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АНОТАЦІЯ 

Ся Гаоян. Методика поліхудожньої підготовки майбутніх учителів 

музики у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання – 

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Київ, 2019. 

 

Дисертацію присвячено проблемі поліхудожньої підготовки майбутніх 

учителів музики у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін, 

актуальність якої зумовлена світовими тенденціями інтегрування різних сфер 

знання,  набуття особистістю комплексу базових життєвих компетентностей 

через усі освітні галузі, зокрема і мистецьку. Безпосередньо в мистецькій 

сфері актуалізуються питання інтегрованої мистецької освіти на всіх освітніх 

рівнях,  що має орієнтиром формування цілісної креативної особистості зі 

сформованим поліхудожнім світоглядом. У зв’язку з цим у фаховій 

підготовці майбутніх учителів музики доцільно виокремити аспект 

поліхудожності, який оптимально реалізується в контексті музично-

теоретичної підготовки студентів-музикантів, в яку буде цілеспрямовано 

впроваджуватись поліхудожній підхід. 

Шляхом аналізу естетико-філософських, мистецтвознавчих та 

психолого-педагогічних джерел з питань естетичної свідомості,  природи 

різних видів мистецтва, природи творчого процесу і художнього образу, а 

також врахування сучасних мистецьких освітніх тенденцій уточнено сутність 

ключових дефініцій – поліхудожня підготовка майбутніх учителів музики в 

процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін і поліхудожня  

підготовленість як її результат. 

Поліхудожня підготовка розглядається дисертантом як процес 

музикоцентричного художнього пізнання, під час якого в особистості: 1) на 

основі художньо-аналітичного, інтерпретаційного, діяльнісно-практичного, 
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комунікативного заглиблення в музичні твори збагачується 

загальномистецька обізнаність; 2) завдяки  залученню і синтезуванню 

навколо музичного твору засобів інших мистецтв й осмисленню специфіки 

їхньої природи у зіставленні з музикою пробуджується потреба осягнення 

цілісної палітри мистецтв, поглиблюється мотивація і здатність 

застосовувати поліхудожній підхід у власній творчості (виконавській, 

лекційній, просвітницькій тощо) та в художній комунікації з майбутніми 

учнями та іншими людьми; 3) як наслідок, гармонійно формується сфера 

особистісних музичних і загальномистецьких цінностей, які 

спрямовуватимуть майбутню багатогранну професійну діяльність.  

 Поліхудожня підготовленість, яка є результатом поліхудожньої 

музикоцентричної підготовки, уточнюється як інтегральна особистісна 

якість, яка охоплює музичну і загальнохудожню свідомість, актуалізує 

поліхудожній вектор пізнання музичного мистецтва та творів інших 

мистецтв, сформовану здатність поліхудожньої діяльності на основі 

музичної, що виявляється у збагаченні виконавського та художньо-

аналітичного пошуку стосовно музики та інших мистецтв, поглибленні 

пізнання музики через них, а також у здатності і вмотивованості 

застосовувати поліхудожні знання та уміння в майбутній педагогічній 

творчості. 

На підставі конкретизованої сутності поліхудожньої підготовленості 

виокремлено структуру феномену (когнітивний, емоційно-ціннісний, 

мотиваційний, праксеологічний компоненти). 

Розкрито поліхудожній потенціал музично-теоретичних дисциплін. Для 

цього розглянуто ієрархію музично-теоретичних дисциплін у 

поліхудожньому контексті фахової підготовки майбутніх учителів музики. 

З’ясовано, що найбільшою мірою такий потенціал закладено у змісті курсів 

«Історія музики» та «Аналіз музичних творів», що концентрують освітні 

досягнення студентів-музикантів з інших (монохудожніх) дисциплін 
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музично-теоретичного циклу («Сольфеджіо», «Елементарна теорія музики», 

«Гармонія», «Поліфонія», «Інструментознавство» тощо).  

