість студента-практиканта 

 Має стійку 

професійно-

педагогічну 

спрямованість 

10  9  8  7   6 5  4  3  2  

1 

Вважає, що знання з 

педагогіки є зайвими 

 Має позитивну Я-

концепцію, спокійний 

та впевнений 

10   9  8  7   6 5  4  3  

2  1 

 

Постійно невпевнений у 

собі 

 Працює творчо, 

застосовує 

оригінальні прийоми 

10  9  8  7   6 5  4  3  2  

1 

Працює головним чином 

за типовими 

методичними розробками 

4. Навченість та научуваність магістрантів 

 Ставить задачі 

формування 

в учасників колективу 

уміння вчитися, 

заохочує їх до 

самоконтролю 

10  9  8  7   6 5  4  3  2  

1 

Задачи розвитку уміння 

вчитися в учасників 

колективу не ставить, дає 

завдання у готовому 

вигляді 

 Розвиває в учасників 

колективу 

самостійність та 

ініціативу 

10  9  8  7   6 5  4  3  2  

1 

Самостійність та 

ініціативу учасників 

колективу не заохочує 

 Прагне розробляти 

для окремих 

учасників колективу 

індивідуальні 

завдання 

10  9  8  7   6 5  4  3  2  

1 

Індивідуальний та 

диференційний підхід 

мінімальний 

5. Психологічний аспект  педагогічної  діяльності 

 Може уявити себе на 

місці учасника 

колективу, поглянути 

на проблему його 

очима 

10  9  8  7   6 5  4  3  2  

1 

Вважає недоцільним  

прагнення  пояснювати  

проблему з точки зору 

учасника колективу 

 Відверто та щиро 

виявляє свої думки та 

почуття у спілкуванні 

зі учасниками 

колективу 

10  9  8  7   6 5  4  3  2  

1 

Зорієнтований на 

формальні ділові 

стосунки та підтримання 

власного авторитету. 

 Динамічний та 

гнучкий у 

спілкуванні, звертає 

10  9  8  7   6 5  4  3  2  

1 

Негнучкий, не помічає 

конфліктів, що 

виникають, не здатний до 
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увагу на проблеми, 

що виникають, та 

прагне їх вирішити 

їх конструктивного 

вирішення. 

 

Діагностична картка 

оцінювання творчої роботи (презентація)  

ПІБ…………………………………………………………………………….. 

Курс …………  Група…………  

 

№ Вміння, навички рівні 

3 2 1 0 

1 уміння працювати з об'єктами вивчення, 

критичними джерелами, довідковою й 

енциклопедичною літературою 

    

2 уміння збирати й систематизувати 

практичний матеріал 

    

3 уміння логічно й грамотно викладати власні 

умовиводи й висновки 

    

4 уміння користуватися сучасними 

комп'ютерними засобами 

    

5 здатність створити змістовну презентацію 

або колективний проект на задану тему 

    

6 здатність сприймати та спілкуватися з 

іншими студентами на основі емпатії, 

толерантності, довіри, прагнення до 

співробітництва 

    

7 уміння організовувати діяльність групи від 

мети до результату 

    

8 орієнтованість на професійну успішність     

9 здатність до критики й самокритики      

10 креативність, здатність до системного 

мислення  

    

11 адаптивність і комунікабельність      
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Діагностична картка 

оцінювання творчої роботи (есе)  

ПІБ…………………………………………………………………………….. 

Курс …………  Група………… 

 

Критерії Рівні 

3 2 1 0 

самостійність виконання     

оригінальність 

постановки проблеми 

    

рівень розкриття теми     

обґрунтованість логіки 

викладу матеріалу 

    

доцільність структури     
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Додаток Д.1 

Методика «Мотивація успіху і боязнь невдачі» 

(за А. О. Реаном) 

 

Інструкція.  

Погоджуючись чи не погоджуючись із наведеними нижче 

твердженнями, для кожного із них потрібно дати відповідь «так» чи «ні». 

Якщо вам важко відповісти, то згадайте, що «так» означає і очевидне «так», і 

«радше так, чим ні». Те саме стосується й відповіді «ні». Відповідати 

потрібно доволі швидко, надовго не замислюючись. Відповідь, яка першою 

спала на думку, зазвичай є й найточнішою.  

Текст опитувальника  

1. Включаючись до роботи, як правило, оптимістично сподіваюся на 

успіх.  

2. У діяльності активний.  

3. Схильний до прояву ініціативності.  

4. При виконанні відповідальних завдань прагну, по можливості, знайти 

причини для відмови від них.  

5. Часто обираю крайнощі: або занижені легкі завдання, або 

нереалістично високі за важкістю.  

6. Під час перешкод, як правило, не відступаю, а шукаю способи їх 

подолання.  

7. Під час зміни успіхів і невдач схильний до переоцінки своїх успіхів.  

8. Продуктивність діяльності в основному залежить від моєї власної 

цілеспрямованості, а не від зовнішнього контролю.  

9. Під час виконання достатньо важких завдань, в умовах обмеженого 

часу, результативність діяльності погіршується.  

10. Схильний виявляти наполегливість у досягненні мети.  

11. Схильний планувати своє майбутнє на достатньо віддалену 

перспективу.  

12. Якщо ризикую, то, скоріше, з розумом, а не відчайдушно. 

13. Не дуже наполегливий у досягненні мети, особливо якщо відсутній 

зовнішній контроль.  
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14. Вважаю за краще ставити перед собою середні за труднощами або 

злегка завищені, але досяжні цілі, чим нереально високі.  

15. У разі невдачі під час виконання якого-небудь завдання його 

привабливість, як правило, знижується.  

16. Під час чергуванні успіхів і невдач схильний до переоцінки своїх 

невдач.  

17. Вважаю за краще планувати своє майбутнє лише на найближчий час.  

18. Під час роботи в умовах обмеженого часу результативність 

діяльності поліпшується, навіть якщо завдання достатньо важке.  

19. У разі невдачі при виконанні чого-небудь від поставленої мети, як 

правило, не відмовляюся.  

20. Якщо завдання обрав собі сам, то у разі невдачі його привабливість 

ще більш зростає.  

Обробка результатів. Ключ до опитувальника.  

Одним балом оцінюються відповіді «так» на твердженнях: 1-3, 6, 8, 10-

12, 14, 16, 18-20, а також відповіді «ні» на твердженнях: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17. 

Підраховується загальна сума балів.  

Висновки.  

Якщо випробуваний набирає від 1 до 7 балів, то в нього діагностується 

мотивація на невдачу (боязнь). Якщо він набирає від 14 до 20 балів, то 

діагностується мотивація на успіх (сподівання на успіх). Якщо кількість 

набраних балів у межах від 8 до 13, то слід вважати, що мотиваційній полюс 

не виражений. При цьому, якщо у випробуваного 8-9 балів – то його 

мотивація ближча до уникнення невдачі, а якщо 12-13 балів – то до 

прагнення успіху. 
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Додаток Д.2 

Методика діагностики спрямованості мотивації до вивчення дисципліни  

«Практикум з інструментального ансамблю» 

студентів Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди 

 

Загальна характеристика методики: методика складається з 20 суджень і 

запропонованих варіантів відповіді. Відповіді у вигляді плюсів і мінусів 

занотовують або на спеціальному бланку, або на звичайному аркуші паперу 

навпроти порядкового номера судження. Обробляють результати відповідно 

до ключа. Методику можна використовувати, працюючи з усіма категоріями 

студентів, здатними до самоаналізу й само звітування.  

Зміст тесту-опитувальника: 

Інструкція:  

Пропонуємо Вам узяти участь у дослідженні, спрямованому на 

підвищення ефективності навчання. Прочитайте кожне висловлення та 

продемонструйте власне ставлення до досліджуваної дисципліни, 

проставивши навпроти номера висловлення свою відповідь, використовуючи 

для цього такі позначення:  

 правильно (++); 

 мабуть правильно (+); 

 мабуть неправильно (–); 

 неправильно (– –). 

Якість наших рекомендацій залежить від щирості й точності ваших 

відповідей.  

Запитання тесту-опитувальника: 

1. Вивчення цієї дисципліни допоможе мені дізнатися багато важливого 

для себе, виявити свої здібності.  
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2. Досліджувана дисципліна мене цікавить, і я хочу опанувати її 

якнайкраще.  

3. У вивченні цієї дисципліни мені вистачає тих знань, які я здобуваю на 

заняттях.  

4. Навчальні завдання з цієї дисципліни мені нецікаві, я їх виконую 

тому, що цього вимагає викладач.  

5. Труднощі, що виникають під час вивчення цієї дисципліни, роблять 

його для мене ще захопливішим та цікавішим.  

