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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПОНЕНТІВ ВИКОНАВСЬКОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ

Сучасні вимоги до якості підготовки вчителя музики пов'язані з 
підвищенням соціального  статусу музичного виконавства, що вимагає від вищої 
школи підготовки вчителів музики з високим рівнем виконавської майстерності. 
У дослідженнях вітчизняних учених розкриваються зміст та засоби формування 
окремих видів виконавської майстерності вчителя музики (І.  Мостова, Г. Ніколаї, 
Г.  Падалка, В.  Федоришин), виконавської техніки (Л.  Лабінцева, Г.  Саїк, Т.  Юник), 
професійно важливих та особистісних якостей майбутнього вчителя музики 
(М.  Моїсєєва, І.  Коваленко, І.  Сипченко, Т.  Смирнова, О.  Щолокова). Висвітлення 
питань функціональних особливостей діяльності вчителя музики було здійснено 
в працях Т.  Борисенко, А.  Козир, Н.  Мозгальової, І.  Мостової, І.  Полубояриної. 
Втім, недостатньої уваги приділяється дослідженню функціональних особливостей 
виконавської майстерності майбутнього вчителя музики.

 Мета статті - обґрунтувати функції компонентів виконавської майстерності 
майбутнього вчителя

Виклад основного матеріалу: У наукових дослідженнях значну роль 
приділяють терміну «функція», який розуміють як зовнішній прояв властивостей 
будь-якого об'єкта в даній системі відносин; вид зв'язку між об'єктами. Аналіз 
досліджень з проблем  педагогіки та психології вищої школи дозволяє стверджувати, 
що авторами визначено та обґрунтовано значну кількість функцій, кожна з яких 
характеризує різні аспекти навчально-професійної діяльності майбутніх вчителів.

Н. Кузьміна, В.  Сластьонін доводять, що в навчально-виховному 
процесі вищої школи провідними є діагностична;  орієнтаційно-прогностична, 
конструктивно-проектувальна;  організаторська; інформаційно-пояснювальна;  
комунікативно - стимуляційна; аналітико-оцінна;  та дослідницько–творча функції 
[3, с.187]. Н. Бордовська та А. Реан акцентують увагу на теоретичній, прикладній і 
практичній функціях  професійної підготовки  студента у вищій школі. 

Аналіз професійної підготовки вчителя як наукової проблеми 
(Є.  Бондаревська, В. Гриньова, І. Зязюн, Н. Кузьміна, Н. Ничкало, В.  Сластьонін, 
О. Сухомлинська, А. Хуторський, О. Якіманська) дав змогу визначити  професійну 
підготовку майбутнього вчителя музики як системного і динамічного, 
багатокомпонентного процесу взаємодії викладача і студентів, спрямованого на 
формування особистості фахівця (оволодіння сукупністю знань, умінь, навичок, 
професійно важливих якостей), що сприяє забезпеченню високого рівня його 
професійної ( виконавської) майстерності, готовності до музично-педагогічної 
діяльності. Поняття «виконавська майстерність майбутнього вчителя музики» 
розуміємо як інтегративну складову його професійної майстерності, що складається 
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з особистісно-професійного (музикальність, виконавська надійність, спрямованість 
на музично-професійну діяльність), теоретичного (музично-професійні знання  
про зміст та засоби музично-виконавської та музично-педагогічної діяльності)  та 
операційно-технічного (музично-виконавські, інтерпретаційні та артистичні уміння) 
компонентів. 

Для обґрунтування змісту функцій кожного компоненту виконавської 
майстерності майбутнього вчителя музики використовуємо системний та особистісно-
орієнтовний підходи.  Спираючись на В. Афанас’єва, визначимо, що кожний 
компонент виконавської майстерності виконує специфічні функції, спрямовані на її 
збереження, вдосконалення та розвиток, досягнення найвищого рівня виконавської 
майстерності як системного результату[1,  с.133]. Так, особистісно-професійний 
компонент  виконує розвивально-виховну функцію, яка характеризується здатністю 
студента пізнавати, оцінювати та розвивати власні особистісно-професійні якості з 
огляду на мету – досягнення високого рівня виконавської майстерності. Теоретичний 
компонент виконує гностичну функцію, яка характеризує  рівень професійної 
компетентності майбутнього вчителя музики,  вказує на обсяг його музично-
виконавських та психолого-педагогічних знань, умінь усвідомлювати об’єктивну та 
суб’єктивну значущість духовних та професійних цінностей світової та національної 
музичної культури. Операційно-технічний компонент реалізує соціалізуючу функцію, 
яка проявляється через досвід спілкування, взаємодії та розуміння слухацької 
аудиторії  у процесі виконання музичного твору, транслювання широкого спектру 
духовних та професійних цінностей.

Висновки. Отже, виконавська майстерність майбутнього вчителя музики 
є особистісним багатокомпонентним та багатофункціональним утворенням. 
Розвивально-виховна функція сприяє формуванню особистісно-професійних 
якостей майбутнього вчителя музики, гностична функція забезпечує формування 
музично-виконавських, музично-педагогічних та музично-психологічних знань 
студента, соціалізуючи функція відповідає за формування музично-виконавських 
умінь та виконавсько-педагогічного досвіду майбутнього вчителя музики. 

Перспективою для подальшого дослідження є характеристика педагогічних 
умов формування виконавської майстерності майбутнього вчителя музики.
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