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Розглядаючи мистецьку інновацій-
ну діяльність, як найвищу ступінь пе-
дагогічної творчості майбутнього вчи-
теля музики, яка забезпечує модерні-
зацію різних ланок загальноосвітньої 

музичної освіти і сприяє розвитку ста-
лого інтересу до опанування й впрова-
дження в музично-педагогічну прак-
тику новітніх науково містких й 
інформаційно-педагогічних техноло-
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мистецької інноваційної діяльності буде якісною і перспективною, якщо її роз-
глядати як інтегративний кінцевий результат однієї із важливих граней про-
цесу моделювання інноваційної підготовки учителів даного напрямку. Під інте-
гративним кінцевим результатом зумовлено накопичений за роки навчання у 
ВНЗ багатоаспектний і багаторівневий інноваційний ресурс спеціальних знань, 
навичок, умінь, який може реалізовуватись майбутнім учителем музики у прак-
тичній діяльності.
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гій, ми звертаємо увагу на вагомість 
даної проблеми в системі сучасної фа-
хової підготовки майбутнього вчителя 
музики. Оновлення національної тра-
диційної системи музично-педагогічної 
освіти полягає перш за все у форму-
ванні різнобічно розвиненої особис-
тості майбутнього вчителя музики, 
здатного не лише демонструвати свої 
педагогічні здібності, а й презентувати 
прогресивний стиль педагогічного ке-
рівництва найвищого рівня та творчі 
здобутки своїх учнів відповідно до су-
часних освітніх вимог.

Враховуючи гостру потребу суспіль-
ства у високоосвічених, науково озбро-
єних педагогічних кадрах, які здатні за-
безпечити прогресивне зростання галу-
зі й виховання у молодого покоління 
активної життєтворчої мотивації на-
вчання, відповідно до сучасних євро-
пейських вимог та на підставі результа-
тів теоретико-методичного аналізу лі-
тератури з проблеми дослідження, нами 
була визначена структура означеного 
феномена, що складається з таких ком-
понентів: мотива ційно-спонукальний, 
орієнтаційно-пізнавальний, про цесу-
ально-виконавський.

Взаємопов’язаний інтегрований 
комплекс вищезазначених структурних 
компонентів об’єднує в собі всі напрям-
ки традиційних академічних знань під-
готовки, як першої фази готовності май-
бутнього учителя музики до практичної 
діяльності, на основі якої базується роз-
виток оригінально-новатор ських, 
творчо-імпровізаційних здібностей і 
здійснюється формування учителів мис-
тецьких дисциплін нової формації. Син-

тезуючою зв’язуючою комплексу струк-
турних компонентів готовності даного 
напрямку є стимуляція розвитку креа-
тивних здібностей студентів-музикантів, 
актуалізація їх новаторських ідей в галу-
зі музичної педагогіки.

Розглядаючи поняття «готовність» 
до мистецької інноваційної діяльності 
відносно майбутніх вчителів музики 
ми спирались на трактування Н. Мой-
сеюк поняття готовності до педагогіч-
ної праці, яка розуміється нею як: «на-
явність в учня широкого діапазону 
мотивів процесуального та результа-
тивного плану діяльності, суб’єктивних 
цілей діяльності; орієнтування у зо-
внішніх і внутрішніх (наявність знань, 
умінь, досвіду, здібностей тощо) умо-
вах праці; здатність до самоактуаліза-
ції і самореалізації в діяльності; само-
контролю, самооцінки, самокорекції її 
процесу» [2, 633].

Ми вважаємо також, що готовність 
майбутніх учителів музики до мис-
тецької інноваційної діяльності буде 
якісною і перспективною, якщо її роз-
глядати як інтегративний кінцевий ре-
зультат однієї із важливих граней 
процесу моделювання інноваційної під-
готовки учителів даного напрямку. У 
свою чергу під інтегративним кінцевим 
результатом ми розуміємо накопиче-
ний за роки навчання у вузі багатоас-
пектний і багаторівневий інно ваційний 
ресурс спеціальних знань, навичок, 
умінь, який може реалізовуватись май-
бутнім учителем музики у різних сфе-
рах музично- педагогічної діяльності: 
від синтезованих мистецьких знань на 
уроках музики до міждисціплінарно 
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інтегруючих предметів, теорії, концеп-
ції, методи та методики, яких можна 
також екстраполювати або успішно 
адаптувати до нових умов навчання.

