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МИСТЕЦТВА 
 
У статті шлѐхом вивченнѐ й аналізу документів, психолого-педагогічної 

літератури з проблеми дослідженнѐ, інтегруваннѐ та конкретизації визначено 
сутність понѐттѐ «професійні властивості вчителѐ музичного мистецтва»; 
уточнено професійні властивості особистості вчителѐ-музиканта; окреслено та 
схарактеризовано основні професійно значущі й особистісні ѐкості майбутніх 
учителів музичного мистецтва. У результаті створено основу длѐ визначеннѐ 
організаційно-педагогічних умов формуваннѐ професійних властивостей майбутніх 
учителів музичного мистецтва, а також – длѐ розробки на їх основі моделі, що ю 
перспективами подальших наукових розвідок. 

Клячові слова: учитель музичного мистецтва, професійні властивості, 
функції, здібності, знаннѐ, навички, уміннѐ, ѐкості, професійна спрѐмованість 
учителѐ-музиканта. 

 
Постановка проблеми. Національне відродженнѐ і прагненнѐ 

України до інтеграції в ювропейську спільноту зумовили потребу у 
створенні нової системи освіти, оріюнтованої на розвиток творчої 
особистості громадѐнина. Освіта в Україні в цілому і музично-педагогічна 
зокрема переживаять період глобальних трансформацій, зумовлених 
новими тенденціѐми в розвиткові суспільства й інших сфер життюдіѐльності 
лядства. Високі вимоги сьогоденнѐ до рівнѐ фахової підготовки вчителів 
музичного мистецтва зумовляять необхідність оптимізації технологій 
навчаннѐ та вихованнѐ студентів музично-педагогічних закладів освіти. 
Одніюя з нагальних проблем сучасної музично-педагогічної освіти ю 
вдосконаленнѐ професійної підготовки майбутнього вчителѐ музичного 
мистецтва, зокрема активний розвиток його професійних властивостей. 

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ формуваннѐ основ 
професійної підготовки майбутніх учителів музики розглѐдали у своїй 
дослідній діѐльності провідні педагоги, психологи, музиканти та інші діѐчі 
науки, освіти й мистецтва.  

У працѐх Л. Виготського *4+, А. Маклакова *10+, З. Румѐнцевой *15] 
висвітлено сутність психологічних пізнавальних процесів і зміст основних 
властивостей особистості, необхідних длѐ музичного розвитку. У роботах 
Б. Гершунского *5+, О. Ростовського *13; 14+ розкрито педагогічну сторону 
цих питань.  
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Длѐ розуміннѐ сутності професійної підготовки вчителів-музикантів 
велике значеннѐ маять дослідженнѐ В. Загвѐзинського *6+, М. Буланової-
Топоркової *3+. У дослідженнѐх Л. Арчажнікової *1+, А. Лопатіної, 
М. Скребцової *8+ обґрунтовано методичні засади музично-педагогічної 
підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. У дослідженнѐх низки 
вчених (Ш. Амонашвілі, О. Апраксина, Н. Ветлугіна, А. Глузман, 
І. Дзержинська, Г. Падалка, В. Сухомлинский, Л. Хлюбнікова) приділено 
значну увагу важливості музично-педагогічної діѐльності вчителів. 

Питаннѐ, безпосередньо пов’ѐзані з фаховоя підготовкоя вчителів, 
формуваннѐм і розвитком окремих професійних властивостей, 
компетентності педагогів, у тому числі педагогів-музикантів, досліджено у 
працѐх багатьох учених (Е. Абдулін, В. Андрященко, Л. Арчажнікова, 
Л. Гусейнова, О. Кузніченко, Н. Кузьміна, А. Маркова, Г. Мешко, 
М. Михаськова, Л. Мітіна, В. Муцмахер, В. Орлов, Г. Падалка, 
І. Полубоѐрина, О. Ростовський, О. Рудницька, В. Сластьонін, Р. Тельчарова, 
А. Хуторськой, А. Щербаков та інші). 

Проте, незважаячи на існуваннѐ досліджень за тематикоя статті, 
соціально зумовлена потреба в підготовці висококваліфікованого вчителѐ 
музичного мистецтва, у діювій методиці оціняваннѐ рівнѐ його 
компетентності, виділеннѐ професійно необхідних особистісних 
характеристик тощо спричинили необхідність у зосередженні наукової 
уваги на уточненні сукупності професійних властивостей майбутніх учителів 
музичного мистецтва. Ось чому, на наш поглѐд, перелік і характеристика 
основних професійних властивостей майбутніх учителів музичного 
мистецтва потребуять конкретизації. 

