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РЕЗЮМЕ 
Билецкая Ирина. Поликультурное образование студентов в процессе изучениѐ 

иностранного ѐзыка. 
В статье поставлена цель раскрыть потенциал иностранного ѐзыка как 

учебной дисциплины в реализации поликультурного образованиѐ студентов высших 
учебных заведений педагогического профилѐ. Поликультурное образование 
рассматриваетсѐ как сложное, многоаспектное понѐтие, которое объединѐет 
различные подходы к решения проблем, свѐзанных с культурной неоднородностья 
общества, и ѐвлѐетсѐ неотъемлемой частья общего образованиѐ множества стран 
мира. Выѐснѐетсѐ, что иностранный ѐзык ѐвлѐетсѐ важным средством поли-
культурного образованиѐ студенческой молодежи, формированиѐ культуры межна-
циональных взаимоотношений студентов в условиѐх государственной ориентации на 
установление всесторонних контактов с миролябивыми странами мира.  

Ключевые слова: поликультурное образование, иностранный ѐзык, студент, 
высшее учебное заведение, культурна межнациональных отношений. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  

ДО ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
У статті висвітлено основні положеннѐ психолого-педагогічних наукових 

досліджень проблеми професійної готовності майбутніх учителів музичного 
мистецтва до художньої творчої діѐльності в педагогічних коледжах. Проведено 
теоретичний аналіз сутності та актуальності даного процесу у наукових працѐх 
учених різних історичних етапів. Визначено умови професійної готовності до художньо-
творчої діѐльності. Обґрунтовано доцільність  професійної творчої готовності 
майбутніх фахівців, з’ѐсовано зміст понѐть «готовність», «професійна готовність», 
«художньо-творча діѐльність». Визначено перспективи подальших наукових досліджень 
у пошуку найбільш оптимальних шлѐхів вирішеннѐ проблеми професійної готовності 
майбутніх учителів музичного мистецтва до художньо-творчої діѐльності. 

Ключові слова: готовність, професійна готовність, умови готовності, 
готовність до професійної діѐльності, майбутній учитель музичного мистецтва, 
творча особистість, художньо-творча діѐльність, мистецтво. 

 
Постановка проблеми. Сучасні освітні вимоги щодо організації 

навчального процесу у вищих педагогічних закладах, зокрема в 
педагогічних коледжах, потребуять розробки новітніх технологій 
професійної підготовки висококваліфікованих спеціалістів, спроможних 
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задовільнити державні потреби та запити вдосконаленнѐ професійної 
діѐльності вчителів. 

У державних документах національної програми «Освіта» (Україна XXI 
століттѐ), Державній національній доктрині розвитку освіти України у XXI 
столітті,  Концепції громадѐнського вихованнѐ особистості в умовах розвитку 
української державності визначаютьсѐ один із стратегічних напрѐмів – 
створеннѐ умов длѐ формуваннѐ творчої особистості майбутнього вчителѐ, 
його природних задатків і можливостей в освітньому процесі.  

Відповідно до поставлених вимог до особистості вчителѐ музичного 
мистецтва, його здатності використовувати набутий досвід у самостійній 
практичній творчій діѐльності згідно із загальнолядськими художньо-
естетичними, мистецькими цінностѐми та світоглѐдними позиціѐми 
виникаю необхідність створеннѐ відповідних умов длѐ формуваннѐ 
професійної готовності майбутнього спеціаліста, що забезпечить 
цілеспрѐмований розвиток творчого потенціалу студента, сприѐтиме 
використання власних творчих здібностей та мистецького досвіду у 
вирішенні нестандартних професійних завдань. 

Художньо-творча діѐльність в даному аспекті виступаю ѐк процес, у 
ѐкому домінуять елементи самореалізації, практичного спрѐмуваннѐ 
навчаннѐ, інтеграції спеціальних знань, умінь та навичок та стаю необхідноя 
передумовоя особистісного та професійного становленнѐ фахівцѐ. 

Формуваннѐ майбутнього спеціаліста в галузі мистецтва в контексті 
вимог сьогоденнѐ – різноаспектне та складне завданнѐ, пов’ѐзане зі 
специфікоя музично-педагогічної діѐльності і длѐ сучасної теорії та 
практики стаю особливо актуальноя проблемоя. 

Потреба в перетвореннѐх змісту системи підготовки майбутніх учителів 
до художньої творчої діѐльності обумовлена необхідністя проведеннѐ 
даного дослідженнѐ на основі психолого-педагогічних аспектів.  