Обґрунтовано критерії та відповідні їм показники поліхудожньої 

підготовленості майбутніх учителів музики, яка досягається в процесі 

вивчення ними музично-теоретичних дисциплін: когнітивно-асоціативний 

(обізнаність у засобах виразності різних видів мистецтва та спільних основах 

інтеграції мистецтв (понятійний апарат з різних видів мистецтва); знання 

творів синтетичних жанрів відповідно до навчального змісту музично-

теоретичних дисциплін та поза ним; здатність установлювати асоціації між 

засобами різних мистецтв); ціннісно-мотиваційний (цілісність емоційного 

сприймання синтетичних художніх образів; інтерес до творів різних видів 

мистецтва та синтетичних творів, зокрема з музичною драматургічною 

основою, та вмотивованість до їхнього освоєння;  розвиненість саморефлексії 

стосовно досягнень у поліхудожньому освоєнні музичних творів та творів 

інших мистецтв); операційно-діяльнісний (здатність залучати виразні засоби 

різних мистецтв для самовираження в поглибленні музичного образу; уміння 

застосовувати засоби різних мистецтв для створення синтетичних художніх 

образів). 

 Спрогнозовано та схарактеризовано рівні поліхудожньої 

підготовленості як орієнтири для діагностування – високий (оптимально-

інтегральний), середній (ситуативно-інтегральний), початковий 

(інтегральний з елементарними проявами), низький (байдужий). 

Визначено педагогічні умови поліхудожньої підготовки студентів-

музикантів, що оптимізують упровадження методики такої підготовки в 

процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін, зокрема курсів історії 

музики та аналізу музичних творів. А саме: базова педагогічна умова 

(насичення поліхудожнім компонентом змісту навчальних програм з курсів 

«Історія музики», «Аналіз музичних творів» та їхнє інтегрування з іншими 

фаховими дисциплінами) та підпорядковані педагогічні умови, які 

забезпечують базову (поліхудожня педагогізація процесу опанування змісту 
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курсів «Історія музики» та «Аналіз музичних творів», націлена на майбутню 

педагогічну діяльність; праксеологічне посилення опанування 

поліхудожнього змісту навчальних курсів «Історія музики» та «Аналіз 

музичних творів»; актуалізація поліхудожньої спрямованості позааудиторної 

діяльності майбутніх учителів музики в процесі вивчення музично-

теоретичних дисциплін).  

Виокремлено домінантні педагогічні принципи, специфічні для 

процесу поліхудожньої підготовки (інтегративності та культуровідповідності 

– як провідні, що екстраполюються на такі принципи як: визнання 

індивідуальності і талановитості кожного суб’єкта поліхудожньої підготовки 

із врахуванням його здібностей і нахилів; варіативності та свободи вибору; 

діалогічності; інтерактивного мистецького спілкування; пріоритету емоційної 

насиченості і практичної спрямованості поліхудожньої підготовки). 

Розроблено методику поліхудожньої підготовки майбутніх учителів 

музики з використанням потенціалу курсів «Історія музики» та «Аналіз 

музичних творів», яка охоплює чотири етапи (мотиваційно-інформативний, 

набуття операціонально-інтерпретаційних умінь, художньо-комунікативний, 

рефлексивно-самокригувальний) та представлена за методичними блоками 

(виявлення творів зі змісту курсів «Історія музики» та «Аналіз музичних 

творів», які доцільно збагатити поліхудожнім змістом; визначення способів 

поліхудожнього використання музичних творів з курсів «Історія музики» та 

«Аналіз музичних творів» у навчанні майбутніх учнів; демонстрація 

поліхудожніх інтерпретаційних умінь на заняттях з дисциплін музично-

теоретичного  циклу; визначення заходів позааудиторної діяльності для 

збагачення поліхудожнім змістом на основі творів із зазначених курсів).  

Запропоновано форми і методи відповідно до кожного етапу, які реалізували 

конкретну педагогічну умову за освітніми векторвами – психолого-

педагогічним, організаційним, мистецько-методичним.  
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Змодельовано процес поліхудожньої підготовки майбутніх учителів 

музики у взаємозв’язку концептуально-цільового, діагностувального, 

методично-операційного та результативного блоків. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

теоретично обґрунтовано комплекс педагогічних умов поліхудожньої 

підготовки майбутніх учителів музики в процесі вивчення музично-

теоретичних дисциплін (базова – насичення поліхудожнім компонентом 

змісту навчальних програм з «Історії музики» та «Аналізу музичних творів» 