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

Досѐгненнѐ мети припускаю вирішеннѐ таких завдань: 
1) визначити сутність понѐттѐ «професійні властивості вчителѐ 

музичного мистецтва»; 
2) на основі аналізу наукових праць і керівних документів уточнити 

професійно необхідні властивості особистості вчителѐ-музиканта; 
3) окреслити й схарактеризувати основні професійні ѐкості (риси) 

майбутніх учителів музичного мистецтва. 
Методи дослідження: вивченнѐ й аналіз документів, психолого-

педагогічної літератури з проблеми дослідженнѐ; інтегруваннѐ та 
конкретизаціѐ длѐ визначеннѐ основних професійних властивостей 
майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки одним із клячових понѐть 
статті ю «властивість», на початку викладу основного матеріалу поѐснимо 
свою баченнѐ доцільності застосуваннѐ в тексті саме цього терміна. 
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Властивість – ѐкість, ознака, характерні длѐ кого-чого-небудь *19+; ѐкість, 
ознака, що становить відмітну особливість кого-чого-небудь *17+; виѐв 
певних ѐкостей об’юктів у процесі їх взаюмодії *20+. 

Проаналізувавши матеріал вищезазначених тлумачних словників, 
енциклопедій та іншої наукової літератури, ми дійшли висновку, що хоча в 
переважній більшості зазначених джерел інформації «властивості» ю 
синонімом «ѐкостей», усе ж таки, розглѐдаячи характеристики, що ю 
найбільш необхідними длѐ фахівців будь-ѐкої сфери професійної 
діѐльності, більш коректним ю застосуваннѐ терміна «властивості». Крім 
того, у «ѐкостей» існую значно більше різноманітних несинонімічних 
значень, що може нашкодити адекватності їх розуміннѐ. 

На основі вивченнѐ й аналізу відповідних визначень у науковій 
літературі було з’ѐсовано, що професійні властивості вчителѐ музичного 
мистецтва – це професійно значущі й особистісні характеристики, що 
визначаять особливості його музично-педагогічної діѐльності. Зазначені 
властивості, на наш поглѐд, виражаять професійно зумовлені соціальні 
вимоги до вчителѐ-музиканта у виглѐді певних функцій, здібностей, знань, 
навичок, умінь, особистісних і професійних ѐкостей-рис та спрѐмованості на 
фахову діѐльність. 

Длѐ визначеннѐ й характеристики професійних властивостей учителѐ 
музичного мистецтва вельми актуальним, на нашу думку, ю вислів 
Б. Асаф’юва: «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 спрѐмувати увагу в той чи інший бік» *2, 65+.  

Г. Падалка порівнявала вчителѐ музичного мистецтва з лоцманом у 
неосѐжному океані музики, завданнѐ ѐкого «охопляять широку сферу 
питань музичного вихованнѐ, а головними ѐкостѐми ю самовідданість і 
ентузіазм, переконаність у необмеженості виховних можливостей величного 
мистецтва музики, палке бажаннѐ й уміннѐ зробити її необхідноя длѐ всіх 
лядей, педагогічна майстерність і творче натхненнѐ» *11, 14+. 

Не можна не погодитисѐ також із думкоя сучасного дослідника 
Ю. Локарювої, що професіѐ вчителѐ музичного мистецтва ю багатогранним, 
широкопрофільним понѐттѐм, ѐке в соціальному плані ѐвлѐю собоя синтез 
окремих професій (педагога, психолога, вихователѐ, інструменталіста, 
вокаліста, диригента, аранжувальника, композитора, артиста, режисера, 
сценариста тощо), що вбираю умови професійної діѐльності, особливості 
особистісних характеристик, соціальний статус, спосіб життѐ, професійну 
самореалізація та самоствердженнѐ *7, 203+. 