6. Під час вивчення цієї дисципліни крім підручників і рекомендованої 

літератури самостійно читаю додаткову літературу.  

7. Уважаю, що складні теоретичні питання з цієї дисципліни можна було 

б не вивчати.  

8. Якщо щось із цієї дисципліни незрозуміло, намагаюся розібратися й 

дійти до суті.  

9. На заняттях із цієї дисципліни часто відчуваю, що зовсім не хочеться 

вчитися.  

10. Активно працюю й виконую завдання тільки під контролем 

викладача.  

11. Матеріал, досліджуваний із цієї дисципліни, із захопленням 

обговорюю у вільний час (на перерві, вдома) зі своїми однокурсниками.  

12. Намагаюся самостійно виконувати завдання з цієї дисципліни, 

уникаючи підказок і допомоги.  

13. За можливості намагаюся списати в товаришів теоретичні завдання 

або прошу когось виконати завдання замість мене.  

14. Уважаю, що всі знання тка уміння з цієї дисципліни є цінними, тому 

за можливості потрібно знати й уміти якнайбільше.  

15. Оцінка з цієї дисципліни для мене є важливішою, аніж знання.  

16. Якщо я погано підготовлений до заняття, то не засмучуюся й не 

переймаюся.  
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17. Мої інтереси та захоплення у вільний час пов’язані з цією 

дисципліною.  

18. Завдання з цієї дисципліни мені складно виконувати, тому 

доводиться примушувати себе.  

19. Якщо через хворобу або з інших причин я пропускаю практичні 

заняття з цієї дисципліни, то засмучуюся.  

20. За можливості я виключив би цю дисципліну із розкладу 

(навчального плану).  

 

Опрацювання результатів: 

Показники опитувальника підраховують відповідно до ключа, де «так» 

означає позитивні відповіді (правильно; мабуть, правильно), а «ні» — 

негативні (мабуть, неправильно).  

Ключ:  

Так 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19 310  

Ні 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20  

За кожний збіг із ключем нараховують 1 бал. Чим вищим є сумарний 

бал, тим вище показник внутрішньої мотивації до вивчення дисципліни. За 

низьких сумарних балів домінує зовнішня мотивація вивчення дисципліни.  

Аналіз результатів:  

Отриманий після обробляння відповідей результат розшифровують у 

такий спосіб:  

 0 – 10 балів – зовнішня мотивація;  

 11 – 20 балів – внутрішня мотивація.  

Для визначення рівня внутрішньої мотивації також можна використати 

такі нормативні межі:  

 0 – 5 балів – низький рівень внутрішньої мотивації;  

 6 – 14 балів – середній рівень внутрішньої мотивації;  

 15 – 20 балів – високий рівень внутрішньої мотивації.  
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Запропоновану методику можна використовувати для:  

 з’ясування причин неуспішності; 

 виявлення студентів залежно від спрямованості мотивації до 

вивчення дисципліни; 

 забезпечення психологічного супроводу студентів під час навчання; 

 дослідження ефективності викладання навчальних дисциплін і 

пошуку резервів вдосконалення цього викладання.  

 

Результати дослідження можна розглядати як показник:  

 ефективності застосовуваної викладачем методики; 

 здатності викладача активізувати мотиваційну сферу студентів (що 

майстерності);  

 підвищення ефективності педагогічної діяльності й удосконалення 

педагогічної майстерності. 

 

(Дербеньова А. Г. Методика діагностики структури навчальної мотивації 

/ А. Г. Дербеньова // Усе про мотивацію / А. Г. Дербеньова. – Харків: Золота 

педагогічна скарбниця, 2012. – (ТОВ \" Видавнича група Основа\"). – С. 16–

19.)  
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Додаток Д.3 

Методика «Потреба у досягненні» (за Ю. М. Орловим)  

 

Уявлення про потребу у досягненні бере свій початок з поняття Ф. 

Хоппе «Я- рівень», що означає прагнення людини утримувати 

самосвідомість на якомога вищому рівні за допомогою високого особистого 

стандарту досягнень (рівня домагань). Пізніше це поняття перетворилося на 

здібності й уміння підтримувати їх на якомога вищому рівні у тих видах 

діяльності, стосовно яких досягнення вважаються обов’язковими.  

Пропонована методика є тестом-опитувальником, що містить 23 

положення, з якими випробуваний або погоджується, або не погоджується. 

Тест спрямований на з’ясування ступеня вираження потреби людини у 

досягненні успіху в будь-якій діяльності (тобто ступеня зарядженості на 

успіх). Власне, це – потреба, що перетворюється на особистісну властивість, 

установку.  

Інструкція  

Пропонується добірка тверджень. Якщо ви згодні з тим чи іншим 

твердженням, то поряд з його номером на опитувальному аркуші напишіть 

«так», а якщо не згодні – то «ні».  

 

№ Твердження Так 

/ Ні 

1 Вважаю, що успіх у житті залежить радше від випадку, ніж від 

розрахунку. 

 

2 Якщо я позбудуся улюбленого заняття, то життя втратить для 

мене сенс. 

 

3 Для мене у будь-якій справі важливим є процес її виконання, а 

не кінцевий результат. 

 

4 Вважаю, що люди більше страждають від невдач на роботі, ніж 

від поганих взаємин із рідними. 

 

5 На мою думку, більшість людей живуть віддаленими, а не 

близькими цілями. 
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6 У житті в мене було більше успіхів, ніж невдач   

7 Емоційні люди подобаються мені більше, ніж діяльні   

8 Навіть у звичайній роботі я прагну удосконалити якісь її 

елементи  

 

9 Захоплений думками про успіх, я можу забути про заходи 

безпеки  

 

10 Мої рідні вважають мене ледачим   

11 Вважаю, що у моїх невдачах винні радше обставини, ніж я сам.   

12 Мої батьки занадто суворо мене контролюють.   

13 Терпіння у мене більше, ніж здібностей.   

14 Лінощі, а не сумніви щодо успіху, дуже часто змушують мене 

відмовлятися від своїх намірів.  

 

15 Вважаю, що я упевнена в собі людина.   

16 Заради успіху я можу ризикнути, навіть якщо шанси не на моєму 

боці.  

 

17 Я не старанна людина   

18 Коли все йде гладко, то моя енергія посилюється.   

19 Якби я був журналістом, то писав би радше про оригінальні 

винаходи людей, ніж про надзвичайні події  

 

20 Мої рідні зазвичай не схвалюють моїх планів.   

21 Рівень моїх вимог до життя нижчий, ніж у моїх ровесників.   

22 Здається, наполегливості у мене більше, ніж здібностей   

23 Я міг би досягти більшого, якби звільнився від поточних справ   

 

Обробка результатів 

Так  2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22,23  

Ні  1, 3, 4, 5, 9, 10, 11,12,13, 15, 17, 20  

  

За кожну відповідь, що співпала, виставляється 1 бал. Потреба у 

досягненні (ПД) дорівнює сумі набраних балів. Отже, оцінна шкала 

перебуває в межах від 0 до 23 балів.  

 

Висновки  

Чим більшу кількість балів набирає випробуваний, тим більше у нього 

виражена потреба у досягненні. 
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Додаток Д.4 

Опитувальник мотивації (Оцінка рівня прагнень) 

 

№ Питання Шкала для відповідей 

1 Навчання мені достатньо набридло  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

2 Я навчаюся на межі своїх сил  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

3 Я можу показати все, на що здібний  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

4 Я відчуваю, що мене змушують 

прагнути до високих результатів  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

5 Мені цікаво, що буде отримано (вийде)  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

6 Завдання доволі складні  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

7 Те, що я роблю, нікому не потрібно  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

8 Мене цікавить, кращі мої результати чи 

гірші, ніж у інших  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

9 Мені хотілося б скоріше зайнятися 

своїми справами  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

10 Думаю, що мої результати будуть 

високими  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

11 Ця ситуація може спричинити мені 

неприємності  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

12 Чим кращі результати демонструєш, тим 

більше хочеться їх перевершити  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

13 Я виявляю достатньо старання  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

14 Я вважаю, що мій кращий результат – не 

випадковість  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

15 Завдання значного інтересу не 

викликають  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

16 Я сам ставлю перед собою мету  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

17 Я переживаю щодо своїх результатів  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

18 Я відчуваю прилив сил  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

19 Кращого результату мені не досягти  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

20 Ця ситуація має для мене значення  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

21 Я хочу ставити перед собою все більш 

складну мету  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

22 До своїх результатів я ставлюся байдуже  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

23 Чим довше я працюю, тим мені цікавіше  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

