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Постановка та обґрунтування 
актуальності проблеми. Національне 
відродження і прагнення України до 
інтеграції у європейську спільноту зумовили 
потребу у створенні нової системи освіти, 
орієнтованій на розвиток творчої особистості 
громадянина. Освіта в Україні в цілому і 
музично-педагогічна зокрема переживають 
період глобальних трансформацій, 
зумовлених новими тенденціями в розвитку 
суспільства й інших сфер життєдіяльності 
людства. Високі вимоги сьогодення до рівня 
фахової підготовки вчителів музичного 
мистецтва зумовлюють необхідність 
оптимізації технологій навчання й виховання 
студентів музично-педагогічних закладів 
освіти. Однією із нагальних проблем сучасної 
музично-педагогічної освіти є вдосконалення 
професійної підготовки майбутнього вчителя 
музичного мистецтва, зокрема активний 
розвиток його професійних властивостей. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питання формування основ 
професійної підготовки майбутніх учителів 
музики розглядали у своїй дослідній 
діяльності провідні педагоги, психологи, 
музиканти та інші діячі науки, освіти й 
мистецтва. У працях Л. Виготського [4], 
А. Маклакова [9], З. Румянцевої [13] 
висвітлено суть психологічних пізнавальних 
процесів і зміст основних властивостей 
особистості, необхідних для музичного 
розвитку. В роботах Б. Гершунского [5], 
О. Ростовського [11; 12] розкрито 
педагогічну сторону цих питань.  

Для розуміння суті професійної 
підготовки вчителів-музикантів велике 
значення мають дослідження 
В. Загвязинського [6], М. Буланової-
Топоркової [3]. У дослідженнях 
Л. Арчажнікової [1], А. Лопатіної, 
М. Скребцової [8] обґрунтовано методичні 
засади музично-педагогічної підготовки 
майбутніх учителів музичного мистецтва. У 
дослідженнях низки учених (Ш. Амонашвілі, 
О. Апраксина, Н. Ветлугіна, А. Глузман, 
І. Дзержинська, Г. Падалка, 
В. Сухомлинский, Л. Хлєбнікова) приділено 

значної уваги важливості музично-
педагогічної діяльності вчителів. 

Питання, безпосередньо пов’язані з 
фаховою підготовкою вчителів, формуванням 
і розвитком окремих професійних 
властивостей, компетентності педагогів, у 
тому числі педагогів-музикантів, досліджено 
у працях багатьох учених (Е. Абдуллін, 
В. Андрющенко, Л. Арчажнікова, 
Л. Гусейнова, О. Кузніченко, Н. Кузьміна, 
А. Маркова, Г. Мешко, М. Михаськова, 
Л. Мітіна, В. Муцмахер, В. Орлов, 
Г. Падалка, І. Полубоярина, О. Ростовський, 
О. Рудницька, В. Сластьонін, Р. Тельчарова, 
А. Хуторськой, А. Щербаков та інші). 

Проте, незважаючи на існування 
досліджень за тематикою статті, соціально 
зумовлена потреба у підготовці 
висококваліфікованого вчителя музичного 
мистецтва, у дієвій методиці оцінювання 
рівня його компетентності, виділення 
професійно необхідних особистісних 
характеристик тощо спричинили необхідність 
у зосередженні наукової уваги на уточненні 
сукупності професійних властивостей 
майбутніх учителів музичного мистецтва. 
Ось чому, на наш погляд, перелік і 
характеристика основних професійних 
властивостей майбутніх учителів музичного 
мистецтва потребують конкретизації. 

Мета статті – визначення й 
характеристика основних професійних 
властивостей особистості студентів музично-
педагогічних і мистецьких факультетів 
гуманітарно-педагогічних вищих навчальних 
закладів. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Оскільки одним із ключових 
понять статті є «властивість», на початку 
викладу основного матеріалу пояснимо своє 
бачення доцільності застосування у тексті 
саме цього терміна. Властивість – якість, 
ознака, характерні для кого-чого-небудь [15]; 
якість, ознака, що становить відмітну 
особливість кого-чого-небудь [14]; вияв 
певних якостей об’єктів у процесі їх взаємодії 
[16]. 

