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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ МУЗИЧНОГО 
МИСТЕЦТВА В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

У публікації висвітлено теоретико-методологічні основи підготовки 
магістрів музичного мистецтва в педагогічних університетах. Розкрито 
сутність і проаналізовано теоретичні підходи до підготовки фахівців із 
музичного мистецтва.

Підкреслюється, що підготовка магістрів музичного мистецтва ґрун
тується на теоретичних ідеях щодо національної парадигми підготовки 
фахівців із музичного мистецтва, гуманістичної основи музичного навчання, 
аксіологічних підходів до навчання музикантів-педагогів, екзистенційно- 
емоційного напряму мистецького навчання та його акмеологічної спрямо
ваності, а також прогностичних орієнтирів фахової підготовки. Обґрун
товано провідні узагальнені позиції щодо визначеної ролі консолідаційного 
підходу як теоретичної основи означеної підготовки.

Ключові слова: магістри музичного мистецтва, консолідаційний 
підхід, музично-фаховий, педагогічно-практичний, науково-дослідницький 
напрями підготовки.

The theoretical and methodological foundations o f  music masters teaching 
universities are highlighted in the article. The essence and theoretical approaches 
to music training are analyzed. The author underlines that training o f  music 
masters based on theoretical ideas about the national paradigm o f music training, 
humanistic foundations o f  music education, axiological approaches to teaching 
musicians, teachers, existential-emotional learning and artistic direction o f  its 
acmeological orientation and also prognostic guidance o f  professional training.

National training paradigm o f  art provides socialization o f  future 
professionals assimilation o f  national and universal culture includes the 
development o f  their value orientations toward mastery o f  the national culture 
and application artistic knowledge in the classroom, along with the works o f  
world art, national music. The development o f  national culture is interpreted as 
a process o f  equilibration, the relationship o f  human and national values, 
traditions and values.

The humanistic basis fo r  music education forms valuable attitude to art, 
teaching and research activities, their ability to experience deep human values, 
implementation artistic images and adequate assessment o f  artistic achievement 
in music interpretation, the effects o f  teaching and research outcomes research. 
Axiological approaches to teaching musicians are considered in the context o f  
their spiritual culture.
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Existential and emotional art direction learning involves providing 
emotional intensity o f  the educational process in the magistrates o f  musical and 
pedagogical orientation. In the future we need active professional experience o f  
artistic phenomena in musical and educational activities.

Acmeological orientation training involves orientation o f  teaching and 
learning, evaluative, interpretative and creative-productive activity undergraduates 
to achieve excellence in musical performance and educational work and 
effectiveness in scientific research. Forward orientation training in musical 
pedagogy used by us in accordance with the new requirements o f  education 
towards personal and social revitalization approach, the essence o f  which is to 
provide professional self-realization o f  the individual as a member o f  civil society 
in Ukraine.

Key words: music masters, consolidation approach, musical and 
professional, pedagogical and practical, scientific and research areas o f  training.

У сьогоденних умовах трансформаційних зрушень у всіх сферах 
української держави професійна підготовка майбутнього фахівця постає 
провідним чинником її соціального й економічного прогресу. З огляду на 
визнання в сучасному суспільстві того, що найбільшою його цінністю та 
основним надбанням є фахівець, спроможний знаходити й засвоювати нові 
знання, ухвалювати нестандартні рішення, винятково важливим напрямом 
педагогічної науки визначено пошук засобів і умов підвищення 
ефективності процесу підготовки у закладах вищої освіти фахівців усіх 
профілів.

Сучасні модернізаційні підходи у вітчизняній освіті, пов’язані 
з процесами глобалізації, розширенням і поглибленням міжнародних 
контактів, забезпечуються впровадженням гуманістичних пріоритетів, опо
рою на національні засади розвитку освіти, актуалізацією особистісно- 
соціальних підходів до навчання, дотриманням принципу культуровід- 
повідності навчання, досягненням оптимального балансу між пізнавальною, 
оцінювальною, творчою сферами навчальної діяльності студентів. Вирі
шальну роль у реалізації цих завдань відіграє процес удосконалення освіти 
у вищій школі з метою формування спеціалістів, які володіють глибокими 
фундаментальними й спеціальними знаннями та здатні до самостійно- 
творчої діяльності. Усе це зумовлює необхідність актуалізації цілого 
комплексу питань, які стосуються здійснення змістово-організаційних 
заходів і їх теоретико-концептуального супроводу.