У результаті аналізу накопичених у науці підходів нами було 
уточнено сукупність професійних властивостей особистості сучасного 
вчителѐ взагалі і вчителѐ музичного мистецтва зокрема (функції, здібності, 
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знаннѐ, навички, уміннѐ, ѐкості-риси та основні напрѐми професійної 
спрѐмованості) і побудовано відповідну структурну схему (рис. 1). 
ПЕДАГОГІЧНІ ФУНКЦІЇ 

організаційно-структурні цілепокладальні інші 

організаційна,  
гностична (пізнавальна), 
конструктивна, 
комунікативна 

інформаційна, 
оріюнтувальна,  
розвивальна, 
стимулявальна 

діагностична, 
прогностична, 
проектувальна, 
дослідницька 

ЗДІБНОСТІ 

спеціальні музичні, академічні, дидактичні, комунікативні, організаційні,  
гностичні (пізнавальні), прогностичні, перцептивні (сприйнѐттѐ), конструктивні, 
лідерські, креативні, експресивні (виразності) 

ЗНАННЯ ТА НАВИЧКИ 

загальнокультурні, музично-педагогічні, психологічні, методичні,  
музично-теоретичні, музично-виконавські 

УМІННЯ 

педагогічні, гностичні (пізнавальні, у т.ч. перцептивні – сприйнѐттѐ), комунікативні (у т.ч. 
артистичні), рухові (диригентські жести, гра на фортепіано та інших інструментах) 

ЯКОСТІ (РИСИ) 

професійно значущі особистісні 

професійна компетентність, 
музикальність, лябов до музично-
педагогічної діѐльності, диригентська і 
виконавська техніки, імідж, стиль, 
артистизм, комунікативність, авторитет, 
перцептивні (сприйнѐттѐ), 
організаторські, дидактичні, науково-
пізнавальні ѐкості, культура і виразність 
мови, дар педагогічного спілкуваннѐ, 
педагогічна ерудованість, педагогічна 
цілеспрѐмованість, музично-педагогічне 
мисленнѐ, педагогічна інтуїціѐ, 
педагогічна імпровізаціѐ, педагогічна 
спостережливість, педагогічний 
оптимізм, педагогічна спритність, 
кмітливість, педагогічне передбаченнѐ, 
педагогічна рефлексіѐ, музично-
педагогічний досвід 

патріотизм, громадѐнськість, духовність, 
ідейна переконаність, креативність, 
оптимізм, доброзичливість, ґречність, 
милосердѐ, лябов до дітей, толерантність, 
тактовність, почуттѐ гумору, працездатність, 
емпатіѐ, загальна ерудованість і культура, 
скромність, рефлексіѐ, інтелігентність, 
здоров’ѐ, інтуїціѐ, витримка, гнучкість у 
поведінці, вимогливість, гідність, уважність, 
гуманність, діловитість, дисциплінованість, 
доброта, сумлінність, ініціативність, щирість, 
колективізм, критичність, логічність, 
спостережливість, наполегливість, 
відповідальність, чуйність, організованість, 
товариськість, порѐдність, передбачливість, 
принциповість, почуттѐ нового, 
самостійність, самокритичність, 
справедливість, кмітливість, сміливість, 
емоційність, прагненнѐ до 
самовдосконаленнѐ  

ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ 

на практичну реалізація виховного потенціалу музичного мистецтва, на освіту й 
музичне вихованнѐ дітей, на підтриманнѐ іміджу вчителѐ, на престижність професії, на 
професійне й особистісне самовдосконаленнѐ 

Рис. 1. Професійні властивості вчителѐ музичного мистецтва 
У процесі навчаннѐ на музично-педагогічних і мистецьких 

факультетах вищих навчальних закладів важливу роль відіграять 
формуваннѐ й розвиток абсолятно всіх різноманітних суто професійних, а 
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також професійно важливих загальних, інтелектуальних, громадѐнських, 
духовних і моральних властивостей особистості студентів – майбутніх 
учителів музичного мистецтва. Це, звичайно, в ідеалі. Однак, практика 
професійної підготовки зазначених фахівців підтверджую відому 
філософську тезу про те, що «нічого ідеального в житті не існую».  

За час навчаннѐ неможливо набути повного переліку властивостей 
длѐ забезпеченнѐ професійної діѐльності, адже обсѐг знань постійно 
збільшуютьсѐ й ускладняютьсѐ, а насиченість навчального процесу 
переважно теоретичноя підготовкоя майже не залишаю місцѐ длѐ 
отриманнѐ студентами ѐкісного практичного музично-педагогічного 
досвіду. Отже, метоя освітньої діѐльності ВНЗ маю бути прищепленнѐ 
випускникам певної сукупності основних (найважливіших, пріоритетних) 
професійних властивостей, зокрема ѐкостей.  