24 Я не збираюсь «викладуватися» на цій 

роботі  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 



295 
 

25 Швидше за все, мої результати будуть 

низькими  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

26 Як не старайся, результат від цього не 

зміниться  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

27 Я би зайнявся чим завгодно, тільки не 

навчанням  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

28 Завдання досить прості  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

29 Я здатен на кращий результат  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

30 Чим складніша мета, тим більше 

бажання її досягти  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

31 Я відчуваю, що можу перебороти всі 

труднощі на шляху до мети  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

32 Мені байдуже, якими будуть мої 

результати в порівнянні з іншими  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

33 Я захоплююсь роботою над завданнями  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

34 Я хочу уникнути низького результату  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

35 Я відчуваю себе незалежним  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

36 Мені здається, що я даремно витрачаю 

час та сили  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

37 Я працюю не на повну силу  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

38 Мене цікавлять межі моїх можливостей  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

39 Я хочу, щоб мій результат був одним з 

кращих  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

40 Я зроблю все, що в моїх силах для 

досягнення мети  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

41 Я відчуваю, що в мене нічого не вийде  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

42 Випробування – це лотерея  -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

 

Значення відповідей: 

– 3 – зовсім не погоджуюсь,  

– 2 – не згоден,  

– 1 – скоріше не згоден, ніж так,  

+ 3 – повністю погоджуюсь,  

+ 2 – погоджуюсь,  

+ 1 – скоріше погоджуюсь, ніж ні,  

0 – якщо не можна ні погодитись, ні заперечити.  
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Правило прямого та оберненого переводу відповідей опитаного в бали 

 

Переведення 

відповідей 

Шкала відровідей 

- 3  - 2  - 1  0  + 1  + 2  + 3  

Прямий 1 2 3 4 5 6 7 

Обернений  7 6 5 4 3 2 1 

 

Ключ до тесту 

 

№ Компонент мотиваційної структури  Номер твердження  

 

1 Внутрішній мотив  15 обер., 23, 33  

2 Пізнавальний мотив  5, 22 обер., 38  

3 Мотив уникнення  11, 17, 34  

4 Змагальний мотив  8, 32 обер., 39  

5 Мотив зміни діяльності  1, 9, 27  

6 Мотив самоповаги  12, 21, 30  

7 Значущість результатів  7, 20 обер., 36  

8 Складність завдання  6, 28 обер.  

9 Вольове зусилля  2, 13, 37 обер.  

10 Оцінка рівня досягнутих результатів  19 обер., 29  

11 Оцінка власного потенціалу  18, 31, 41 обер.  

12 Намічений рівень мобілізації зусиль  3, 24 обер., 40  

13 Очікуваний рівень результатів  10, 25 обер.  

14 Закономірність результатів  14, 26 обер., 42 обер.  

15 Ініціативність  4 обер., 16, 35  
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Додаток Е 

Методика визначення поведінки керівника дискусії 

(за Л. А. Петровською) 

1 Просто називає тему, не 

намагається зацікавити 

учасників дискусії 

1 2 3 4 5 6 7  Зацікавлює учасників 

дискусії, вміло роз’яснює тему  

2  Не слідкує за ходом 

обговорення, допускає 

багатослівність і 

відхилення від теми. 

1 2 3 4 5 6 7 Не допускає багатослівність і 

відхилення від теми.  

3  Не уміє переривати 

повторення 

1 2 3 4 5 6 7 Присікає загальні повторення.  

4  Не підводить часткових 

підсумків в ході 

обговорення. 

1 2 3 4 5 6 7  Підводить часткові підсумки в 

ході обговорення.  

5  Неповно підводить 

заключний висновок, не 

співставляє його з метою 

1 2 3 4 5 6 7  Проводить загальні висновки 

в ході обговорення.  

6  Не уміє виділяти основну 

думку у висловлюваннях 

1 2 3 4 5 6 7  Намагається виділяти основну 

думку висловлюваннях  

7  Занадто рано перериває і 

не вміє вислухати тих, хто 

виступає 

1 2 3 4 5 6 7  Вміє уважно слухати, не 

перериває передчасно.  

8  Приймає висловлювання 

без доказів. 

1 2 3 4 5 6 7  Сприяє тому, щоб кожне 

висловлювання було з 

доказами  

9  Недостатньо активізує 

пасивних учасників 

1 2 3 4 5 6 7  Активізує пасивних учасників.  

10  Не уміє вирішити 

непорозуміння між 

учасниками 

1 2 3 4 5 6 7  Уміє вирішити непорозуміння 

між учасниками.  

 

Обробка результатів 

Підрахунок анкети проводиться наступним чином: складаються і діляться на 

10 (по кількості питань) закреслені в кожній строчці оцінки.  

Дешифратор відповідей 

Бал 

Низький рівень Середній рівень Високий рівень 

1-3 4-5 6-7 
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Додаток Ж   

Методика «Діагностика комунікативних і організаторських  

схильностей (КОС-2)» 

 

Методика визначення комунікативних і організаторських схильностей 

містить 40 питань. На кожне питання слід відповісти «так» (+) або «ні» (-). 

Якщо вам важко у обрати відповідь, необхідно все-таки обрати між двома 

альтернативами. Час на виконання: 10-15 хвилин. 

1. Чи є у вас прагнення до вивчення людей і знайомств з різними людьми? 

2. Чи подобається вам займатися громадською роботою? 

3. Чи довго вас турбує почуття образи, завданої вам ким-небудь з ваших 

товаришів? 

4. Чи завжди вам важко орієнтуватися в критичній ситуації? 

5. Чи багато у вас друзів, з якими ви постійно спілкуєтеся? 

6. Чи часто вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття 

ними вашої думки? 

7. Чи вірно, що вам приємніше і простіше проводити час за книгами або за 

яким-небудь іншим заняттям, ніж з людьми? 

8. Якщо виникли перешкоди у здійсненні ваших намірів, чи легко вам 

відмовитися від своїх намірів? 

9. Чи легко ви встановлюєте контакти з людьми, які старші за вас за віком? 

10. Чи любите ви придумувати або організовувати зі своїми товаришами різні 

ігри та розваги? 

11. Чи важко вам включатися в нові для вас компанії (колективи)? 

12. Чи часто ви відкладаєте на потім справи, які потрібно виконати сьогодні? 

13. Чи легко вам вдається встановлювати контакти та спілкуватися з 

незнайомими людьми? 

14. Чи прагнете ви домогтися того, щоб ваші товариші діяли відповідно до 

вашої думки? 

15. Чи важко ви освоюєтеся в новому колективі? 
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16. Чи правда, що у вас не буває конфліктів з товаришами через невиконання 

ними своїх обіцянок, зобов'язань, обов'язків? 

17. Чи прагнете ви при нагоді познайомитися і поговорити з новою 

людиною? 

18. Чи часто при вирішенні важливих справ ви приймаєте ініціативу на себе? 

19. Чи дратують вас навколишні люди та чи хочеться вам побути на самоті? 

20. Чи правда, що ви погано орієнтуєтеся в незнайомій для вас обстановці? 

21. Чи подобається вам постійно знаходитися серед людей? 

22. Чи виникає у вас роздратування, якщо вам не вдається закінчити 

розпочату справу? 

23. Чи відчуваєте ви незадоволення, якщо доводиться проявити ініціативу, 

щоб познайомитися з новою людиною? 

24. Чи правда, що ви втомлюєтеся від частого спілкування з товаришами? 

25. Чи любите ви брати участь у колективних іграх? 

26. Чи часто ви проявляєте ініціативу при вирішенні питань, які зачіпають 

інтереси ваших товаришів? 

27. Чи правда, що ви відчуваєте себе невпевнено серед незнайомих людей? 

28. Чи правда, що ви рідко прагнете довести свою правоту? 

29. Чи вважаєте ви, що вам не становить особливих труднощів внести 

пожвавлення в малознайому групу? 

30. Чи приймаєте ви участь у громадській роботі в школі (у навчальному 

закладі, на виробництві)? 

31. Чи прагнете ви обмежити коло своїх знайомих? 

32. Чи вірно, що ви не прагнете відстоювати свою думку або рішення, якщо 

воно не відразу було прийнято товаришами? 

33. Чи відчуваєте ви себе невимушено, потрапивши в незнайомий колектив? 

34. Чи охоче ви приступаєте до організації різних заходів для своїх 

товаришів? 

35. Чи правда, що ви не відчуваєте себе досить упевненим і спокійним, коли 

доводиться говорити що-небудь великій групі людей? 
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36. Чи часто ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення? 

37. Чи правда, що у вас багато друзів? 

38. Чи часто ви опиняєтеся в центрі уваги своїх товаришів? 

39. Чи часто ви стривожені і відчуваєте незручність при спілкуванні з 

малознайомими людьми? 