Проблема професійної підготовки знайшла глибоке й систематизо
ване втілення в науковій літературі. А саме: методологічні засади освіти як 
культуротворчого процесу відображені в наукових концепціях В. Ан- 
друщенка, О. Глузмана, О. Олексюк, О. Шевнюк та ін.; положення педа
гогічної науки щодо проблеми педагогічного професіоналізму розроблені в 
наукових працях В. Бондаря, Н. Гузій, І. Зязюна, А. Папської, О. Мороза,
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С. Сисоєвої та ін. Провідні аспекти підготовки педагогів мистецького 
профілю закладені дослідженнями Е. Абдулліна, Г. Падалки, Б. Орлова,
О. Ростовського, О. Рудницької, О. Щолокової та ін. Однак, у пошуках 
адекватних вимогам часу технологій навчання педагогіка ще має резерви 
щодо з ’ясування теоретико-методологічних основ підготовки фахівців 
магістерського рівня.

Мета статті -  розкрити пріоритетні концептуальні положення, на яких 
ґрунтується процес підготовки магістрів музичного мистецтва в педаго
гічних університетах.

Слід підкреслити, що сучасні теоретико-методологічні підходи до 
підготовки фахівців у галузі мистецької педагогіки впливають на вибір 
педагогічних стратегій і методів навчання. З огляду на те, що методологічні 
засади в системі освіти розуміються як найзагальніші концептуальні 
положення, дія яких поширюється на всю педагогічну діяльність, ми 
визначаємо методологічні засади означеної підготовки як систему узагаль
нених теоретичних знань, що виконують роль провідних концептуальних 
позицій, на яких ґрунтується процес підготовки магістрів музичного 
мистецтва [2, с. 42]. Обґрунтування методологічного плюралізму умож
ливлює визначення провідних методологічних засад у теорії та практиці 
підготовки фахівців музично-педагогічного профілю, а саме: національна 
парадигма підготовки фахівців із мистецтва; гуманістична основа музич
ного навчання; аксіологічні підходи до навчання музикантів-педагогів; 
екзистенційно-емоційний напрям мистецького навчання та його акмеоло- 
гічна спрямованість, а також прогностичні орієнтири підготовки фахівців.

Національна парадигма підготовки фахівців із мистецтва як 
діалектики особливого й загального в культурі забезпечує соціалізацію 
майбутніх фахівців, засвоєння ними національної та загальнолюдської 
культури й передбачає розвиток їх ціннісних орієнтацій у напрямі 
опанування національної культури. Як підкреслює Г. М. Падалка, в умовах 
оновлення змісту вищої мистецької освіти розвиток ціннісних орієнтацій 
майбутніх фахівців соціокультурної сфери неможливий поза глибоким 
усвідомленням національних витоків художньої культури [3, с. 38].

З ’ясування цього завдання передбачає залучення магістрів до усві
домленого цілеспрямованого охоплення зразків національної культури з 
точки зору їх ціннісного ставлення до художніх явищ. Крім того, осягнення 
магістрантами «жанрово-стильового й емоційно-тонального розмаїття» 
[2, с. 67] забезпечує цілісний педагогічний підхід до опанування національ
ного в мистецтві; упровадження в навчальний процес національних зразків 
мистецтва в єдності з високохудожніми творами світового мистецтва, що 
забезпечується реалізацією національно-стильового підходу в навчальний 
процес із мистецьких дисциплін у магістратурі.

Отже, розвиток національної культури тлумачиться нами як процес 
урівноваження, взаємозв’язку загальнолюдських і національних цінностей,
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традицій, надбань. Крім того, національна культура магістрів мистецтва 
передбачає осягнення всесвітньої мистецької спадщини на основі худож
нього пізнання національних витоків мистецьких образів. Це означає, що 
«універсально-загальнолюдське містить у собі індивідуально- національне».

Вивчення й аналіз педагогічних надбань теоретиків і практиків освіти 
уможливлює розуміння нами гуманістичної основи музичного навчання в 
контексті формування ціннісного ставлення магістрантів до мистецтва, до 
педагогічної та науково-дослідницької діяльності, їх здатності до глибокого 
переживання людських цінностей, утілення в художніх образах і адекватної 
оцінки мистецьких здобутків у інтерпретації музики, наслідків викладацької 
діяльності й результатів науково-дослідницьких пошуків.