та їхнє інтегрування з іншими фаховими дисциплінами; підпорядковані – 

поліхудожня педагогізація процесу опанування змісту зазначених курсів, 

націлена на майбутню педагогічну діяльність; праксеологічне посилення 

опанування поліхудожнього змісту курсів «Історія музики» та «Аналіз 

музичних творів»; актуалізація поліхудожньої спрямованості позааудиторної 

діяльності майбутніх учителів музики); розроблено методику  поліхудожньої 

підготовки майбутніх учителів музики з використанням потенціалу курсів 

«Історія музики» та «Аналіз музичних творів», яка спрямована на реалізацію 

педагогічних умов і подана в єдності етапів (мотиваційно-інформативного, 

набуття операціонально-інтерпретаційних умінь, художньо-комунікативного, 

рефлексивно-самокригувального) та методичних блоків (виявлення творів зі 

змісту курсів «Історія музики» та «Аналіз музичних творів», які доцільно 

збагатити поліхудожнім змістом; визначення способів поліхудожнього 

використання музичних творів із зазначених курсів у навчанні майбутніх 

учнів; демонстрація поліхудожніх інтерпретаційних умінь на заняттях 

дисциплін музично-теоретичного циклу; визначення заходів позааудиторної 

діяльності для збагачення поліхудожнім змістом  на основі творів з курсів 

«Історія музики» та «Аналіз музичних творів»); розроблено критерії та 

відповідні показники поліхудожньої підготовленості (когнітивно-

асоціативний –  обізнаність у засобах виразності різних видів мистецтва та  

спільних основах інтеграції мистецтв (понятійний апарат з різних видів 

мистецтва); знання творів синтетичних жанрів відповідно до навчального 
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змісту музично-теоретичних дисциплін та поза ним; здатність установлювати 

асоціації між засобами різних мистецтв); ціннісно-мотиваційний – цілісність 

емоційного сприймання синтетичних художніх образів; інтерес до творів 

різних видів мистецтва та синтетичних творів, зокрема з музичною 

драматургічною основою, та вмотивованість до їхнього освоєння; 

розвиненість саморефлексії стосовно досягнень у поліхудожньому освоєнні 

музичних творів та творів інших мистецтв; операційно-діяльнісний – 

здатність залучати виразні засоби різних мистецтв для самовираження в 

поглибленні музичного образу; уміння застосовувати засоби різних мистецтв 

для створення синтетичних художніх образів); схарактеризовано рівні 

поліхудожньої підготовленості – високий (оптимально-інтегральний), 

середній (ситуативно-інтегральний), початковий (інтегральний з 

елементарними проявами), низький (байдужий);  

уточнено сутність поліхудожньої підготовки майбутніх учителів 

музики в контексті вивчення музично-теоретичних дисциплін (як процес 

музикоцентричного художнього пізнання, під час якого на основі 

художньо-аналітичного, інтерпретаційного, діяльнісно-практичного, 

комунікативного заглиблення в музичні твори збагачується 

загальномистецька обізнаність; завдяки  залученню і синтезуванню 

навколо музичного твору засобів інших мистецтв й осмисленню специфіки 

їхньої природи у зіставленні з музикою пробуджується потреба пізнання 

цілісної палітри мистецтв, поглиблюється мотивація і здатність 

застосовувати поліхудожній підхід у власній творчості (виконавській, 

лекційній, просвітницькій тощо) та в художній комунікації з майбутніми 

учнями та іншими людьми; як наслідок, гармонійно формується сфера 

особистісних музичних і загальномистецьких цінностей, які 

спрямовуватимуть майбутню багатогранну професійну діяльність); 

сутність поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів музики 

(інтегральна особистісна якість як комплексний результат поліхудожньої 

музикоцентричної підготовки, що охоплює музичну і загальнохудожню 
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свідомість, в якій актуалізовано поліхудожній вектор пізнання музичного 

мистецтва та творів інших мистецтв, та здатність поліхудожньої діяльності 

на основі музичної, що виявляється у збагаченні творчого пошуку 

(виконавського, художньо-аналітичного) стосовно музики та інших 

мистецтв, поглибленні пізнання музики через них, а також у спроможності 

застосовувати поліхудожні знання та уміння в майбутній педагогічній 

творчості з навчання учнів музичного мистецтва); структуру 

поліхудожньої підготовленості (когнітивний, емоційно-ціннісний, 

мотиваційний, праксеологічний компоненти); поліхудожній потенціал 

музично-теоретичних дисциплін із провідною позицією курсів «Історя 

музики» та «Аналіз музичних творів»; 