40. Чи правда, що ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні великої 

групи своїх товаришів? 

Ключ до тесту 

Комунікативні схильності визначають ключові відповіді на наступні 

питання: 

(+) Так 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

(-) Ні 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

Організаторські схильності визначають ключові відповіді на наступні 

питання 

(+) Так 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

(-) Ні 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

Обробка результатів тесту 

Максимальна кількість балів окремо по кожному параметру – 20. 

Підраховуються бали окремо за комунікативними та окремо за організаторськими 

схильностям за допомогою ключа для обробки даних «КОС-2». 

За кожну відповідь «так» або «ні» для висловлювань, які збігаються із 

зазначеними в ключі окремо за відповідними схильностям, приписується 

один бал. Експериментально встановлено п'ять рівнів комунікативних і 

організаторських схильностей. Зразок розподілу балів за цими рівнями 

показано нижче. 

Рівні комунікативних і організаторських схильностей 

Сума балів 1-4 – рівень дуже низький. 

Сума балів 5-8 – рівень низький. 

Сума балів 9-12 – рівень середній.  

Сума балів 13-16 – рівень високий. 

Сума балів 17-20 – рівень найвищий. 
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Сума балів 1-4 говорить про низький рівень прояву комунікативних і 

організаторських схильностей. 

Сума балів 5-8 говорить про комунікативні та організаторські 

схильності на рівні нижче середнього. Такі люди не прагнуть до спілкування, 

вважають за краще проводити час наодинці з собою. У новій компанії або 

колективі відчувають себе скуто. Зазнають труднощів у встановленні 

контактів з людьми. Не відстоюють свою думку, важко переживають образи. 

Рідко виявляють ініціативу, уникають прийняття самостійних рішень. 

Сума балів 9-12 характеризує середній рівень прояву комунікативних та 

організаторських схильностей. Такі особистості прагнуть до контактів з 

людьми, відстоюють своє, однак потенціал їх схильностей не відрізняється 

високою стійкістю. Потрібно подальша виховна робота з формування та 

розвитку цих якостей особистості. 

Сума балів 13-16 свідчить про високий рівень прояву комунікативних 

та організаторських схильностей піддослідних. Люди не губляться у нових 

обставинах, швидко знаходять друзів, прагнуть розширити коло своїх 

знайомих, допомагають близьким і друзям, проявляють ініціативу в 

спілкуванні, здатні приймати рішення в складних, нестандартних ситуаціях. 

Сума балів 17-20 – вищий рівень комунікативних та організаторських 

схильностей. Це  свідчить про те, що у таких людей сформована потреба в 

комунікативній і організаторській діяльності. Вони швидко орієнтуються у 

важких ситуаціях. Невимушено поводять себе у новому колективі. 

Ініціативні. Приймають самостійні рішення. Відстоюють свою думку і 

домагаються прийняття своїх рішень. Люблять організовувати ігри, різні 

заходи. Наполегливі і натхненні у діяльності. 

Джерело:Диагностика коммуникативных и организаторских 

склонностей (КОС-2) / Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. 

Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. 

– М., 2002. C.263-265. 
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Додаток З  

Методика «Стратегія боротьби з конфліктами» 

 (Д.Веттен, К.Камерон) 

 

Інструкція для учасників дослідження. Вкажіть, будь ласка, як часто Ви 

застосовуєте описані нижче дії. За кожну відповідь ставте відповідний бал 

згідно наведеної шкали оцінювання: 1 бал – ніколи; 2 бали – іноді; 3 бали - 

завжди. Спробуйте, будь ласка, бути відвертими, пам’ятаючи, що Ваша 

відповідь має відображати реальну, а не бажану поведінку.  

1. Я наполегливо аргументую свою позицію.  

2. Я намагаюся ставити на перше місце потреби інших людей, а не свої 

власні.  

3. Я намагаюся знайти такий компроміс, який був би прийнятним для 

обох сторін.  

4. Я намагаюся не бути втягнутим у конфлікт.  

5. Я намагаюся розглядати проблему всебічно, спільно з колективом.  

6. Я намагаюся знайти вади у позиції іншої сторони.  

7. Я прагну досягти гармонії.  

8. Я прагну отримати хоча б частину від того, що пропоную.  

9. Я уникаю відкритого обговорення суперечливих питань.  

10.Я відверто поділюся інформацією з іншими, вирішуючи спірне 

питання.  

11.Я люблю перемагати у суперечці.  

12.Я погоджуюся з пропозиціями інших.  

13.Я намагаюся знайти «золоту середину» у протиріччі, що вирішується.  

14.Я намагаюся тримати свої справжні почуття при собі, щоб уникнути 

важких переживань.  

15.Я підтримую відвертий обмін інтересами й проблемами.  

16.Я не люблю визнавати власних помилок.  

17.Я допомагаю іншій стороні «не втратити обличчя».  

18.Я підкреслюю переваги тактики взаємних поступок.  
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19.Я пропоную іншим взяти ініціативу на себе у вирішенні протиріччя.  

20.Я висловлюю власну позицію тільки як одну з точок зору.  

 

Обробка та інтерпретація результатів дослідження. 

Зіставте відповідь з «ключем», а результати зазначте у бланку для 

відповідей згідно до шкали оцінювання. По кожній стратегії підрахуйте 

кількість балів, визначивши домінуючу стратегію боротьби з конфліктом 

(вищий результат) та другу по значущості стратегію (другий результат). 

Детальне описання змісту кожної стратегії врегулювання конфліктів у 

відповідності до прийнятних умов застосування подані у таблиці.  

Таблиця.  

Стратегії боротьби з конфліктом 

Назва стратегії Характеристика Прийнятні умови застосування  

1. Примус 

(суперництво, 

боротьба) 

Один із учасників 

конфлікту, 

використовуючи 

тиск, прагне досягти 

власних цілей або 

реалізувати інтереси 

без урахування цілей 

та інтересів іншої 

сторони. 

- необхідні швидкі рішучі дії; - 

необхідно прийняття неординарного 

рішення по важливим питанням; - 

існує впевненість у правильності 

обраного важливого рішення; - 

маніпуляція у використанні переваг 

власної позиції. 

2. Співпраця Учасники конфлікту 

орієнтовані на 

можливість повного 

обопільного 

задоволення 

інтересів. 

Результатом такої 

взаємодії є перемога 

обох сторін. 

- необхідність пошуку рішення 

проблеми за умови, що компроміс 

недопустимий; - повне використання 

всього творчого потенціалу 

учасників; - необхідність у 

забезпеченні реалізації будь-якої 

спільної мети; - подолання 

негативних емоцій, що виникли в 

результаті спілкування. 

3. Уникання Людина може 

визначати наявність 

конфлікту, проте 

прагне уникнути чи 

знищити його. 

- предмет розбіжностей несуттєвий 

та існують інші найбільш суттєві 

справи; - відсутня можливість 

задовольнити власні інтереси; - 

вірогідність руйнації стосунків 

більша, аніж можливість їх 

покращення; - потреба надати 

учасникам конфлікту можливість 
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заспокоїтися, відпочити від 

переживань; - інша сторона здатна 

вирішити конфлікт більш 

ефективно; - перед застосуванням 

конкретних дій є потреба зібрати 

необхідну інформацію. 

4. 

Пристосування 

З метою збереження 

гармонійних 

стосунків інтереси 

протилежної сторони 

стають важливішими 

за власні. 

- існує необхідність прислухатися до 

іншої точки зору, виявити гнучкість; 

- предмет розбіжностей важливіший 

для інших; - потреба завоювати 

довіру та забезпечити міцну позицію 

на майбутнє; - доцільно мінімізувати 

втрати за умов слабкої позиції; - 

важливі гармонія та стабільність 

стосунків. 

5. Компроміс Компромісна 

стратегія боротьби з 

конфліктом 

характеризується 

балансом інтересів 

конфліктуючих 

сторін на середньому 

рівні. Іншими 

словами її можна 

назвати стратегією 

взаємної поступки. 

- цілі важливі, але все таки не варті 

того, щоб застосовувати жорсткі 

засоби для їх досягнення; - опоненти 

мають однакову силу, але прагнуть 

досягти важливих цілей; - прийти до 

тимчасової згоди у вирішенні 

важливих питань; - потреба у 

прийнятті оптимального рішення в 

умовах обмеженості часу; - потреба 

зробити «крок назад», якщо 

співпраця та примус не допомагають 

досягти цілей. 

 

Ключ-таблиця для відповідей 

 

Примус Пристосування Компроміс Уникання Співпраця 

пункт бал пункт бал пункт бал пункт бал пункт бал 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 

11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 

16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 

Разом - Разом - Разом - Разом - Разом - 

 

(Девид А.Вэттен, Ким С. Камерон. Развитие навыков менеджмента.- 5-е изд. 