У галузі мистецької освіти, за твердженням Г. Падалки, принцип 
гуманізації є стрижневим, оскільки сфера мистецького навчання має 
передбачати реалізацію виховного потенціалу мистецтва. На думку нау
ковця, гуманізація мистецької освіти безпосередньо торкається питань 
забезпечення художнього розвитку вихованців на матеріалі мистецьких 
творів, у яких людське життя трактується як найвища цінність. Гума
ністичний принцип мистецької освіти реалізується в процесі формування 
особистості, здатної адекватно сприймати загальнолюдські цінності. 
Науковець наголошує на необхідності розвитку духовної культури 
викладача мистецьких дисциплін як «особистісно-професійного утворення, 
сутністю якого виступає здатність до усвідомлення й творення мистецтва з 
позицій гуманізму, а також розповсюдження, поширення цього підходу в 
учнівському середовищі» [4, с. 42].

О. Ростовський розглядає гуманізацію освіти як провідний критерій 
успішності навчального процесу у вузі. Як не можна гуманізувати школу, 
не залучаючи дітей до мистецтва на рівні з предметами, що розвивають їх 
раціональну сферу, так і не можна гуманізувати музично-педагогічну освіту 
не розвиваючи у студентів художньо-образне бачення світу, досвід 
емоційно-ціннісного ставлення до творів мистецтва [5, с. 180].

Вивчення й аналіз педагогічних надбань теоретиків і практиків освіти 
уможливлює розуміння нами гуманістичної спрямованості підготовки 
студентів магістерського рівня як актуалізації теоретичного й методичного 
досвіду в контексті особистісно спрямованого навчання, що забезпечується 
реалізацією оцінного ставлення вихованців до музичних явищ із позицій 
духовних цінностей, удосконаленням індивідуалізованих форм навчання, 
підготовкою учасників навчально-виховного процесу до діалогічної 
взаємодії.

Аксіологічні підходи до навчання музикантів-педагогів розглядаються 
в контексті формування їх духовної культури, що передбачає розширення 
мистецької обізнаності магістрів, їх здатність до глибокого переживання 
духовних цінностей, утілених у художніх образах, спроможність до 
самостійної оцінки життєвих і мистецьких цінностей, здатність до духовної
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самореалізації в мистецько-педагогічній діяльності [6, с. 23].
Одним із провідних методологічних орієнтирів виступає екзистенційно- 

емоційна спрямованість мистецького навчання в магістратурі. Екзистенційно- 
антропологічні позиції світогляду, що увібрали в себе найважливіші 
риси української ментальності (кордоцентризм, свобода, індивіда, антеїзм, 
екзистенціалізм, прагнення до самопізнання і самореалізації) стали підґрун
тям у розробці провідних орієнтирів мистецького навчання з точки зору 
екзистенції. Аналіз наукових джерел уможливлює розуміння нами екзис
тенції як життєвого досвіду, що наповнюється емоціями, які активізують 
внутрішній світ людини в напрямі поєднання прагнення до самопізнання, 
саморозуміння з особистісними якостями; з емоційністю. Дослідження 
екзистенційно-емоційних процесів у музичній педагогіці базується на 
сучасних психологічних теоріях емоцій, у яких розглядається єдність 
«афекту й інтелекту», пізнавальних емоційних способів освоєння дійсності.

Отже, екзистенційно-емоційний напрям мистецького навчання 
передбачає забезпечення емоційної насиченості навчального процесу в 
магістратурі музично-педагогічного профілю й виявляється в орієнтації 
майбутнього фахівця на необхідність активного переживання мистецьких 
явищ у музично-педагогічній діяльності.

Суттєвим аспектом теоретичних засад підготовки магістрів музичного 
мистецтва в контексті модернізації освіти є дослідження її акмеологічннх 
перспектив. Реалізація акмеологічного підходу до професійної підготовки 
майбутніх учителів, за твердженням А. Козир, здійснюється засобами 
застосування акмеологічних освітніх технологій, адже вони сприяють 
активізації внутрішнього потенціалу студентів (мотиваційно-цільової сфери 
їх особистості; здібностей, вольових якостей, самосвідомості) як умови 
сходження особистості до свого акмерівня [1, с. 42]. Специфіка акмеології, 
відносно інших наук про людину, полягає в тому, що вона досліджує весь 
життєвий і професійний шлях особистості. Акмеологія вивчає проблеми 
вдосконалення, корекції професійної діяльності й виходить з того, що 
вершин професіоналізму та майстерності людина досягає сама, коли 
професійна діяльність особистості відіграє провідне місце в її долі.