Проаналізувавши матеріал 

 Щербак І. В., 2019 
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вищезазначених тлумачних словників, 
енциклопедій та іншої наукової літератури, 
ми дійшли висновку, що хоча у переважній 
більшості зазначених джерел інформації 
«властивості» є синонімом «якостей», усе ж 
таки, розглядаючи характеристики, що є 
найбільш необхідними для фахівців будь-якої 
сфери професійної діяльності, більш 
коректним є застосування терміна 
«властивості». Крім того, у «якостей» існує 
значно більше різноманітних несинонімічних 
значень, що може нашкодити адекватності їх 
розуміння. 

На основі вивчення й аналізу 
відповідних визначень у науковій літературі 
було з’ясовано, що професійні властивості 
вчителя музичного мистецтва це професійно 
значущі й особистісні характеристики, що 
визначають особливості його музично-
педагогічної діяльності. Зазначені 
властивості, на наш погляд, виражають 
професійно зумовлені соціальні вимоги до 
вчителя-музиканта у вигляді певних функцій, 
здібностей, знань, навичок, умінь, 
особистісних і професійних якостей-рис та 
спрямованості на фахову діяльність. 

Для визначення й характеристики 
професійних властивостей вчителя музичного 
мистецтва вельми актуальним, на нашу 
думку, є вислів Б. Асаф’єва: «Музичний 
педагог у загальноосвітній школі … повинен 
бути і теоретиком, і регентом, але в той же 
час і музичним істориком, і музичним 
етнографом, і виконавцем, володіти 
інструментом, щоб завжди бути готовим 
спрямувати увагу в той чи інший бік» [2, 
c. 65].  

Г. Падалка порівнювала вчителя 
музичного мистецтва з лоцманом у 
неосяжному океані музики, завдання якого 
«охоплюють широку сферу питань музичного 
виховання, а головними якостями є 
самовідданість і ентузіазм, переконаність у 
необмеженості виховних можливостей 
величного мистецтва музики, палке бажання 
й уміння зробити її необхідною для всіх 
людей, педагогічна майстерність і творче 
натхнення» [10, с. 14]. 

Не можна не погодитись також із 
думкою сучасного дослідника Ю. Локарєвої, 
що професія вчителя музичного мистецтва є 
багатогранним, широкопрофільним поняттям, 
яке у соціальному плані являє собою синтез 
окремих професій (педагога, психолога, 
вихователя, інструменталіста, вокаліста, 
диригента, аранжувальника, композитора, 
артиста, режисера, сценариста тощо), що 
вбирає умови професійної діяльності, 
особливості особистісних характеристик, 
соціальний статус, спосіб життя, професійну 

самореалізацію та самоствердження [7, 
с. 203]. 

У результаті аналізу накопичених в 
науці підходів нами було уточнено 
сукупність професійних властивостей 
особистості сучасного вчителя взагалі і 
вчителя музичного мистецтва зокрема 
(функції, здібності, знання, навички, уміння, 
якості-риси та основні напрямки професійної 
спрямованості) і побудовано відповідну 
структурну схему (рис. 1). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У процесі навчання на музично-
педагогічних і мистецьких факультетах ЗВО 
важливу роль відіграють формування й 
розвиток абсолютно всіх різноманітних суто 
професійних, а також професійно важливих 
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загальних, інтелектуальних, громадянських, 
духовних і моральних властивостей 
особистості студентів – майбутніх учителів 
музичного мистецтва.  

За час навчання неможливо набути 
повного переліку властивостей для 
забезпечення професійної діяльності, адже 
обсяг знань постійно збільшується й 
ускладнюється, а насиченість навчального 
процесу переважно теоретичною підготовкою 
майже не залишає місця для отримання 
студентами якісного практичного музично-
педагогічного досвіду. Отже, метою освітньої 
діяльності ЗВО має бути прищеплення 
випускникам певної сукупності основних 
професійних властивостей, зокрема якостей.  