/Пер. с англ. под ред. В.А.Спивака. – СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. – 

672с. – С. 459-460.). 
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Додаток К  

Матеріали до науково-методичного семінару «Аматорське 

інструментальне виконавство: сутність та особливості діяльності 

керівника аматорського інструментального колективу»  

 

Однією з основних компетенцій, якою має володіти викладач музичного 

мистецтва як керівник аматорського інструментального колективу, є 

методика роботи з оркестром (ансамблем), яку студенти мають опанувати в 

процесі фахової підготовки у педагогічному закладі вищої світи. Реалізація 

методичного напряму дослідження полягає у систематизації головних 

аспектів методики роботи з аматорськими оркестрами та ансамблями, що має 

увійти до змісту програми з дисципліни «Методика роботи з аматорськими 

інструментальними колективами», розробленої нами для підготовки 

магістрантів. Для того, щоб систематизувати методи, необхідно вказати, що 

робота з аматорськими інструментальними колективами традиційно 

відбувається у трьох напрямах: організаційному, навчальновиховному та 

художньо-творчому. Кожен з них передбачає застосування спеціальних 

методів, але й таких, що вирішують одночасно декілька завдань підготовки 

колективу до сценічного виступу. Розглянемо навчально-виховні методи. 

Зміст навчальної роботи в аматорських інструментальних колективах 

визначається їх специфікою та особливим призначенням.  

Навчальний процес в аматорських інструментальних колективах, які 

функціонують у закладах вищої освіти, здійснюється з урахуванням щорічної 

зміни значної частини учасників. Тому, на першому занятті керівник має 

розповісти про: специфіку ансамблевої гри й види ансамблів, про можливості 

й особливості інструментальних ансамблів, правила розміщення 

ансамблістів, функції інструментів, загальний план роботи ансамблю та його 

репертуар.  

Керівникові аматорського інструментального колективу вже на перших 

заняттях необхідно у доступній формі пояснити: а) роль керівника-диригента 

й засоби управління інструментальним колективом; б) виразність 

диригентського жесту і його роль у підготовці колективу до спільного 

виконання (жест на увагу, ауфтакт, зняття звука тощо); в) показ диригентом 

темпу, динаміки, характеру звучання й основних диригентських схем (2/4, 

3/4, 4/4, 6/8 тощо). Основною ланкою організаційної, навчальної й виховної 

роботи в аматорському інструментальному колективі є репетиція.  

Методика планування і проведення репетицій розробляється з 

урахуванням таких чинників: а) технічно-виконавського рівня колективу й 

окремих ансамблістів; б) ступеню складності репертуару; в) кількості годин, 
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відведених на засвоєння певного твору; г) врахування часу на індивідуальні 

консультації для учасників колективу з низьким рівнем підготовки; д) 

визначення послідовності етапів роботи над окремими творами; ж) 

планування оптимального поєднання різних форм і методів роботи для 

раціонального використання репетиційного часу.  

З метою послідовності навчально-виховної роботи та підвищення 

виконавського рівня колективу репетиційний час варто розподілити на кілька 

етапів: – ознайомлення з окремим твором або програмовим репертуаром 

навчального року (відбувається на загальних репетиціях); – вивчення 

ансамблевих партій (здійснюється як індивідуально, так і парами або 

групами виконавців); – групові заняття (залежно від поставленого завдання 

проводяться з групами інструментів); – робота над творами на загальних 

репетиціях.  

Методи, які застосовує керівник аматорського інструментального 

колективу у репетиційній роботі поділяємо на три групи: стимулювальні, 

навчальні та творчі. До стимулювальних методів відносимо: методи, які 

застосовує керівник у процесі організації (набору учасників) колективу – 

бесіда, переконання, заохочення та метод мотивації. До навчальних методів 

входять: метод порівняння, метод словесної інтерпретації музичного образу, 

метод багаторазового повторення; метод вибіркового вивчення фрагментів 

твору; метод зміни темпових та динамічних характеристик; метод перевірки 

та виявлення знань та умінь. До творчих методів відносимо: метод емоційної 

драматургії, метод музичного узагальнення, метод створення художнього 

контексту, метод створення вже створеного, метод гірлянд випадковостей і 

асоціацій. Ці методи можна охарактеризувати як засоби спільної діяльності 

керівника-педагога й учасників аматорського колективу, за допомогою яких 

учасники набувають конкретних знань, умінь і навичок спільного 

виконавства. Від них залежить успішне вирішення художньо-творчих 

завдань у роботі над музичним твором. Розглянемо стимулювальні методи. 

Бесіда проводиться з майбутніми учасниками про соціальне значення 

аматорського інструментального виконавства; переконання показує виховний 

і розвивальний характер колективного музикування; відбувається заохочення 

до творчої співпраці в музичному колективі.  

Метод мотивації також відіграє велику роль у діяльності керівника 

аматорського інструментального колективу. Від нього залежить, наскільки 

репетиційна робота буде проходити успішно. Насамперед важливо зуміти 

зацікавити виконавців, пробудити у них інтерес до творчої діяльності. 

Зазвичай, учасники колективів з захопленням відносяться до занять, коли 

керівник добирає цікаві різножанрові твори до репертуару, коли в колективі 
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панує творча атмосфера та дружні стосунки, коли колектив регулярно бере 

участь у концертних виступах та перемагає на конкурсах різних рівнів.  

До навчальних методів входять загальнопедагогічні методи. Метод 

порівняння є свого роду «метаметодом» у всіх його різновидах. Він широко 

застосовується у музичній педагогіці, оскільки припускає спостереження 

(термін Б. Асаф’єва) за контрастними й тотожними елементами в музиці. 

Метод порівняння активізує наявну систему асоціацій й створює нові, 

залучає різноманітні зв'язки в процес пізнання музичного образу, тим самим 

сприяє більш глибокому й повному його відтворенню. Порівняння як 

розумова операція несе в собі суперечність, що ґрунтується на відмінності 

між рівнем знань, які має учасник колективу, й тими, що необхідні йому для 

вирішення поставленого завдання. Порівняння є основним методом для 

отримання нових знань.  

На репетиціях аматорських інструментальних колективів метод 

порівняння виступає у різних модифікаціях: – метод виявлення подібності й 

відмінності, що Д. Кабалевський виділяє в якості одного з найважливіших у 

музичній освіті; – метод ідентифікації – ототожнення предметів, об'єктів, 

явищ, процесів, їх впізнання (наприклад, упізнавання знайомого твору серед 

інших); – метод перекодування – подання змісту в іншій знаковій системі 

(наприклад, вираження музичного образу вербальними засобами, у вигляді 

малюнка та ін.).  

Метод словесної інтерпретації музичного образу застосовують для 

кращого осмислення змісту образів музичного твору. Адже відомо, що без 

словесних пояснень і визначень неможливо обійтися в педагогічній практиці. 

Цей метод ефективний для розвитку образного мислення, розвиває здатність 

в усній формі, на основі отриманих знань, яскраво й переконливо викладати 

свої думки. Під час вивчення того або іншого музичного твору керівник 

аматорського інструментального колективу йде від слухових наочних 

методів (прослуховування-показ нового музичного твору, розучування 

нового твору та ін.) до методів словесних, які припускають опис явища у 

вербальній формі. Сформовані вміння педагогічної техніки допомагають 

майбутньому викладачеві музичного мистецтва у якості керівника 

аматорського інструментального колективу в цій роботі. Культура мови 

керівника сприяє осмисленню учасниками колективу, усвідомленню 

отриманих музично-слухових уявлень й переведенню їх у звичну для них 

словесну форму, оперуванню у своїх міркуваннях загальноприйнятими 

музичними термінами. Найважливіше значення, за цих обставин, має образна 

сторона словесного висловлення.  
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Поряд із загальнопедагогічними методами в музичній педагогіці 

сформувалися й спеціальні – власне музичні методи. Одним з основних є 

метод багаторазового повторення, що сприяє вивченню та запам’ятовуванню 

нотного тексту, адаптації виконавського апарату, засвоюванню засобів і 

прийомів звуковидобування, складних ритмічних формул, артикуляції та 

формуванню виконавських навичок. Багаторазове повторення необхідно 

проводити у повільному темпі, який надає можливість учасникам колективу 

правильно відтворити нотний текст, засвоїти найбільш складні фрагменти. 

Багаторазове повторення практикується не тільки під час вивчення складних 

для виконання фрагментів. Такий метод є необхідним для вивчення 

музичного тексту, засвоєння його динаміки та кульмінацій, досягнення 

якісного звучання, рельєфного виконання музичних фраз, речень тощо.  