За результатами досліджень (опитувань, групової експертної оцінки, 
вивченнѐ й аналізу документів, психолого-педагогічної літератури, 
інтегруваннѐ та конкретизації) нами окреслено основні професійні ѐкості-
риси майбутніх учителів музичного мистецтва (рис. 2).  

 
ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩІ ОСОБИСТІСНІ 

 лябов до музично-педагогічної 
діѐльності;  

 професійна компетентність; 

 музикальність; 

 комунікативність; 

 музично-педагогічне мисленнѐ 

 загальна ерудованість і культура;  

 гуманність;  

 лябов до дітей;  

 креативність;  

 прагненнѐ до самовдосконаленнѐ 

 
Рис. 2. Основні професійні ѐкості майбутніх учителів музичного 

мистецтва 
 
Ґрунтуячись на результатах вивченнѐ й аналізу психолого-педагогічної 

літератури за тематикоя статті, подаюмо коротку характеристику основних 
професійних ѐкостей майбутніх учителів-музикантів. 

Професійно значущі якості майбутніх учителів музичного 
мистецтва. 

Лябов до музично-педагогічної діѐльності. Лябов до своюї 
професійної праці – одна з найважливіших педагогічних ѐкостей. 
Складниками ціюї ѐкості ю працелябність, наполегливість у досѐгненні 
навчально-виховних цілей, вимогливе ставленнѐ до себе, спрѐмованість на 
підвищеннѐ рівнѐ професійної майстерності. 

Лябов до своїй професії – найважливіша властивість педагога, 
оскільки педагогічна працѐ більше, ніж інші види діѐльності, потребую 
особистого вкляченнѐ в процес і віру у свою покликаннѐ. Обдуманий 
свідомий професійний вибір ю запорукоя подальшої успішної реалізації і ю 
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стрижнем професійної спрѐмованості, у нашому випадку – учителѐ 
музичного мистецтва. Етична сутність музично-педагогічної діѐльності 
неминуче припускаю почуттѐ лябові, ѐке, починаячись із лябові до 
професії, далі розвиваютьсѐ в межах базової освітньої системи «учитель – 
учень». Тому установка на лябов до музично-педагогічної діѐльності, до 
учнів ю головним професійним пріоритетом будь-ѐкого педагога, зокрема – 
учителѐ музичного мистецтва.  

Професійна компетентність. Проаналізувавши результати багатьох 
наукових досліджень, ми з’ѐсували, що професійна компетентність 
майбутнього педагога-музиканта ю інтегрованим показником його 
теоретичної й практичної готовності до здійсненнѐ професійної музично-
педагогічної діѐльності.  

Основними показниками педагогічної компетентності вчителѐ 
передусім виділѐять: особистісні ѐкості, особливо перетворявальні й 
психологічні; усвідомленнѐ ролі педагога у вихованні громадѐнина; 
безперервне підвищеннѐ загальної і професійної культури; пошукова 
діѐльність педагога; володіннѐ методами педагогічного дослідженнѐ; 
конструяваннѐ власного педагогічного досвіду; результативність 
навчально-виховного процесу; активна педагогічна діѐльність, спрѐмована 
на перетвореннѐ особистості учнѐ й учителѐ *9, 12]. 

Майбутні вчителі музичного мистецтва повинні чітко уѐвлѐти мету, 
завданнѐ і зміст музичної освіти, знати особливості музично-педагогічної 
діѐльності, психологія формуваннѐ й розвитку музичних здібностей, 
особливості методики проведеннѐ уроку музичного мистецтва, загальні і 
специфічні принципи музичної освіти, знати й ураховувати вікові 
особливості учнів, бути спрѐмованими на розвиток музично-педагогічної 
творчості, на постійне професійне самовдосконаленнѐ.  

Професійну компетентність учителѐ музичного мистецтва забезпечуять 
такі властивості: знаннѐ музично-педагогічної теорії, виконавська та 
педагогічна майстерність, знаннѐ психології, володіннѐ технологіѐми 
навчаннѐ й вихованнѐ, лябов до музики, лябов до учнів, музично-педагогічні 
здібності, загальна та фахова ерудованість і багато інших. 