За результатами досліджень нами 
окреслено основні професійні якості 
майбутніх учителів музичного мистецтва 
(рис. 2).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ґрунтуючись на результатах вивчення й 

аналізу психолого-педагогічної літератури за 
тематикою статті, подаємо коротку 
характеристику основних професійних 
якостей майбутніх учителів-музикантів. 

Любов до музично-педагогічної 
діяльності. Любов до своєї професійної праці 
– одна із найважливіших педагогічних 
якостей. Складниками цієї якості є 
працелюбність, наполегливість у досягненні 
навчально-виховних цілей, вимогливе 
ставлення до себе, спрямованість на 
підвищення рівня професійної майстерності. 

Професійна компетентність. 
Проаналізувавши результати багатьох 
наукових досліджень, ми з’ясували, що 
професійна компетентність майбутнього 
педагога-музиканта є інтегрованим 
показником його теоретичної й практичної 
готовності до здійснення професійної 
музично-педагогічної діяльності. Професійну 
компетентність учителя музичного мистецтва 
забезпечують такі властивості: знання 
музично-педагогічної теорії, виконавська та 
педагогічна майстерність, знання психології, 
володіння технологіями навчання і 
виховання, любов до музики, любов до учнів, 
музично-педагогічні здібності, загальна та 
фахова ерудованість і багато інших. 

Музикальність. Практичний внесок 

учителя музичного мистецтва в музичну 
освіту дітей залежить від розвиненості його 
музичної культури, рівня розвиненості 
музично-педагогічних здібностей, тобто – від 
його музикальності. Музикальність вважають 
основою професійних властивостей вчителя 
музичного мистецтва. Музикальність вчителя 
музичного мистецтва виявляється в усіх 
різновидах його професійної діяльності: 
вокально-інструментальній підготовці, 
організації вокальної роботи учнів, власній 
музично-виконавській діяльності тощо. 

Комунікативність. Комунікативний 
компонент – це особливості комунікативної 
діяльності вчителя, характерні риси 
спілкування з учнями. Комунікативністю 
(комунікабельністю) вчителя називають його 
здатність до спілкування, контактів з учнями, 
вміння знайти спільну мову з ними, 
встановити з ними партнерські стосунки, 
розвиненість педагогічного такту.  

Серед найважливіших комунікативних 
умінь педагога-музиканта, на нашу думку, 
доцільно виділити такі: перцептивні 
(сприйняття учителем учня), в результаті дії 
яких виникає емпатія (здатність учителя 
«стати на місце учня», зрозуміти і відчути 
його); спілкування з аудиторією (вміння 
налагоджувати психологічний контакт з 
колективом учнів, обирати потрібні способи 
поведінки, аналізувати колективні й 
індивідуальні вчинки учнів); музично-
педагогічна техніка (сукупність умінь і 
навичок, пов’язаних зі стимулюванням 
активності школярів: обирати стиль і тон 
спілкування, управляти увагою дітей, їх 
діяльністю, впливати на аудиторію 
інтонацією, поведінкою, манерою виконання 
музичних творів, жестами, зовнішністю, 
поглядом, ходою). 

Музично-педагогічне мислення. У 
психології мисленням називають діяльність, 
яка, будучи активним цілеспрямованим 
вольовим актом, здійснюється через 
внутрішні розумові процеси – аналіз, синтез, 
абстракція і узагальнення у вигляді системи 
свідомо регульованих інтелектуальних 
операцій. Аналіз музичного твору 
відбувається на рівні визначення його форми 
і стилю, своєрідності виразних засобів 
втілення художнього задуму. Синтез у роботі 
над музичним твором є цілісним підходом до 
розуміння і вибору усіх мистецьких 
компонентів, що становлять суть змісту 
твору.  