Аналіз актуальних досліджень. Дослідженнѐм готовності до 
педагогічної діѐльності займалисѐ В. Сластьонін, Д. Узнадзе, О. Тутолмін, 
П. Горностай, Т. Іванов, К. Дурай-Новакова, С. Максименко, О. Пелех. 
Проблеми професійного становленнѐ та розвитку особистості студентів 
вищої школи відображені в наукових працѐх А. Алексяка, І. Зѐзяна, 
Н. Кузьміної, В. Сластьоніна, В. Слясаренка, В. Ільїна. Питаннѐми 
педагогічної творчості майбутніх спеціалістів займалисѐ Т. Бажутіна, 
М. Нікандров. Слід спиратисѐ на наукові дослідженнѐ природи творчості 
О. Лука, В. Молѐко, а. Пономарьова, О. Тихомирова, К. Роджерса та ін., 
формуваннѐ творчої особистості Г. Костяка, О. Леонтьюва, К. Платонова, 
С. Рубінштейна та ін. Наукові праці О. Брушлинського, І. Дьѐкова, 
О. Леонтьюва, А. Нечаюва, А. Петровського, а. Пономарьова, В. Пушкіна, 
О. Тихомирова, П. акобсона визначаять творчість саме ѐк вид лядської 
діѐльності, здатної вносити щось нове в педагогічний процес. Педагогічні 
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основи художньої творчої діѐльності, ѐк складової професійно-педагогічної 
готовності майбутнього вчителѐ, вивчали  П. Блонський, П. Каптерюв, 
а. Коменський, А. Макаренко, В. Сухомлинський, С. Шацький.  Психологія 
творчого процесу висвітлявали у своїх працѐх Г. Балл, І. Бех, Л. Виготський, 
Г. Костяк, С. Рубінштейн, В. Семиченко.  

Проблема професійної готовності фахівцѐ до художньої творчої 
діѐльності оріюнтована на пошук ефективних умов навчально-виховного 
процесу, що забезпечить продуктивність виховної системи зі 
спрѐмуваннѐм на розглѐд самої особистості ѐк суб’юкта соціокультурного 
життѐ та процесу діѐльності ѐк активної взаюмодії суб’юкта з об’юктом.  

Мета статті полѐгаю в обґрунтуванні основних психолого-педагогічних 
положень професійної готовності до художньо-творчої діѐльності 
майбутнього вчителѐ музичного мистецтва та в необхідності використаннѐ 
даного процесу в професійному становленні майбутнього фахівцѐ. 

Завданнѐми статті ю вивченнѐ досліджуваної проблеми у психолого-
педагогічних дослідженнѐх, уточненні сутності понѐть «готовність», 
«професійна готовність» та «художньо-творча діѐльність». 

Методи дослідження: теоретичний аналіз проблеми та узагальненнѐ 
наукових джерел. 

Виклад основного матеріалу. Майбутній учитель музичного 
мистецтва у власній професійній діѐльності повинен бути готовим 
здійснявати низку навчально-виховних задач у загальноосвітньому 
закладі, серед ѐких важливе місце займаю створеннѐ художньо-творчого 
середовища задлѐ вихованнѐ музично-естетичної та духовної культури 
підростаячого поколіннѐ.  

Першочерговоя умовоя успішного виконаннѐ будь-ѐкої діѐльності ю 
готовність.  

У різних психолого-педагогічних дослідженнѐх понѐттѐ «готовність» 
визначаютьсѐ ѐк: 

- обов’ѐзкова умова успішності будь-ѐкої діѐльності, що 
характеризую кінцеву мету педагогічної освіти  (О. Тутолмін) *10, 17+; 

- передумова цілеспрѐмованої діѐльності, її регулѐції, стійкості та 
ефективності (С. Максименко, О. Пелех); 

- психологічна настанова, існуваннѐ ѐкої робить можливим 
пристосуваннѐ особистості до ефективного виконаннѐ поставлених 
завдань (С. Марков, В. Рибалка) [6, 44–53]; 

- певний психологічний стан, ѐкий передую виконання певних 
функцій, інтенсивність ѐкого перебуваю у прѐмій залежності від особистих 
характеристик та очікувань щодо змісту діѐльності (С. Шандрук) *12, 32-34]. 