Відносно розроблених структурних 
компонентів готовності майбутніх учи-
телів музики до мистецької інновацій-
ної діяльності нами були також розро-
блені критерії і показники сформова-
ності готовності даного напрямку.

Здійснюючи констатувальну діа-
гностику триєдиного комплексу струк-
турних компонентів (з критеріями і 
показниками) та рівнями готовності 
майбутнього вчителя музики до мис-
тецької інноваційної діяльності було 
ви значено, що в основі мотиваційно-
спонукального компонента, покладе-
ний критерій(міра прояву спонукаль-
них мотивів до мистецької інноваційної 
діяльності), який вимірювався такими 
показниками:наявністю у студентів піз-
навального інтересу до інноваційно-
педагогічних технологій в музичному 
мистецтві як засобу фахового само-
вдосконалення; мотиваційною ціле-
спрямованістю майбутніх учителів му-
зики до впровадження в музично-
педагогічну практику ефективних мис-
тецьких інноваційних технологій; 
умінням студентів інноваційно проек-
тувати музичну діяльність з метою сти-
муляції творчої активності учнів.

В основі етимології слова «мотива-
ція» закладено поняття мотив (від лат. 
motus- рух), що визначає спонукальну 
причину дій і поведінки людини, аргу-
мент на користь якихось її вчинків, 
тобто ті причини, що примушують 
людину діяти певним чином. Зокрема 

С. Занюк наводить такі мотиви, що 
можуть спонукати вченого до наукової 
діяльності: самореалізація; пізнаваль-
ний інтерес; самоствердження; матері-
альні стимули (грошова винагорода); 
соціальні мотиви (відповідальність, 
прагнення принести користь суспіль-
ству); ідентифікація з кумиром» [1, 6]. 
Таким чином майбутній учитель музи-
ки, який докладає багато зусиль до 
опанування сучасних інноваційних 
методів, прагне досягти високих ре-
зультатів, щоб, досягти професійної 
мети, забезпечити фахову майстер-
ність  – має високий рівень мотивації 
до музично-педагогічного навчання.

Тому, поняття «мотивація» розгля-
далось нами як сукупність стимулів 
(мотивів, потреб, ситуативних вчинків 
тощо), які, включаючи в роботу актив-
ність особистості, спонукають її до кон-
кретних видів діяльності або поведінки. 
Притаманний людині пізнавальний мо-
тив (стійке особистісне утворення, яке 
може проявляться у різних обставинах 
і відрізнятись інтенсивністю або пасив-
ністю) у психології розглядається як 
пізнавальний інтерес до змісту й про-
цесу діяльності певного суб’єкта на-
вчання (відносно нашої проблеми ін-
терес майбутнього вчителя музики до 
мистецької інноваційної діяльності), 
прагнення то фахової самореалізації 
відносно сучасних освітніх вимог ви-
щої школи в галузі музичної педагогіки 
[1, 6-7]. Інтерес до знань, допитливість і 
задоволення від самого процесу пізнан-
ня відносить його до групи провідних 
інтелекту ально-спонукальних мотивів, 
оскільки у роботу пізнавальних проце-
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сів безпосередньо включаються такі 
психічні процеси як: увага сприймання 
мислення пам’ять та ін. До навчання 
певного суб’єкта освіти (особливо учи-
теля музики, який одночасно має бути: 
вчителем-предметником, музикантом-
виконавцем, керівником дитячого 
вокально-хорового ансамблю, хормей-
стером тощо) спонукає не один мотив, а 
декілька взаємопов’язаних і взаємодію-
чих мотивів різної властивості, які ви-
значають, що активність навчання пев-
ній спеціальності зокрема  – учителя 
музики забезпечує його «полімотиво-
ваний характер» (Н. Мойсеюк) [2, 217].