Метод вибіркового вивчення фрагментів музичного твору 

застосовується з метою подолання складних технічних фрагментів. У партіях 

ансамблістів зустрічаються уривки та окремі такти, що вимагають тривалої і 

кропіткої роботи, що зумовлено техніко-моторними характеристиками, 

незвичністю фактури, складністю метроритмічних малюнків, виконання 

специфічних прийомів гри, які є характерними для естрадної та джазової 

музики. Для опрацювання складних фрагментів застосовується метод 

вибіркового вивчення фрагментів музичного твору, коли виокремлюється 

частина музичного тексту для зосередження уваги на подоланні окремих 

труднощів.  

Метод зміни темпових та динамічних характеристик застосовується 

переважно у процесі вивчення творів, що вимагають швидких темпів і зміни 

динаміки. Засвоєння швидкого темпу, вимагає зосередженої уваги до 

програвання музичних творів у повільних темпах. Такий тем дозволяє 

спочатку опанувати нотний текст, аплікатуру, динаміку тощо, контролювати 

виконавський процес, психологічно підготуватися до виконання у швидкому 

темпі. Поступово темп виконання музичного твору підвищується. Під час 

зміни динамічних характеристик необхідно визначити в партіях ансамблістів 

поступовий рівень збільшення або зменшення звучності, узгодити баланс 

звучання між окремими інструментами.  

Метод перевірки знань та умінь займає важливе місце у репетиційній 

роботі. До завдань цього методу належать: перевірка партій, постійний 

контроль за якістю виконання партій ансамблістами, виявлення рівня 

підготовки в роботі над твором, ставлення учасників колективу до репетицій, 

самостійних занять.  

Творчі методи Метод музичного узагальнення (Е. Абдуллін) націлений 

на засвоєння учасниками аматорських інструментальних колективів 
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ключових фахових знань, спрямованих на розвиток їхнього мислення. Даний 

метод містить низку послідовних дій. Перша дія має за мету активізувати той 

музичний життєвий досвід, ті знання про музику й уміння, які необхідні для 

наступного засвоєння нових знань і вмінь. Друга дія має на меті познайомити 

учасників колективів з новими для них знаннями, що розкриває зв'язки з 

іншими видами мистецтва, із самим життям. При цьому важливе значення 

має створення пошукової ситуації, що активізує мислення, прагнення дійти 

самостійних висновків й умовиводів, які мають відношення до нового 

знання. Третя дія пов'язана із закріпленням уявлень учасників колективів про 

нове знання у різних музичних творах та стилях, з розвитком здатності усе 

більш самостійно й заглиблено пізнавати музику.  

Метод створення художнього контексту (Л. Горюнова) спрямований на 

збагачення образного мислення учасників колективів, завдяки «виходам» за 

межі музичного мистецтва (звертання до суміжних видів мистецтва, історії, 

природи, до тих або інших життєвих ситуацій та ін.). Даний метод дає 

можливість уявити музику в багатстві її різноманітних зв'язків, зрозуміти 

подібність і відмінність від інших видів мистецтва, усвідомити зв'язок з 

історією та ін.  

Метод створення вже створеного (В. Усачова), на думку автора, 

«вимагає: – самостійності в отриманні й засвоєнні знань (під час 

проходження шляху композитора, у процесі проживання створення 

музичного твору); – здібності до творчості (коли студент в опорі на свій 

музичний досвід і творчу уяву зіставляє, порівнює, перетворює, обирає, 

створює та ін.); – розвитку сприйняття як здібності до індивідуального 

відчуття й творчої інтерпретації музики».   
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14. Козир А. В. Система принципів фахової підготовки викладачів 

мистецьких дисциплін / А. В. Козир // Вісник Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 10(1). - 

С. 30-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10%281%29__7 

15. Новійчук В.І. Народно-професіональні зв’язки та тенденції розвитку 

фольклорних форм творчості // Українська художня культура. : Навч. 

посібник. –. К. : Либідь, 1996. – 344 с. 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669372:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vluf_2013_10%281%29__7
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Додаток М 

Матеріали до дискусії „Професія – диригент аматорського 

інструментального колективу”  

 

Рекомендована література: 

 

16. Авдєєва І. М. Принципи педагогічної фасилітації. Наукові записки 

Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. академіка 

С. Д. Максименка. К. : Главник, 2005. Вип. 26. В 4-х т., т. 1. С. 24–28. 

17. Бакланова Т.И. Педагогика художественной самодеятельности / Т.И. 

Бакланова. – М.1992.  

18. Бакушинский А.В. Исследования и статьи. Избранные 

искусствоведческие труды». Москва, издательство "Советский художник", 

1981. – 352 с. 

19. Бамбурова Л.И. Мотивация совместной музыкальной деятельности 

юношеских групп: Психология воспитания в первичном коллективе. – 

Ярославль, 1985. 166 с. 

20. Барановська І. Г. Методичні засади художньо-творчої самореалізації 

підлітків в умовах діяльності ансамблю народної музики : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.02 / І. Г. Барановська ; наук. кер. О. П. Щолокова ; Нац 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. - 20 с. 

21. Брилін Б. А. Педагогічні основи музично-творчого розвитку учнів 

старших класів у сучасних формах дозвілля: автореф. дис... д-ра пед. наук, 

спец: 13.00.01. / Б. А. Брилін. - К., 1998.40 с. 

22. Брилін Б. А. Вокально–інструментальні ансамблі школярів: книга для 

учителя / Б. А. Брилін. — 2–ге вид. — Київ: Преса України, 2011. — 131 с. ; 

ноти. 

23. Брилін Б. А. Інструментування та аранжування: тексти лекцій та 

практичні матеріали для студентів мистецько–педагогічних спеціальностей 

Інститутів і факультетів музичного мистецтва педагогічних університетів та 

вищих навчальних закладів культури і мистецтв, а також для учителів музики 

загальноосвітніх шкіл / Б. А. Брилін, Е. Б. Брилін. — 2–ге вид. — Одеса, 

2012. — 745 с. 

24. Вартанов А. Самодеятельное художественное творчество и 

профессиональное искусство // Искусство и народ. – М.; Л.: Наука, 1966. 

25. Воронина Т. О камерном музицировании и становлении исполнителя // 

О мастерстве ансамблиста: сб. науч. тр. / отв. ред. Т. А. Воронина; науч. ред. 

И. М. Тайманов. – Л: ЛОЛГК, 1986. – С. 6 – 21. 

26. Кьон Н. Г. Функції сольфеджіо у формуванні навичок самостійного 

музикування студентів музично–педагогічного навчального закладу / Н. Г. 

Кьон, Т. В. Мажара // Науковий вісник ПДПУ ім. К. Д. Ушинського. 

Спецвипуск. Мистецька освіта: сучасний стан і перспективи розвитку. – 

Одеса, 2007. – Ч. 2. – С. 45–51.  
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Додаток Н 

Дисципліна «Практикум з інструментального ансамблю» 

методи роботи з аматорськими інструментальними колективами 

 

Баскет-метод (гра „Оркестрова репетиція”) 

метод навчання на основі імітації ситуації 

 

Опис ситуації. Керівник оркестру затримується. Він дзвонить одному із 

студентів і просить провести репетицію оркестру на тему «Передконцертна 

репетиція». Ноти всіх творів лежать у нього на робочому столі. Керівник 

заздалегідь готує 6 однакових комплектів нот: твір великої форми, 2 п’єси, 

ноти для акомпанування. Твори мають бути різних жанрів. 

Мета завдання. Поставити студента перед необхідністю сформувати 

критерії, за якими треба відібрати складні епізоди над якими має бути 

проведена ретельна робота й провести репетицію. 

Схематично дії студента можна уявити так: 

 усвідомити мету дії; 

 згадати методику роботи над складними епізодами; 

 відібрати ту з них, яка потрібна для досягнення мети; 

 провести репетицію. 

Група підтримки повинна провести безпосередній відбір складних 

епізодів відповідно до вироблених критеріїв. 

Проведення заняття. Оркестранти поділяються на 3 групи. У кожній 

групі обирається студент-практикант, який буде проводити цю роботу. Інші 

студенти – група підтримки. Кожному студенту-практиканту і кожній групі 

підтримки видається комплект нотних матеріалів. Студенту-практиканту 

дається 5 хвилин для виконання завдання: він повинен на аркуші паперу 

перерахувати критерії відбору складних епізодів для вивчення. Потім 

(протягом 5 хвилин) студент-практикант і група підтримки за цими 

критеріями незалежно один від одного обирають нотний матеріал. Далі в 
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спільному обговоренні (5-10 хвилин) група виробляє спільне рішення, які 

складні епізоди і чому треба відібрати для ретельної роботи. Потім студент-

практикант захищає рішення своєї групи (5 хвилин кожному учаснику). 