Музикальність. Практичний внесок учителѐ музичного мистецтва в 
музичну освіту дітей залежить від розвиненості його музичної культури, 
рівнѐ розвиненості музично-педагогічних здібностей, тобто – від його 
музикальності. Музикальність вважаять основоя професійних 
властивостей учителѐ музичного мистецтва. На думку Е. Абдуліна, 
музикальність ю найважливішоя ѐкістя педагога-музиканта, ѐка пронизую 
собоя всі інші професійні ѐкості педагога-музиканта, наповняю їх 
глибинним духовним ставленнѐм до музики *18, 25]. 

Музикальність учителѐ музичного мистецтва виѐвлѐютьсѐ в усіх 
різновидах його професійної діѐльності: вокально-інструментальній 
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підготовці, організації вокальної роботи учнів, власній музично-
виконавській діѐльності тощо. 

Комунікативність. Комунікативний компонент – це особливості 
комунікативної діѐльності вчителѐ, характерні риси спілкуваннѐ з учнѐми. 
Комунікативністя (комунікабельністя) вчителѐ називаять його здатність 
до спілкуваннѐ, контактів із учнѐми, уміннѐ знайти спільну мову з ними, 
установити з ними партнерські стосунки, розвиненість педагогічного такту.  

Серед найважливіших комунікативних умінь педагога-музиканта, на 
нашу думку, доцільно виділити такі: перцептивні (сприйнѐттѐ вчителем 
учнѐ), у результаті дії ѐких виникаю емпатіѐ (здатність учителѐ «стати на 
місце учнѐ», зрозуміти й відчути його); спілкуваннѐ з аудиторіюя (уміннѐ 
налагоджувати психологічний контакт із колективом учнів, обирати 
потрібні способи поведінки, аналізувати колективні та індивідуальні 
вчинки учнів); музично-педагогічна техніка (сукупність умінь і навичок, 
пов’ѐзаних зі стимуляваннѐм активності школѐрів: обирати стиль та тон 
спілкуваннѐ, управлѐти увагоя дітей, їх діѐльністя, впливати на аудиторія 
інтонаціюя, поведінкоя, манероя виконаннѐ музичних творів, жестами, 
зовнішністя, поглѐдом, ходоя). 

Музично-педагогічне мисленнѐ. У психології мисленнѐм називаять 
діѐльність, ѐка, будучи активним цілеспрѐмованим вольовим актом, 
здійсняютьсѐ через внутрішні розумові процеси – аналіз, синтез, абстракціѐ й 
узагальненнѐ у виглѐді системи свідомо регульованих інтелектуальних 
операцій. Аналіз музичного твору відбуваютьсѐ на рівні визначеннѐ його 
форми і стиля, своюрідності виразних засобів втіленнѐ художнього задуму. 
Синтез у роботі над музичним твором ю цілісним підходом до розуміннѐ та 
вибору всіх мистецьких компонентів, що становлѐть сутність змісту твору. 
Музично-педагогічне мисленнѐ маю творчий характер, оскільки потребую від 
учителѐ вміннѐ проектувати, здійснявати й аналізувати навчально-виховний 
процес у нестандартних ситуаціѐх з урахуваннѐм музично-педагогічної 
специфіки завдань, принципів музичної освіти, застосовувати власні 
пропозиції, оригінальні способи вирішеннѐ музично-педагогічних завдань. 

Особистісні професійні якості майбутніх учителів музичного 
мистецтва. 

Загальна ерудованість і культура. Будь-ѐкий педагог повинен бути 
ерудованим, володіти високим рівнем загальної культури. Справжній 
учитель ю взірцем ерудованої особистості, еталоном ґречної поведінки не 
лише длѐ учнів, але й длѐ їхніх батьків і рідних, длѐ своїх колег. Учитель 
музичного мистецтва ѐк представник специфічної мистецької сфери 
діѐльності, крім зазначених характеристик, маю бути обізнаним у 
загальнокультурних, педагогічних, психологічних, методичних питаннѐх, 
щодо історії розвитку світової та української культури тощо.  
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Гуманність. Будь-ѐкий учитель повинен у своїй професійній діѐльності 
демонструвати ставленнѐ до школѐрів ѐк до найвищої цінності, ѐк до тих, від 
кого в недалекому майбутньому залежатиме ступінь розвиненості нашої 
країни і, можливо, рівень цивілізованості усього світу. Гуманне ставленнѐ до 
особистості учнѐ гарантуватиме всебічний і гармонійний розвиток громадѐн 
України. Учитель музичного мистецтва, ѐк ніхто інший, маю можливості длѐ 
розвитку найкращих етичних, естетичних та інших украй необхідних 
лядських ѐкостей учнів під час проведеннѐ своїх уроків.  