У різних видах музичної діяльності 
важливу роль відграють ситуативні 
факторів (вплив різних людей  – 
викладачів-музикантів різних профе-
сій; попередній фаховий досвід; специ-
фіка самої діяльності майбутнього 
вчителя музики й відповідна його по-
ведінка у різних педагогічних ситуаці-
ях (навчальних, особливості ансамбле-
вого виконання музичних творів кон-
цертних, практичної роботи в школі 
тощо). На думку С. Занюка рівень ак-
туальності та інтенсивності мотивації 
залежить від ситуативних її детермі-
нант, тобто визначальної причинності, 
що зумовлює стимуляцію певних дій 
особистості. «Отже, мотивація, під-
креслює автор, – це один із найважли-
віших факторів (поряд зі здібностями, 
знаннями, навичками), який забезпе-
чує успіх у діяльності» [1, 9].

Поняття «спонукальний» уособлює 
в собі стимулюючі фактори, що дають 
поштовх активізації певної діяльності 
(відносно нашої проблеми – стимуляції 

мистецької інноваційної діяльності), 
викликають заохочення, зацікавленість, 
захопленість, можуть становити голо-
вну мету життєдіяльності людини.

Орієнтаційно-пізнавальний компо-
нент, в основі якого був покладений 
критерій (ступінь особистої потреби 
майбутнього вчителя музики в опану-
ванні мистецькими інноваційними ме-
тодами і формами музичної освіти), 
вимірювався такими показниками: рів-
нем обізнаності майбутнього учителя 
музики у сфері мистецьких інновацій-
них технологій; орієнтацією студентів 
в актуальних наукових музично-
педагогічних проблемах; умінням ви-
користовувати набутий мистецько-
інноваційний досвід у різних формах 
музично-педагогічної діяльності.

Включаючи в структуру готовності 
майбутнього вчителя музики до мис-
тецької інноваційної діяльності 
орієнтаційно-пізнавальний компонент 
нас цікавив: рівень накопичених знань 
музично-педагогічного новаторства і 
передового досвіду студентів вузів 
музично-педагогічного профілю, обі-
знаність їх у сфері інноваційних форм і 
методів музичної освіти, інформова-
ність і орієнтація в наукових проблемах 
даного напрямку, оволодіння знаннями 
психолого-педагогічних закономірнос-
тей індивідуального музично-твор чого 
розвитку школярів, опанування теорі-
єю і практикою інноваційної педагогіч-
ної діяльності. У поняття «орієнтація» 
ми вкладаємо розвиток навичок у 
студентів-музикантів використовувати 
отримані в процесі інноваційного мис-
тецького навчання у ВУЗ знання, умін-
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ня, навички; вміти диференціювати і 
систематизувати різни види інформа-
ційних повідомлень; вибирати і вико-
ристовувати в практиці найбільш по-
трібні й необхідні для музично-
педагогічної діяльності.

Як відомо поняття «пізнання» (піз-
навальний) тісно пов’язане з когнітив-
ною психологією  – науковою галуззю, 
що досліджує всі психічні процеси, які 
опосередковані пізнавальними (когні-
тивними) факторами. Дослідники ког-
нітивної психології експериментували 
в різних напрямках: у рамках культурно-
історичної концепції розвитку вищих 
психічних функцій Л.  Виготський до-
сліджував проблеми суспільно-
історичної детермінації психіки люди-
ни; діяльнісному підходу дослідження 
свідомості й психіки присвячені роботи 
О. Леонтьєва, О. Лурія та ін.; засновник 
Женевської школи генетичної психоло-
гії швейцарський психолог Ж. Піаже, 
відкрив ряд особливостей дитячих уяв-
лень про оточуючий світ, в основі якої 
лежить певна розумова позиція дитини 
(егоцентризм) та багато інших дослі-
джень. Основним методом когнітивної 
психології був визначений інформацій-
ний підхід, в рамках якого нами розро-
блялись моделі й мікроструктури: 
сприймання й розуміння змісту техно-
логій, розпізнавання музичних образів, 
увага, пам’ять, уява, мова, психологія 
розвитку, мислення, інтелектуальні зді-
бності [3, 261].