Чільне місце посідаять наукові дослідженнѐ Д. Узнадзе. Вивчаячи 
«готовність суб’юкта до дії» та умови її виникненнѐ вченим було визначено 
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«готовність» ѐк «…установку до здійсненнѐ певної діѐльності, спрѐмованої 
на задоволеннѐ його актуальної потреби» *11+. 

У психологічному словнику-довіднику О. Приходько, В. Ярченка 
дефініціѐ понѐттѐ «професійна готовність студента» тлумачитьсѐ ѐк 
«особистісна ѐкість, ѐка проѐвлѐютьсѐ в позитивній самооцінці себе ѐк 
суб’юкта майбутньої професійної діѐльності та прагненні займатисѐ нея 
післѐ закінченнѐ вишу, вона допомагаю молодому фахівця успішно 
реалізувати професійні функції, правильно використовувати набуті знаннѐ 
й досвід, зберігати самоконтроль і долати непередбачені перешкоди. 
Професійна готовність ю  вирішальноя умовоя швидкої адаптації 
випускника до умов праці, подальшого його професійного вдосконаленнѐ і 
підвищеннѐ кваліфікації» *8, 130+. 

У дослідницьку практику категоріѐ «готовність» була введена вченим 
В. Сластьоніним, ѐкий обґрунтовував ціль педагогічної освіти у професійній 
підготовці до педагогічної діѐльності та створив професіограму сучасного 
вчителѐ длѐ успішної оптимізації процесу формуваннѐ особистості 
майбутнього вчителѐ, у ѐкій особливе місце відводитьсѐ розвитку творчого 
мисленнѐ та готовності до самоосвіти.  Автор відзначав, що «вирішити 
завданнѐ, ѐкі ставить суспільство перед школоя на сучасному етапі, зможе 
той учитель, у ѐкого розвинуте системне баченнѐ педагогічного процесу ѐк 
цілісного ѐвища та готовність до його реалізації. А тому особливо 
важливим ю пошук умов, ѐкі б впливали на формуваннѐ професійності 
майбутнього вчителѐ» [9]. 

У даному аспекті готовність майбутнього вчителѐ музичного 
мистецтва до професійної діѐльності виступаю показником підготовки рівнѐ 
його майстерності в професійній діѐльності. 

Важливоя умовоя формуваннѐ готовності до будь-ѐкої діѐльності ю 
наѐвність відповідних ѐкостей, і, в першу чергу, схильностей та здібностей 
особистості до будь-ѐкої діѐльності.  

У наукових джерелах «готовність» розглѐдаютьсѐ ѐк стійка 
характеристика особистості, вчені по-різному її називаять: 
підготовленістя, тривалоя або стійкоя готовністя. 

М. Левченком визначено дві взаюмопов’ѐзані сторони готовності: 
психологічна готовність та підготовленість. До психологічної готовності 
вчений відносить ідейно-політичну спрѐмованість; потребу в певній 
діѐльності і спеціальних знаннѐх, інтерес, лябов до них; внутрішню прийнѐттѐ 
вимог діѐльності; усвідомленнѐ відповідності своїх особистісних ѐкостей 
вимогам діѐльності; усвідомленнѐ мотивації особистісних прагнень до ціюї 
спеціальності, тоді ѐк підготовленість передбачаю глибоке знаннѐ наук; 
певний рівень розвитку; підготовленість у  певній сфері знань; обізнаність у 
професійній діѐльності, знаннѐ вимог спеціальності до особистісних ѐкостей і 
здібностей; уміннѐ вчитисѐ; морально-психологічну підготовленість *4+. 
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 «Готовність до того чи іншого виду діѐльності ю цілеспрѐмованим 
виѐвом особистості, що вклячаю її переконаннѐ, поглѐди, ставленнѐ, 
мотиви, почуттѐ, вольові та інтелектуальні ѐкості, знаннѐ, навички, уміннѐ, 
настанови. Вона досѐгаютьсѐ в ході моральної, психологічної, професійної 
та фізичної підготовки, ю результатом всебічного особистісного розвитку 
особистості з урахуваннѐм вимог, обумовлених особливостѐми діѐльності 
та професії *3, 18+. 

Готовність до діѐльності ѐк складне соціально-психологічне ѐвище 
передбачаю засвоюннѐ загальних та професійних знань, формуваннѐ вмінь 
та навичок, удосконаленнѐ сформованих професійно важливих ѐкостей 
особистості. 

У даному аспекті науковцѐми визначаютьсѐ понѐттѐ «професійна 
готовність» у контексті певного виду діѐльності та конкретних умов, у ѐких 
відбуваютьсѐ діѐльність. 