подальшого розвитку набули положення про домінантні педагогічні 

принципи поліхудожньої підготовки; потенціал музично-теоретичних 

дисциплін у фаховій підготовці майбутніх учителів музики; форми та методи 

поліхудожньої підготовки, які конкретизовані щодо специфіки вивчення 

музично-теоретичних курсів «Історія музики» та «Аналіз музичних творів». 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні 

та апробації методичних засад поліхудожньої підготовки як складника 

фахового становлення майбутніх учителів музики під час вивчення музично-

теоретичних дисциплін. 

Результати дослідження доцільно запроваджувати в освітньому процесі 

педагогічних університетів для оновлення змісту навчальних програм 

(«Історія музики», «Аналіз музичних творів», «Сольфеджіо», «Гармонія», 

«Поліфонія», «Художня культура з методикою викладання», «Оркестровка, 

«Інструментознавство», «Народознавство», «Клас вокалу», «Практикум за 

кваліфікацією» для магістратури, «Хоровий клас», «Оркестровий клас», 

«Методика музичного навчання», «Лекторський практикум» для 

магістратури), під час педагогічної практики, в організації самостійної 

науково-дослідної роботи студентів мистецьких факультетів педагогічних 

університетів, у системі післядипломної педагогічної освіти для підвищення 
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рівнів науково-теоретичної та методичної підготовленості вчителів 

музичного мистецтва. 

Ключові слова: поліхудожня підготовка, поліхудожня підготовленість, 

майбутні учителі музики, музично-теоретичні дисципліни, методика 

поліхудожньої підготовки, педагогічні умови поліхудожньої підготовки. 

 

ABSTRACT 

Xia Gaoyang. Methodology of poly-artistic training of future music 

teachers in the process of studying musical and theoretical disciplines.– 

Qualifying Research Paper as a Manuscript.   

Dissertation for a scientific degree of Candidate of Pedagogical Sciences in 

speciality13.00.02 – Theory and Methodology of Music Education / National 

Pedagogical University Dragomanov. – Kyiv, 2019.  

The contents of the annotation 

The dissertation is devoted to the problem of poly-artistic training of future 

music teachers in the process of studying musical and theoretical disciplines. The 

relevance of these disciplines is determined by world tendencies of integration of 

various spheres of knowledge, acquisition of a complex of basic vital competencies 

through all educational branches, in particular, artistic. The issues of integrated 

artistic education at all educational levels have been updated directly in the artistic 

sphere.Moreover, integrated artistic education is the basis for the formation of a 

coherent creative personality with the poly-artistic view. The aspect of poly-artistic 

of professional training of future music teacher can be realized the best way in the 

context of the musical and theoretical training of student-musicians. Therefore, the 

artistic approach will be implemented purposefully. 

Based on analysis of aesthetic, philosophical, art, psychological and 

pedagogical sources on aesthetic consciousness, nature of various types of art, 

nature of the creative process and artistic image, as well as taking into account 

contemporary artistic educational tendencies, the essence of key definitions has 
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been specified – poly-artistic training of future music teacher in the process of 

studying musical and theoretical disciplines and poly-artistic readiness as a result. 

Poly-artistic training is considered as a two-way process of music-centered  

artistic perception, during which: 1) based on artistic-analytic, interpretive, active 

practical, communicative deepening in musical compositions the general art 

awareness is enriched; 2) due to the attraction and synthesis of musical 

composition of the means of other arts and comprehension of the specifics of their 

nature in relation to music, the need for knowledge of the integrity of arts awakens, 

as well as motivation and ability to apply a poly-artistic approach in their own 

creativity (performing, lecturing, educational, etc.) and in artistic communication 

with future students and other people; as a result, the sphere of personal musical 

and artistic values, which will guide the future multifaceted professional activity, 

will be harmoniously formed). 