Особистісні професійні якості майбутніх 
учителів музичного мистецтва. Загальна 
ерудованість і культура. Будь-який педагог 
повинен бути ерудованим, володіти високим 
рівнем загальної культури. Справжній 
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вчитель є взірцем ерудованої особистості, 
еталоном ґречної поведінки не лише для 
учнів, але й для їхніх батьків і рідних, для 
своїх колег. Учитель музичного мистецтва як 
представник специфічної мистецької сфери 
діяльності, крім зазначених характеристик, 
має бути обізнаним у загальнокультурних, 
педагогічних, психологічних, методичних 
питаннях, щодо історії розвитку світової та 
української культури тощо.  

Гуманність. Будь-який вчитель повинен 
у своїй професійній діяльності демонструвати 
ставлення до школярів як до найвищої 
цінності, як до тих, від кого в недалекому 
майбутньому залежатиме ступінь 
розвиненості нашої країни і, можливо, рівень 
цивілізованості усього світу. Гуманне 
ставлення до особистості учня гарантуватиме 
всебічний і гармонійний розвиток громадян 
України. Вчитель музичного мистецтва, як 
ніхто інший, має можливості для розвитку 
найкращих етичних, естетичних та інших 
украй необхідних людських якостей учнів під 
час проведення своїх уроків.  

Любов до дітей. Любов до дітей як 
властивість особистості педагога-музиканта 
визначає характер і спрямованість усієї його 
професійної діяльності: прагнення формувати 
й розвивати в учнів високі естетичні, духовні, 
моральні якості засобами музичного 
мистецтва, а саме – любов до прекрасного, 
вміння сприймати і розуміти красу 
навколишніх предметів і явищ, бажання 
долучитися до творчих мистецьких процесів. 

Креативність. Під креативністю ми 
розуміємо творчу, новаторську діяльність і 
здатність особистості до неї. Творчість – це 
діяльність, яка створює щось якісно нове і 
відзначається неординарністю, 
оригінальністю. Творчість учителя-музиканта 
є найвищим рівнем його професійної 
майстерності, що забезпечує різноманітність 
вибору методів, форм, засобів для оптимізації 
музично-педагогічного процесу. Вчитель 
музичного мистецтва просто «зобов’язаний» 
бути творчою особистістю, по-своєму 
інтерпретувати музичні твори, адже педагог-
музикант – виконавець має дуже широкий 
спектр професійної реалізації.  

Прагнення до самовдосконалення. 
Майбутній педагог-музикант у своєму 
професійному становленні повинен постійно 
прагнути інтерпретувати, створювати, долати 
стереотипи, самовдосконалюватися в 
музично-педагогічній діяльності. Вирішення 
цих завдань визначає вибір стратегії і 
процесуальних основ професійного навчання 
майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Висновки та перспективи подальших 
розвідок напряму. Удосконалення 

професійної підготовки майбутнього вчителя 
музичного мистецтва, зокрема активний 
розвиток його професійних властивостей є 
одним із провідних завдань сучасної 
музично-педагогічної освіти. Наявність 
потреби в підвищенні рівня сформованості 
зазначених властивостей особистості 
підтверджують окреслені в сучасних керівних 
документах щодо освіти в Україні оновлені 
вимоги до вчителя.  

Вчитель-музикант повинен володіти як 
професійно значущими якостями (любов до 
музично-педагогічної діяльності, професійна 
компетентність, музикальність, 
комунікативність, музично-педагогічне 
мислення та ін.), так і особистісними 
(загальна ерудованість і культура, гуманність, 
любов до дітей, креативність, прагнення до 
самовдосконалення). 

Процес формування найважливіших 
професійних властивостей майбутніх 
учителів музичного мистецтва буде 
ефективним, якщо створити відповідні 
організаційно-педагогічні умови на музично-
педагогічних і мистецьких факультетах 
гуманітарно-педагогічних вищих навчальних 
закладів. Це, на нашу думку, є основним 
напрямком подальших наукових розвідок у 
даному напрямку. 
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