Науковцем Я. Земліноя виокремлено зовнішні і внутрішні умови 
професійної готовності [3, 25], до них належать:  

- зміст завдань, їх складність, новизна, творчий характер;  
- обстановка діѐльності, наприклад, поведінка оточуячих;  
- особливості стимуляваннѐ дій і результатів;  
- мотиваціѐ, бажаннѐ досѐгненнѐ того чи іншого результату;  
- оцінка ймовірності його досѐгненнѐ;  
- самооцінка власної підготовленості;  
- стан здоров’ѐ і фізичне самопочуттѐ;  
- особистий досвід мобілізації сил на вирішеннѐ завданнѐ, проблеми;  
- уміннѐ контролявати й регулявати рівень свого стану готовності;  
- уміннѐ створявати оптимальні внутрішні умови длѐ майбутньої 

діѐльності.  
Тому професійну готовність ми розглѐдаюмо ѐк функціональний стан 

особистості, ѐкий сприѐю успішній діѐльності та забезпечую її високий рівень. 
О. Тутолміним професійна готовність педагога представлѐютьсѐ 

юдністя чотирьох груп педагогічних умінь:  
- уміннѐ «переводити» зміст об’юктивного процесу в конкретні 

педагогічні задачі;  
- уміннѐ побудувати та привести в рух логічно завершену педагогічну 

систему;  
- уміннѐ виділѐти та встановлявати взаюмозв’ѐзки між компонентами 

й факторами вихованнѐ, приводити їх у дія;  
- уміннѐ врахувати та оцінити результати педагогічної діѐльності *10, 

21]. 
В основі професійної діѐльності майбутнього вчителѐ ю усвідомленнѐ 

необхідності підвищеннѐ своюї загальнолядської та фахової культури, 
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зміна репродуктивного виконаннѐ дій творчими та гармонійними 
компонентами *5, 264–265]. 

Вихідним моментом у професії вчителѐ музичного мистецтва ю 
художнѐ творча діѐльність, структура ѐкої визначаютьсѐ специфікоя 
певного виду мистецької освіти.  

Професійна спрѐмованість процесу формуваннѐ майбутнього 
вчителѐ відбуваютьсѐ в тісному взаюмозв’ѐзку з формуваннѐм самої 
особистості, що ѐвлѐю собоя безперервний цілісний процес 
удосконаленнѐ, ѐкий  здійсняютьсѐ в результаті соціалізації, вихованнѐ та 
самовихованнѐ. У результаті даного процесу відбуваютьсѐ професійне 
становленнѐ фахівцѐ, його гармонійний розвиток у цілому, з розширеннѐм 
світоглѐду та усвідомленнѐм життювих цінностей. 

У багатоаспектних трактуваннѐх науковців простежуютьсѐ юдність 
баченнѐ про необхідності засвоюннѐ фундаментальних знань, набуттѐ 
вмінь та навичок творчої діѐльності ѐк головних показників формуваннѐ 
професійної готовності майбутніх учителів, практичного застосуваннѐ 
набутих компетенцій та прагненнѐ до особистісного самовдосконаленнѐ. 

ак свідчить педагогічний досвід, оволодіннѐ професіюя й подальше 
вдосконаленнѐ професійної майстерності майбутнього вчителѐ потребую 
професійної компетентності у сфері художньої творчості, ѐка визначаютьсѐ 
наѐвністя інтересу до педагогічної діѐльності та відповідних умов розвитку 
мистецьких здібностей.  

Художнѐ творчість розглѐдаютьсѐ у зв’ѐзку з ученнѐм про значимість 
природи і лядської діѐльності, що пізнаятьсѐ лядиноя. Мистецтво ю 
проѐвом діѐльності, основоя ѐкої ю розумовий акт, створеннѐ певного 
продукту через свободу, вільну гру, ѐка приюмна сама по собі. Унаслідок 
того, мистецтво з необхідністя містить у собі стильові та мовні особливості, 
несе на собі відбиток традицій і культури, ѐкоя митець повинен володіти, і 
певноя школоя та манероя вираженнѐ.  

Процес розвитку творчої особистості з точки зору педагогічної науки 
пов’ѐзуютьсѐ з творчоя діѐльністя, у процесі ѐкої відбуваютьсѐ розвиток 
творчих здібностей. Трактуваннѐ понѐттѐ «творчість» тісно співвідноситьсѐ із 
понѐттѐм «діѐльність». Передумовоя лядської творчості ю активність 
діѐльності на всіх її рівнѐх. У наукових дослідженнѐх Л. Виготського 
розглѐдаютьсѐ творчість будь-ѐкої діѐльності лядини, що створяю нове *1, 5+. 