Поведінка вчителя. Після закінчення репетиції, яка проведена усіма 

командами керівник оркестру дякує учасникам гри. Запитує їхню думку про 

проведену репетицію: що сподобалося, що ні. Керівникові забороняється 

оцінювати запропоновані рішення. Можна зробити зауваження щодо 

дотримання протоколу гри, з поведінки окремих учасників. Сенс заборони на 

оцінювання полягає в тому, що студенти, не отримавши «правильного» і 

«єдино вірного рішення», будуть продовжувати обговорювати гру. І тільки 

на наступній репетиції треба обговорити вирішення проблеми. 

Досягаються результати. Студент-практикант потрапляє в ситуацію, 

яка в психології називається ситуація напруженої потреби. Він не може 

підвести своїх товаришів, тому за короткий відрізок часу повинен спробувати 

вирішити поставлену задачу. Далі його результат обговорюватимуть в групі 

підтримки при відборі складних епізодів. Може так статися, що студент-

практикант і група підтримки за одним і тим же критерієм оберуть різні 

епізоди. Потім вони обговорюватимуть отримані результати. Відбувається 

самонавчання, аналіз чужого досвіду, виховується критичне ставлення до 

чужої думки, вміння відстоювати своє рішення. 

 

Метод поведінкового моделювання (модель „Цінності 

взаєморозуміння у діяльності нашого ансамблю/оркестру”) 

 

Поведінковий моделювання – це відносно новий метод навчання 

навичкам міжособистісного спілкування і зміни установок. Він вчить 

конкретних навичок, пов'язаних з виконанням професійної діяльності, через 

наступні кроки: 

 пред'явлення «поведінкової моделі» (приклад для наслідування, 

ідеалу) професійної поведінки, яке пропонується засвоїти; 
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 практика студентів, коли їм пропонується максимально точно 

відтворити запропоновану «поведінкову модель»; 

 забезпечення зворотного зв'язку і підкріплення, які свідчать про 

рівень успішності оволодіння відповідними моделями поведінки. 

Типовим прикладом поведінкового моделювання є ситуація, коли 

наставник показує менш досвідченому учаснику колективу зразок того, як 

слід працювати. Після цього останньому надається можливість самостійно 

відтворити запропоновану модель поведінки. 

Студентам було запропоновано відтворити рольову гру «Погода», де 

вони демонстрували формат спілкування членів колективу в умовах 

позитивного та негативного соціально-психологічного клімату. 

Опис ситуації. Відтворення спілкування членів колективу в умовах 

позитивного та негативного соціально-психологічного клімату. 

Мета завдання. Поставити студентів перед необхідністю обирати 

модель поведінки спрямовану на налагодження взаємовідносин та 

взаєморозуміння у колективі. 

Проведення заняття. Керівник проводить заняття, де надає інформацію 

з ситуацій, що складаються у віртуальному колективі виконавців. Розповідає 

як вирішуються проблемні ситуації. Оркестранти поділяються на 2 групи. 

Кожній групі надається практична ситуація, що має бути у колективі. Кожній 

групі видається опис ситуації. Студентам надається 15 хвилин для виконання 

завдання: вони мають представити необхідні дії для вирішення проблемної 

ситуації. В обговоренні (5-10 хвилин) група обирає спільне рішення. Потім 

група захищає своє рішення. 

Досягаються результати. Студенти обговорюють ситуації, формуються 

вміння відстоювати своє рішення, критичне ставлення до чужої думки 

знаходити взаєморозуміння з колегами, толерантність до чужої думки.  
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Додаток П 

Індивідуальна бесіда на тему „Основні засоби музичної виразності гри на 

тромбоні” (11с) 

 

До засобів музичної виразності належать: інтонація, тембр, динаміка, 

темп, штрихи. Розглянемо їх детальніше. 

У музикознавстві «інтонація» в широкому розумінні визначається як 

«реальне звукове втілення музичного твору, який характеризується 

сукупністю різноманітних звукових засобів та їх співвідношенням у межах 

синтаксичного масштабного рівня». 

Тромбон – кулісний, тобто розсувний духовий інструмент. Завдяки 

висуванню лаштунки інструмент збільшується у довжину, забезпечуючи 

можливість вилучення всього хроматичного звукоряду. На тромбоні існує сім 

позицій положення лаштунки. Відстань між першою (основною) позицією і 

другою дорівнює півтону, відповідно такий же інтервал між другою і 

третьою позицією і так далі. Кожній позиції відповідає основний тон і його 

часткові тони (обертони), так званий натуральний звукоряд. 

Специфіка інструменту не передбачає чисте звучання звуків 

натурального звукоряду. На першій позиції звук «фа» малої октави трохи 

занижений, «ре» і «фа» першої октави – підвищені, «ля-бемоль» першої 

октави – занижений, звуки «сі-бемоль» і «до» першої октави (у залежності 

від конструкції інструменту) мають схильність до збільшення. Так само 

відбувається і на інших позиціях. Надати визначення терміну «позиція» 

(раніше), оскільки термін з’являється в перший раз. Для того, щоб виконання 

їх було інтонаційно чистим тромбоніст має контролювати слухом 

підвищення або зниження звуків за допомогою куліси. Багато звуків можна 

грати на різних позиціях, наприклад, «ля» малої октави на II-й і VI-й 

позиціях; «фа» першої октави – на I-й, IV, VI, «ля-бемоль» – на I-й, III-й, V-й, 

VII-й. Таких можливостей багато. Тромбоніст повинен ними користуватися 

для збільшення тембральної виразності звучання інструменту. Подібна 
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заміна позицій під час виконання звуків однакової висоти є зручною при 

виконанні технічних епізодів і особливо музичних фраз кантиленного 

характеру. 

Тромбон є єдиним з духових інструментів, що здатний відтворювати 

звуки ідеальної інтонаційної точності в будь-якому заданому інтервалі 

діатонічної системи і навіть в чверть тонової або одну третину тонової гами.  

Однак, практично, як інтонація, так і динамічні й темброві можливості 

тромбона, залежать від конструктивних достоїнств того чи іншого 

інструменту, але, головне, – від правильної координації функцій губного 

апарату з інтенсивністю і спрямованістю видиху виконавця. 

Тембр - здатність слуху відчувати різне забарвлення звуку - допомагає 

виявленню забарвленості звуків. Динаміка як здатність слуху відчувати звук 

у різних діапазонах гучності сприяє більш сильному впливу музики на 

емоційний стан слухача. Тембр і динаміка є основними компонентами 

музичного тембро-динамічного слуху. Фразування – здатність до художньо-

змістового розмежування фраз – сприяє найбільш точному, яскравому і 

вірному розкриття ідейно-емоційного змісту музичного твору. 

Тромбон – один з духових музичних інструментів, здатний досягати 

максимальної для духових інструментів сили звуку. Ці динамічні можливості 

інструменту широко використовували в своїх творах композитори минулого і 

сьогодення, доручаючи тромбону solo або групі тромбонів оркестрові 

епізоди, пов'язані з моментами найвищої емоційно-драматичної напруги. 

Сила звучання на тромбоні залежить від: 

– швидкості та інтенсивності вдування повітря в губну щілину, 

обмежену краями мундштука; 

– відповідного тій чи іншій динаміці і регістру активного ігрового 

стану губного апарату; 

– енергійної і спрямованої роботи дихальних м'язів (опора дихання). 

Ступінь тиску і кількість повітря, що витрачається, в різних регістрах 

різні. Під час вилучення низьких звуків губи розслабляються, і це 
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налаштовує їх на правильну вібрацію, викликає більші витрати повітря, хоча 

вони і не такі інтенсивні по видиху. Чим вище звук, тим менше витрати 

повітря, а ступінь інтенсивності видиху (тиску) збільшується. 

Група тромбонів володіє найбільшою силою звучання і, в той же час, 

здатна до виконання різноманітних динамічних градацій. Завдяки 

своєрідному звучанню і можливостям, група тромбонів здатна створювати 

найрізноманітніші темброві фарби і настрої: міць, монументальність, 

драматизм, урочистість, зловісну похмурість, скорботу, гумор, співучість 

тощо. 

Тривалість звучання залежить від природного обсягу легких виконавця, 

від уміння проводити економічний і тривалий видих. Звучання починається 

від моменту «атаки», неодмінною умовою якої є одночасність відходу язика і 

початку видиху. Далі слідує стаціонарна частина звуку і його закінчення. У 

світовій оркестрової літературі є чимало прикладів, коли від тромбоніста 

потрібно досить тривале звучання на одній ноті або в музичній фразі легато. 