Отже, узагальнення наукового доробку дає підстави стверджувати, що 
акмеологічна спрямованість навчання передбачає орієнтацію навчально- 
пізнавальної, оцінювально-інтерпретаційної та творчо-продуктивної діяль
ності магістрантів на досягнення досконалості в музичному виконавстві й 
педагогічній праці, а також результативності в науково-дослідницькій 
роботі. Акмеологічне спрямування підготовки магістрів тлумачиться нами 
як процес формування не лише їх здатності до оптимального застосування 
основних принципів і технологій у майбутній діяльності, а й глибокого 
усвідомлення загальнокультурного досвіду людства на особистісному рівні 
в умовах розвитку мотивації, що орієнтує магістрантів на самовдоско
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налення. Визначення акмеологічних підходів тісно пов’язане з обґрунту
ванням прогностичних тенденцій магістерської підготовки.

Прогностичні орієнтири підготовки фахівців у сфері музичної 
педагогіки застосовуються нами відповідно до нових вимог розвитку освіти 
в напрямі активізації особистісно-соціального підходу, сутність якого 
полягає в забезпеченні професійної самореалізації окремої особистості як 
члена громадянського суспільства України.

Підкреслимо, що стратегію розбудови теоретичних засад підготовки 
фахівців із музичного мистецтва в магістратурі педагогічних університетів 
характеризує трактовка цілого, що складається із рівнозначущих, функціо
нально детермінованих елементів. Консолідована взаємодія, принципів якої 
ми дотримуємося, визначає в нашому випадку не підпорядковане поєднання 
компонентів підготовки, а паритетний (не конгломеративний) аспект 
функціонально зумовленого їх буття. Системність при такому підході 
визначається не порядковою залежністю компонентів, а тлумаченням їх як 
функціонально цілісної єдності.

У традиційних поглядах щодо забезпечення магістерської підготовки 
відбивається пріоритетне, системоутворююче значення науково-дослід
ницького напряму. Утім, зауважимо, що такий підхід руйнує мистецькі 
підвалини підготовки фахівців вищого освітньо-кваліфікаційного рівня 
в системі музично-педагогічної освіти. Безперечно, якби йшлося про 
підготовку магістрів у галузі науки або про підготовку викладачів наукових 
дисциплін (фізики, математики, біології тощо) надання науково- 
дослідницькому напряму підготовки домінантного значення було б цілком 
виправдано.

Проте, коли ж ідеться про підготовку фахівців мистецтва, вважаємо за 
доцільне підкреслити, що фахова музична підготовка не може інтер
претуватися як нижча за рангом, підпорядкована науково-дослідницьким 
пріоритетам навчального процесу. Так, важко уявити собі магістранта, 
фахівця вищого рівня в галузі музичного мистецтва, який не був би 
спроможний виконати твір, або міг би гірше продемонструвати музику у 
власному виконанні, ніж дати науково-методичне описання виконавських 
підходів, чи був би кращим дослідником, ніж виконавцем, краще «писав», 
ніж «грав» або «співав» тощо.

До того ж, педагогічний напрям у контексті цілісного процесу 
підготовки фахівців із музичного мистецтва в магістратурі, за нашим 
переконанням, також не має права поступатися місцем ні виконавському, ні 
дослідницькому, оскільки в майбутній педагогічній діяльності фахівців 
вищого освітньо-кваліфікаційного рівня (а саме, до такої діяльності готують 
магістрантів у педагогічних університетах), викладацька майстерність є не 
менш значущою, ніж інші напрями підготовки. Вищезазначене дає 
можливість підкреслити, що консолідаційний підхід «цементує», забезпечує 
цілісність системи підготовки магістрів музично-педагогічного профілю на
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основі функціональної виваженості кожного з визначених напрямів -  
дослідницького, педагогічного, музичного.

Узагальнюючи вищерозглянуті позиції, доцільно сформулювати 
висновок щодо своєчасності та необхідності розробки обраної проблеми. У 
статті висвітлено теоретичне підгрунтя підготовки фахівців із музичного 
мистецтва та її концептуальні засади. Матеріал, викладений у статті 
засвідчує необхідність подальшого розроблення означеної проблеми у 
напрямах визначення шляхів забезпечення конкурентноспроможності 
фахівців магістерського рівня в процесі професійної підготовки; специфіки 
формування музично-виконавської культури магістрів; методики форму
вання педагогічної майстерності магістрів музичного мистецтва; теоретико- 
методичних засад розвитку дослідницьких умінь у магістрів музичного 
мистецтва тощо.
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