Творча діѐльність особистості не можлива без опори на 
систематично організовану систему знань і вмінь, здобутих у процесі 
навчаннѐ, ѐкі виступаять основоя творчого потенціалу. Саме творча 
діѐльність ю необхідноя умовоя становленнѐ й розвитку особистості, 
важливоя формоя лядської практики, активізації потенціалу суб’юкта у 
процесі особистісних змін. 
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У сфері можливих творчих проѐвів особистості активно 
використовуютьсѐ в сучасних дослідженнѐх особистості та її діѐльності 
понѐттѐ «творчий потенціал лядини». 

Трактуваннѐ понѐттѐ «потенціал» розглѐдаютьсѐ ѐк сукупність усіх 
наѐвних засобів, можливостей, продуктивних сил, що можуть бути 
використані в певній галузі діѐльності *7, 14+.  

Художнѐ творчість ю процесом духовного практичного втіленнѐ 
художньої ідеї в чуттювому сприйманні художніх образів. Її загальна 
спрѐмованість досѐгненнѐ максимальної відповідності між творчим 
задумом і його адекватним втіленнѐм у мові мистецтва. Художнѐ творчість 
ю процесом об’юктивізації в матеріалі мистецтва образів, що склалисѐ в 
уѐві, набули виразної життювої повноти та внутрішньої необхідності в 
межах твору ѐк цілісності художньої ідеї та її образного життѐ.  

У сучасній науковій думці понѐттѐ «художньо-творча діѐльність» 
визначаютьсѐ ѐк: 

1) художньо-творча діѐльність – це процес та результат створеннѐ 
художніх образів та художніх творів *2+;  

2) художнѐ творча діѐльність ю видом діѐльності, результативність 
ѐкої визначаютьсѐ рівнем загального розвитку особистості, в особливості рів-
нем емоційно-художнього сприйнѐттѐ, готовністя і здатністя до художнього 
сприйнѐттѐ, самостійністя створеннѐ та втіленнѐ творів мистецтва; 

3) художньо-творча діѐльність – це напрѐм науково-дослідної 
роботи у творчих вищих навчальних закладах, ѐкий складаютьсѐ із певних 
видів, таких ѐк робота у творчих секціѐх і студіѐх, участь у концертах, 
конкурсах, виставках, розробка сценаріїв, підготовка і показ спектаклів, 
шоу-програм тощо *13+. 

Художнѐ творча діѐльність особистості позитивно впливаю на 
розвиток інтелектуальних та творчих здібностей і належать до 
специфічного виду естетичної діѐльності, продуктом ѐкої ю твори 
мистецтва. Залученнѐ до різних видів мистецтва ю потужним засобом 
впливу на становленнѐ та естетичний розвиток особистості. 

Художнѐ творча діѐльність ю комплексноя технологіюя, що інтегрую в 
собі форми освіти, вихованнѐ, естетичного спілкуваннѐ. Її кульмінаціѐ – 
загальний успіх, що надаю позитивний вплив ѐк на колектив у цілому, так і 
на кожного його учасника окремо. А тому важливо створити відповідні 
умови задлѐ підготовки конкурентоспроможного спеціаліста, здатного 
розширити спектр своїх спеціальних можливостей, оволодівши: 

1) мистецьким тезаурусом (знаннѐми про художньо-виразні засоби 
різних видів мистецтв, осѐгненнѐ законів творчості); 

2) технологіюя (методами та прийомами) організації художньо-
творчої діѐльності будь-ѐкої форми (виконаннѐ ролі сценариста, режисера-
постановника, виконавцѐ мистецького заходу);  
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3) вміннѐм нестандартно вирішувати творчі завданнѐ (креативність);  
4) оцінявати й аналізувати результати власної художньо-творчої 

діѐльності. 
У даному аспекті професійна готовність майбутніх учителів музичного 

мистецтва до художньо-творчої діѐльності буде ефективноя за умов:  
1) юдності професійного та особистісного компонентів (О. Тутолмін 

визначав домінувальним саме особистісний компонент *10, 9+);  
2) реалізації творчого підходу у навчально-виховному процесі; 
3) формуваннѐ мистецької компетенції майбутніх фахівців ѐк 