У всіх випадках тромбоніст повинен мати достатньо повний резерв 

повітря, який витрачається в залежності від тривалості звучання ноти або 

фрази. Природно, відмінність в динаміці потребує більших або менших 

витрат повітря: в forte – більше, в piano – менше. Немає необхідності 

проводити глибокий вдих перед виконанням короткої фрази, так як 

доведеться витрачати додаткові зусилля на стримування надмірного і 

непотрібного запасу повітря. Перевантаження запасу повітря призведе до 

занадто ущільненого видиху, що порушить нормальну вібрацію губ і 

відіб'ється на всіх трьох моментах звуковидобування, починаючи від атаки 

звуку і закінчуючи його завершенням. 

Недостатній запас повітря буде мати настільки ж негативне значення, як 

і надлишок його. Малий запас повітря позбавляє виконавця «опори» дихання, 

фундаменту гри. 

Однією з умов художньо-повноцінного виконання є відтворення 

рівномірного видиху. Мінімальне відхилення в силі і рівності видиху відразу 
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ж викличе відповідну пульсацію повітряного стовпа в інструменті, внаслідок 

чого змінюється рівність звучання, якість звуку. Яскравим прикладом такого 

порушення може служити видих початківця тромбоніста: він 

швидкоплинний, нетривалий, неврівноважений. 

Важливе значення має й правильне в звуковому відношенні 

розташування площин губ по відношенню одна до одної. Не повністю 

зімкнені губи порушують рівномірність звучання не протязі всього діапазону 

інструменту. 

Повнота звучання безпосередньо причетна до сили і тембру звуку.  

Повне, округлене звучання досягається шляхом мобілізації обертонів, 

залучення їх до сфери похідного тону. 

Досвідчені музиканти вловлюють їх створенням деякого акустичного 

простору в ротовій порожнині. У чималому ступені повнота звучання, а 

також його темброва наповненість, залежать від акустико-естетичного 

уявлення виконавця. Тому, весь процес навчання тромбоніста має 

відбуватися в вихованні власного ставлення до звуку, розкритті його 

темброво-колористичних якостей. 
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Додаток Р 

 Застосування коучингу   

бесіда „Мій майбутній творчий шлях” 

 

Бесіда проводиться з учасниками, які тільки увійшли до оркестру або 

ансамблю. 

1. Розпочинається знайомство з метода постановки цілей. Відкриті 

запитання дозволяють наблизитися до розуміння того, чого прагне досягти 

учасник колективу, яка його мета. Запитання: 

Я це дійсно «хочу» або мені це «треба» або я це «повинен»? 

Чи надихає мене моя мета? 

Чи залежить досягнення результату тільки від мене? 

Який результат буде для мене найкращим? 

Як я зрозумію, що це той результат, який був мені потрібен? 

Що для мене важливо в процесі наближення до мети? 

2. Наступний крок – розібратися з реальним станом справ, виявити 

можливі внутрішні обмеження. Запитання: 

Робив я що-небудь подібне раніше? 

Якщо так, то що мені заважало досягти результату? 

Які зараз у мене є ресурси зовнішні і внутрішні для досягнення мети? 

Які ще ресурси мені знадобляться для досягнення мети? 

Що я вже роблю для досягнення своєї мети? 

На скільки відсотків зараз виконана моя мета? 

3. Третій крок допоможе побачити можливості і знайти варіанти 

вирішення проблеми, що заважає досягненню результату. Запитання: 

Як змінити ситуацію, що можна зробити саме зараз? 

Які є альтернативні варіанти? 

Хто може допомогти знайти потрібне рішення? 

Уявіть, що ви стали чарівником і можете міняти все так, щоб це вам 

підходило – де в своєму житті ви б тоді почали робити зміни? 
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Додаток С 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті в наукових фахових виданнях України: 

1. Зуб Г. В. Готовність майбутніх фахівців музичного мистецтва до роботи з 

аматорськими колективами. Педагогічні науки. Херсон, 2017. Вип. LXXX (1). 

С. 142-146. 

2. Зуб Г. В. До проблеми підготовки майбутніх фахівців музичного 

мистецтва до роботи з інструментальними аматорськими колективами. 

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні 

науки: зб. наук. праць. Київ: НПУ імені Драгоманова, 2018. Вип. 60. С. 187-

191. 

3. Зуб Г. В. Щодо методів репетиційної роботи з аматорськими 

інструментальними колективами. Вісник Чернігівського національного 

педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки: 

зб. наук. праць. Чернігів, 2018. Вип. 155. С. 159-163. 

4. Зуб Г. В. Педагогічна фасилітація в процесі роботи з аматорськими 

інструментальними колективами. Інноваційна педагогіка. Одеса, 2019. 

Вип. 14, том 1. С. 58-62.  

5. Зуб Г. В., Матвєєва О. О. Шляхи формування фахової компетентності 

майбутніх фахівців музичного мистецтва як керівників аматорських 

інструментальних колективів. Педагогіка формування творчої особистості у 

вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2019. Вип. 65. Т. 2. С. 84-89. 

 

Статті в зарубіжних наукових виданнях: 

6. Зуб Г. В. Amateur art as a scientific problem. Humanities and social sciences. 

Science and education a new dimension. Budapest, 2018. VI (27). S. 7-10. 

7. Зуб Г. В. Фахова компетентність майбутніх фахівців музичного 

мистецтва як керівників аматорських інструментальних колективів. Nauka i 

Studia. Przemyśl, 2019. S. 55-68. 

 

Статті в інших виданнях, матеріали конференцій: 

8. Зуб Г. В. Підготовка магістрів музичного мистецтва до керівництва 

аматорськими інструментальними колективами. „Новина та за напреднали 

наука – 2018”: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. София : „Бял-ГРАД-

БГ” ООД, 2013. С. 47-50. 

9. Зуб Г. В. Готовність майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

професійної діяльності. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки 

та психології: зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. Запоріжжя, 2018. С. 

30-32. 

10. Зуб Г. В. Актуальні проблеми підготовки фахівців музичного мистецтва. 

Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних 

викликів: теорія і практика: зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. 

Харків, ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018. С. 357-360. 
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11. Зуб Г. В. Component structure of the activities of the head of the student 

amateur instrumental collective. „Trends of modern science – 2018”: materials of 

XIV international research and practice conf. Pedagogical sciences. Sheffield, UK, 

2018. Vol.10. S. 21-24. 

12. Зуб Г. В. До проблеми формування фахової компетентності майбутніх 

фахівців музичного мистецтва як керівників аматорських інструментальних 

колективів. „Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні 

напрями наукових досліджень”: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. 

Київ, 2019. С. 72-74. 

13. Зуб Г. В. Щодо компонентів змісту підготовки майбутніх фахівців 

музичного мистецтва як керівників аматорських інструментальних 

колективів. Nauka: teoria i praktyka-2019: materiły XV międzynarodowej 

naukowi-praktycznej konferencji (07 – 15 sierpnia 2019 roku). Przemyśl, 2019. S. 

17-21. 

14. Зуб Г. В. Щодо структури фахової компетентності майбутнього фахівця 

музичного мистецтва. Новини на научния прогрес-2019: зб. матеріалів XV 

междунар. научна практична конф. София, 2019. С. 26-29.  

15. Зуб Г. В. Функції керівника аматорського інструментального колективу 

як фасилітатора. „Прикладные научные разработки – 2019”: зб. матеріалів 

XV Междунар. научно-практ. конф. Прага, 2019. С. 55-59. 

16. Зуб Г. В. Сучасний стан підготовки вчителів музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами. Традиційна 

культура в умовах глобалізації: синергія традиції та інновації: /матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. Харків, 2019. С. 69-72. Режим 

доступу : https://www.science-community.org/uk/node/201748 

 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження доповідались та обговорювались на наукових і науково-

практичних конференціях різного рівня: Міжнародних – „Новина та за 

напреднали наука – 2018” (Софія, 2018); „Trends of modern science” (Sheffield, 

2018); „Nauka: teoria i praktyka-2019” (Przemyśl, 2019); „Новини на научния 

прогрес – 2019” (Софія, 2019); Всеукраїнських – „Інноваційні наукові 

дослідження у галузі педагогіки та психології” (Запоріжжя, 2018); 

„Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах 

сучасних викликів: теорія і практика” (Харків, 2018); „Сучасні педагогіка та 

психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень” 

(Київ, 2019); „Традиційна культура в умовах глобалізації: синергія традиції 

та інновації” (Харків, 2019).  

Результати дослідження обговорювались та набули позитивної оцінки на 

засіданнях кафедри початкової і професійної освіти ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди (упродовж 2015 – 2018 рр.). 
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