 Poly-artisticreadiness has been specified as an integral personal quality and 

a comprehensive result of poly-artistic musical-centeredtraining, which covers 

musical and general artistic consciousness, actualizes the poly-artistic vector of 

knowledge of musical art and works of other arts, the ability of poly-artistic 

activity on the basis of music activity, which manifests itself in enriching the 

performing, artistic and analytical search in relation to music and other arts, 

deepening of knowledge of music through them, as well as in the ability and 

motivation to apply poly-artistic knowledge and skills in future teaching work. 

The structure of poly-artistic readiness consists of cognitive, emotional-

axiological, motivational, and praxeological components. 

Poly-artistic potential of musical and theoretical disciplines has been 

revealed. The hierarchy of musical and theoretical disciplines in the poly-artistic 

direction of professional training of future music teacher has been considered. It 

was found that the greatest potential has the content of the courses of “History of 

Music” and “Analysis of Musical Works”, which concentrates the educational 

achievements of student-musicians from others (mono-artistic) musical and 
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theoretical disciplines (“Solfeggio”, “Elementary Theory of Music”, “Harmony”, 

“Polyphony”, “Instrumental Study”, etc.). 

The criteria and corresponding indicators of the poly-artistic readiness of the 

future music teacher, which can be achieved in the process of studying musical and 

theoretical disciplines, have been grounded. They are cognitive-associative 

(awareness in the means of expressiveness of various types of art and common 

basics of the integration of arts (the conceptual apparatus of various types of art); 

knowledge of works of synthetic genres according to the educational content of 

musical and theoretical disciplines; the ability to establish associations between 

means of different arts); value-motivational (integrity of emotional perception of 

synthetic artistic images; interest in works of various types of art and synthetic 

works, in particular with musical dramatic basis, and motivation for their 

mastering; development of self-reflection concerning achievements in the field of 

artistic mastering of musical works and works of other arts); operational-activity 

(the ability to attract expressive means of various arts for expression in deepening 

of musical image; the ability to use the means of various arts to create synthetic 

artistic images). 

 The approximate levelsof artistic readiness have been highlighted and 

characterized – high (optimal-integral), medium (situational-integral), initial 

(integral with elementary manifestations), and low (indifferent). 

The pedagogical conditions of poly-artistic training of students-musicians 

have been determined. They optimize methodology of training in studying musical 

and theoretical disciplines, in particular, courses on history of music and analysis 

of musical works. The basic pedagogical condition is to enrich the contents of the 

curriculum such as courses of history of music, analysis of musical works with the 

poly-artistic component as well as their integration with other professional 

disciplines. The conditions that provide the basic pedagogical condition are poly-

artistic pedagogy of the process of mastering the contents of the course of “History 

of Music” and “Analysis of Musical Works”, aimed at future pedagogical activity; 

praxeological enhancement of the mastering of poly-artistic content of the courses 
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of “History of Music” and “Analysis of Musical Works”; actualization of the 

artistic orientation of extracurricular activity of future music teacher in studying 

music and theoretical disciplines). 

The dominant pedagogical principles, which are specific to the process of 

poly-artistic training (integrity, cultural conformity, acceptance of individuality 

and talent of each person of artistic training, taking into account his/her abilities in 

unity with the objectivity of such training, variability and freedom of choice, 

dialogic, interactive artistic communication, priority of emotional enrichment of 

poly-artistic training, practical orientation). 

The methodology of poly-artistic training of future music teacher through 

using the potential of courses of music history and analysis of musical works, 

which covers four stages (motivational-informative, acquisition of operational-

interpretive skills, artistic-communicative, reflexive self-criticism) has been 

presented by methodical blocks (identification works from the contents of courses 

of “History of Music” and “Analysis of Musical Works” that are expedient to 

enrich the poly-artistic content, definition of poly-artistic ways how touse musical 

works from courses of music history and analysis ofmusical works in training of 

future pupils; demonstration of poly-artistic interpretative skills at lessons of 

musical and theoretical disciplines, definition of extracurricular activities for 

enriching the artistic content of arts based on works from the mentioned courses). 

The forms and methods have been proposed in accordance with each stage, which 

implemented a particular pedagogical condition for educational direction– 

psychological, pedagogical, organizational, artistic and methodological. 