основного напрѐму їх підготовки;  
4) розробка інноваційних програм підготовки студентів до 

здійсненнѐ художньо-творчої діѐльності;  
5) впровадженнѐ експериментальних технологій перевірки 

готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до художньо-творчої 
діѐльності. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. В аспекті 
нашого дослідженнѐ художнѐ творча діѐльність майбутнього вчителѐ 
музичного мистецтва визначаютьсѐ ѐк діѐльність, у процесі ѐкої 
створяютьсѐ нове у сфері мистецтва і результатом ѐкої ю мистецькі проекти, 
ѐкі відповідаять певним професійним вимогам, критеріѐм художньої 
досконалості. Такий процес у професійній готовності майбутнього фахівцѐ ю 
основоя длѐ формуваннѐ ѐкостей, необхідних длѐ виконаннѐ конкретних 
вимог, пропонованих професійноя педагогічноя діѐльністя, сприѐю 
вирішення завдань оптимізації навчального та виховного процесу в 
цілому. А тому доцільним ю подальше наукове дослідженнѐ найбільш 
оптимальних шлѐхів вирішеннѐ проблем професійної готовності майбутніх 
учителів музичного мистецтва до художньо-творчої діѐльності.  
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РЕЗЮМЕ 

Гаврилюк Оксана. Психолого-педагогические аспекты профессиональной 
готовности будущих учителей музыкального искусства к художественной творческой 
деѐтельности. 

В статье освещены основные положениѐ психолого-педагогических 
исследований проблемы профессиональной готовности будущих учителей 
музыкального искусства к художественной творческой деѐтельности в 
педагогических колледжах. Проведен теоретический анализ сущности и 
актуальности данного процесса в научных трудах ученых разных исторических 
этапов. Определены условиѐ профессиональной готовности к художественно-
творческой деѐтельности. Обоснована целесообразность профессиональной 
творческой подготовки будущих специалистов, рассмотрено понѐтие 
«профессиональнаѐ подготовка», «художественно-творческаѐ деѐтельность». 
Определены перспективы дальнейших научных исследований в поиске наиболее 
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оптимальных путей решениѐ проблемы профессиональной готовности будущих 
учителей музыкального искусства к художественно-творческой деѐтельности. 

Ключевые слова: готовность, профессиональнаѐ готовность, условиѐ 
готовности, готовность к профессиональной деѐтельности, будущий учитель 
музыкального искусства, творческаѐ личность, художественно-творческаѐ 
деѐтельность, искусство. 

 
SUMMARY 

Havryliuk Oksana. Psychological-pedagogical aspects of professional readiness of 
future teachers of musical art for artistic creativity. 

Research of modern educational criteria of training future teachers of music requires 
further study of the problem of artistic creativity as a growth factor and condition of 
competitiveness of the future specialists’ pedagogical skills. Being a complex technology 
artistic creativity integrates various forms of education and training and is closely associated 
with various kinds of art with its stylistic characteristics, traditions and culture, which the 
future teacher of music should acquire. 

So, the sharp issue is to improve the organization of educational process in 
pedagogical college due to the principles of regularity, consistency and availability. 

According to the specific character of musical and pedagogical readiness of the 
students of higher education institutions the necessity of carrying out the research on the 
basis of theoretical psychological and educational aspects has been arisen. 

In the context of scientific studies of cognitive research and creativity of the future 
specialists of art disciplines as the main factor of professional training depends on cognitive 
activity and creativity oriented the mastering of scientific and professional knowledge and 
special skills as well. 

Mastering the profession and further advancing of professional skills of the future 
teachers claim professional competence in the field of art that combines creative literacy, 
creativity and skills. 

There is a theoretical analysis of the problem of readiness formation of the future  
music teachers in this article that involves the significance of the concepts of “readiness”, 
“training”, “individual creative potential”, “artistic creativity”. 

The fundamental content of the artistic creativity of the future experts of creative 
sphere is the process and the result of  images development and creative writing, work in 
creative classes, studios, participation in concerts, competitions, writing scenarios, 
preparation of performances and shows. 

Involvement of different kinds of art is a tremendous way of influence on the 
formation and development of the aesthetic personality of the future specialist, who must 
satisfy certain professional demands and criteria of artistic excellence is the  principle for the 
qualities which are necessary for performing  modern training  educational requirements. 

Key words: readiness, professional readiness, conditions of readiness, readiness for 
professional activity, future music teacher, creative personality, artistic-creative activity, art. 

  