Лябов до дітей. Лябов до дітей ѐк властивість особистості педагога-
музиканта визначаю характер і спрѐмованість усіюї його професійної 
діѐльності: прагненнѐ формувати й розвивати в учнів високі естетичні, 
духовні, моральні ѐкості засобами музичного мистецтва, а саме – лябов до 
прекрасного, уміннѐ сприймати і розуміти красу навколишніх предметів та 
ѐвищ, бажаннѐ долучитисѐ до творчих мистецьких процесів. 

Лябов до дітей взагалі і до своїх учнів зокрема виражаютьсѐ в таких 
ѐкостѐх, ѐк душевна чуйність, турботливість, відповідальність, справедливе, 
об’юктивне ставленнѐ до тих, хто навчаютьсѐ, емпатіѐ. Не можемо не 
погодитисѐ з такоя думкоя Н. Середи: «Більшість особистісних і професійних 
властивостей учителѐ ю такими, що компенсуятьсѐ, … за винѐтком двох – 
лябові до дітей і професійно-педагогічної спрѐмованості» *16, 3+.  

Креативність. Під креативністя ми розуміюмо творчу, новаторську 
діѐльність і здатність особистості до неї. Творчість – це діѐльність, ѐка 
створяю щось ѐкісно нове й відзначаютьсѐ неординарністя, оригінальністя. 
Творчість учителѐ-музиканта ю найвищим рівнем його професійної 
майстерності, що забезпечую різноманітність вибору методів, форм, 
засобів длѐ оптимізації музично-педагогічного процесу. Учитель музичного 
мистецтва просто «зобов’ѐзаний» бути творчоя особистістя, по-своюму 
інтерпретувати музичні твори, адже педагог-музикант – виконавець маю 
дуже широкий спектр професійної реалізації (виконавець-музикант, 
вокаліст, диригент, ритор тф ін.). Тому при підготовці майбутнього 
педагога-музиканта дуже важливо навчити його уважно й чуйно ставитисѐ 
до індивідуальних мистецьких здатностей кожного учнѐ, розвивати їх, 
тобто виховувати творчу, активну й емоційну особистість. 

Прагненнѐ до самовдосконаленнѐ. Майбутній педагог-музикант у 
своюму професійному становленні повинен постійно прагнути 
інтерпретувати, створявати, долати стереотипи, самовдосконаляватисѐ в 
музично-педагогічній діѐльності. Вирішеннѐ цих завдань визначаю вибір 
стратегії і процесуальних основ професійного навчаннѐ майбутніх учителів 
музичного мистецтва. 

Процес самовдосконаленнѐ ю динамічним інтегральним утвореннѐм 
особистості майбутнього вчителѐ музичного мистецтва, здатністя до 
цілеспрѐмованої саморегулѐції, цілеутвореннѐ, накопиченнѐ 
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поліаспектного комплексу педагогічно-виконавських навичок, 
мотиваційних і поліфункціональних складників, що підпорѐдковуятьсѐ 
музично-педагогічному самоуправління фахово-компетентним «Я» 
студента та забезпечуять максимально позитивний результат його творчих 
задумів у роботі з учнѐми в майбутньому *12+. 