Засвоєння змісту мистецьких інно-
ваційних технологій, спрямоване на 
свідоме і довгострокове оволодіння 
комплексом знань даного напрямку та 

різними способами виконання 
музично-педагогічних дій. Чим вищій 
рівень осмислення і засвоєння цих 
знань тим вище рівень готовності май-
бутнього вчителя музики до мистець-
кої інноваційної діяльності.

Процесуально-виконавський ком-
понент сприяв визначенню виконав-
ського рівня навичок та вмінь диферен-
ціації досвіду мистецько-педа гогічних 
інновацій відповідно до можливостей 
контингенту певного класу з метою 
формування в учнів ціннісних худож-
ніх орієнтацій засобами музичного 
мистецтва. В основу цього компоненту 
був покладений критерій (міра здат-
ності студента до творчої модифікації 
мистецьких інновацій), який вимірю-
вався такими показниками: наявністю у 
студентів критичного ставлення до ви-
користання в практиці мистецько-
педагогічних інновацій; проявом у них 
мистецько-педагогічного новаторства 
відповідно до контингенту школярів; 
схильністю до творчо-імпровізаційних 
винаходів (завдань, ігор, виховних за-
ходів); впровадженням власних нова-
торських засобів на уроках музики.

Перша частина назви даного ком-
поненту «процесуальний» включає по-
няття «процес» (від лат. Procesus – про-
сування вперед), який передбачає су-
купність навчальних дій в напрямку 
мистецької інноваційної діяльності, 
метою досягнення якісного результату, 
високого фахового рівня

Друга частина назви компоненту 
«виконавський» передбачає практичне 
застосування різних інноваційних та 
власних новаторських засобів на уро-
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ках музики і демонструє рівень вико-
навської майстерності даного напрям-
ку підготовки студентів-музикантів.

Процесуально-виконавський компо-
нент даної проблеми розглядався нами 
як сукупність взаємоузгоджених і 
взаємопов’язаних навчально-іннова-
ційних дій, спрямованих на розв’язання 
навчальних завдань і досягнення кінце-
вої фахової мети – опанування майстер-
ністю майбутнього вчителя музики. У 
свою чергу ми пам’ятали, що «дія» в пе-
дагогіці розглядається як «довільний 
свідомий акт, спрямований на досягнен-
ня мети; структурний компонент діяль-
ності» [2]. Цей компонент допомагав 
визначати процесуально-виконавський 
рівень умінь диференціації досвіду 
мистецько-педагогічних інновацій від-
повідно до можливостей контингенту 
певного класу з метою формування в 
учнів засобами музичного мистецтва 
ціннісних художніх орієнтацій. 
Процесуально-виконавський компонент 
включав також уміння музично-пізна-
вальної діяльності (перцептивного роз-
різнення музичних звучань як символів 
певних національних й історичних куль-
тур [О. Рудницька), аналізу та розуміння 
об’єктивного музичного тексту (В.  Ме-
душевський), його порівняння із різни-
ми явищами художньої культури та осо-
бистим досвідом студента.

У висновках доцільно зазначити, що 
інтеграційний підхід до оволодіння сту-
дентами інноваціями вимагає від них: 
здатність упроваджувати у власну педа-
гогічну діяльність новаторські засоби; 
схильність на новому рівні спілкувати-
ся із школярами різного віку та розви-

вати їх комунікативно-мистецькі нави-
чки; уміння оцінювати музичні твори з 
їх художньо-естетичної вартості; вміти 
використовувати набуті знання на 
практиці; оригінальність творчо-
імпровізаційної мистецької діяльності; 
здатність до новаторських пошуків у 
організації різних видів діяльності на 
уроках музики, а саме: співу, гри на ди-
тячих шумових та звуковисотних му-
зичних інструментах, музично-
сценічній імпровізації, дидактичних 
іграх, винаходів нових виховних і 
музично-творчих завдань тощо.
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