Навчаннѐ в музично-педагогічному вищому навчальному закладі даю 
змогу збагачувати різноманітні знаннѐ, уміннѐ й навички майбутніх 
учителів, розвивати в них мотивація педагогічної діѐльності. Рівень 
продуктивності цього процесу може значно підвищитисѐ, ѐкщо студент сам 
цілеспрѐмовано мобілізуватиме свої внутрішні сили на формуваннѐ й 
розвиток ціюї властивості, ѐкщо навчально-виховний процес додатково 
збагатитьсѐ педагогічним самовдосконаленнѐм, під ѐким ми розуміюмо 
його систематичну педагогічну самоосвіту, самовихованнѐ, саморозвиток 
та внутрішня психологічну підготовленість до діѐльності щодо навчаннѐ й 
вихованнѐ учнів відповідно до поставленої мети. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Удосконаленнѐ професійної підготовки майбутнього вчителѐ музичного 
мистецтва, зокрема активний розвиток його професійних властивостей, ю 
одним із провідних завдань сучасної музично-педагогічної освіти. 
Наѐвність потреби в підвищенні рівнѐ сформованості зазначених 
властивостей особистості підтверджуять окреслені в сучасних керівних 
документах щодо освіти в Україні оновлені вимоги до вчителѐ.  

Учитель-музикант повинен володіти ѐк професійно значущими 
ѐкостѐми (лябов до музично-педагогічної діѐльності, професійна 
компетентність, музикальність, комунікативність, музично-педагогічне 
мисленнѐ та ін.), так і особистісними (загальна ерудованість і культура, 
гуманність, лябов до дітей, креативність, прагненнѐ до самовдосконаленнѐ). 

Процес формуваннѐ найважливіших професійних властивостей 
майбутніх учителів музичного мистецтва буде ефективним, ѐкщо створити 
відповідні організаційно-педагогічні умови на музично-педагогічних і 
мистецьких факультетах гуманітарно-педагогічних вищих навчальних 
закладів. Це, на нашу думку, ю основним напрѐмом подальших наукових 
розвідок у даному напрѐмі. 
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РЕЗЮМЕ 
Щербак Игорь. Профессиональные свойства будущих учителей музыкального 

искусства. 
В статье путем изучениѐ и анализа документов, психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследованиѐ, интегрированиѐ и конкретизации определена 
сущность понѐтиѐ «профессиональные свойства учителѐ музыкального искусства»; 
уточнены профессиональные свойства личности учителѐ-музыканта; очерченны и 
охарактеризованы основные профессионально значимые и личностные качества 
будущих учителей музыкального искусства. В результате создана основа длѐ 
определениѐ организационно-педагогических условий формированиѐ профессиональных 
свойств будущих учителей музыкального искусства, а также – длѐ разработки на их 
основе модели, что ѐвлѐетсѐ перспективами дальнейших научных исследований. 

Ключевые слова: учитель музыкального искусства, профессиональные 
свойства, функции, способности, знаниѐ, навыки, умениѐ, качества, 
профессиональнаѐ направленность учителѐ-музыканта. 

 
SUMMARY 

Shcherbak Igor. Professional properties of the future teachers of musical art. 
The article defines the essence of the concept “professional properties of the musical 

art teachers” through the study and analysis of documents, psychological and pedagogical 
literature on the research problem, the integration and concretization. Based on the study 
and analysis of the relevant definitions in the research literature, it was figured out that the 
properties of the professional teachers of musical art are defined as professionally significant 
personal characteristics, which determine the characteristics of his/her musical and 
educational activities. These properties determine the social demands of the teacher-
musician in the form of certain functions, abilities, knowledge, skills, personal and 
professional qualities (features) and focus to professional activities. 

We marked out organizational and structural, targeted and others functions. Basic 
abilities are musical, academical, didactical, communicative, organizational, gnostic, 
prognostic, perceptional, constructional, leadership, creative and expression. Basic 
knowledge and skills are cultural, musical and pedagogical, psychological, methodological, 
music theory, music performance. The list is continued by pedagogical, gnostic, 
communicative and motor skills; professionally significant and personal features and focus 
on the practical implementation of the educational potential of music education of children, 
maintaining the image of teachers, the prestige of the profession, for the professional and 
personal self-improvement. Identified and described the main professionally significant 
features (love of musical-pedagogical activity, professional competence, musicality, 
communication skills, musical and pedagogical thinking) and personal features (general 
erudition and culture, humanity, love for children, creativity, self-improvement) of the future 
musical art teachers. 

Thus, the study created the basis to define the organizational and pedagogical 
conditions of formation of the most important professional properties of the future teachers 
of musical art and also to develop on their basis the suitable model which is the prospect of 
further scientific studies. 

Key words: teacher of musical art, professional properties, functions, abilities, 
knowledge, skills, features, professional orientation of a teacher-musician. 

 
 