The process of the artistic training of future music teachers in the connection 

of conceptual-target, diagnostic, methodological-operational and reflexive blocks 

has been designed. 

The scientific novelty of the research is that for the first time theoretically 

grounded pedagogical conditions of poly-artistic training of future music teacher 

of in the process of studying the musical and theoretical disciplines (enrichment 

the contents of the curriculum such as courses of history of music, analysis of 
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musical works with the poly-artistic component as well as their integration with 

other professional disciplines; poly-artistic pedagogy of the process of mastering 

the contents of the courses aimed at future pedagogical activity; praxeological 

enhancement of the mastering of poly-artistic content of the courses; actualization 

of the artistic orientation of extracurricular activity of future music teacher in 

studying music and theoretical disciplines); methodologyof poly-artistic training of 

future music teacher through using the potential of courses of music history and 

analysis of musical works in unity of the stages (motivational-informative, 

acquisition of operational-interpretive skills, artistic-communicative, reflexive self-

criticism) has been presented) and methodological blocks (identification works 

from the contents of courses of “History of Music” and “Analysis of Musical 

Works” that are expedient to enrich the poly-artistic content, definition of poly-

artistic ways how to use musical works from courses of music history and analysis 

of musical works in training of future pupils; demonstration of poly-artistic 

interpretative skills at lessons of musical and theoretical disciplines, definition of 

extracurricular activities for enriching the artistic content of arts based on works 

from the courses of history of music and analysis of musical works) has been 

developed; criteria and corresponding indicators of poly-artistic readiness 

(cognitive-associative – awareness in the means of expressiveness of various types 

of art and common basics of the integration of arts (the conceptual apparatus of 

various types of art); knowledge of works of synthetic genres according to the 

educational content of musical and theoretical disciplines; the ability to establish 

associations between means of different arts); value-motivational –integrity of 

emotional perception of synthetic artistic images; interest in works of various types 

of art and synthetic works, in particular with musical dramatic basis, and 

motivation for their mastering; development of self-reflection concerning 

achievements in the field of artistic mastering of musical works and works of other 

arts); operational-activity – the ability to attract expressive means of various arts 

for expression in deepening of musical image; the ability to use the means of 

various arts to create synthetic artistic images) have been developed; levels of 
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poly-artistic readiness (high (optimal-integral), medium (situational-integral), 

initial (integral with elementary manifestations), and low (indifferent)) have been 

characterized; 

the essence of process of poly-artistic training of future music teacher in the 

context of studying musical and theoretical disciplines has been specified(a two-

way process of music-centered  artistic perception, during which based on artistic-

analytic, interpretive, active practical, communicative deepening in musical 

compositions the general art awareness is enriched; due to the attraction and 

synthesis of musical composition of the means of other arts and comprehension of 

the specifics of their nature in relation to music, the need for knowledge of the 

integrity of arts awakens, as well as motivation and ability to apply a poly-artistic 

approach in their own creativity (performing, lecturing, educational, etc.) and in 

artistic communication with future students and other people; as a result, the 

sphere of personal musical and artistic values, which will guide the future 

multifaceted professional activity, will be harmoniously formed); the content of 

poly-artistic readiness of future music teacher (an integral personal quality and a 

comprehensive result of poly-artistic musical-centered training, which covers 

musical and general artistic consciousness, actualizes the poly-artistic vector of 

knowledge of musical art and works of other arts, the ability of poly-artistic 

activity on the basis of music activity, which manifests itself in enriching the 

performing, artistic and analytical search in relation to music and other arts, 

deepening of knowledge of music through them, as well as in the ability and 

motivation to apply poly-artistic knowledge and skills in future teaching work); the 

structure of poly-artistic readiness (cognitive, emotional-axiological, motivational, 

and praxeological components); poly-artistic potential of musical and theoretical 

disciplines, among which the core position of the courses of history of music and 

analysis of musical works has been proved; the dominant principles of poly-artistic 

training; 
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forms and methods of poly-artistic training of future music teacher in the 

process of studying musical and theoretical disciplines of history of music and 

analysis of musical works have further developed. 

The practical value of the research is to develop and test the methodological 

principles of poly-arts training in the process of studying musical and theoretical 

disciplines as a component of professional development of future music teacher. 

The results of the research can be used in the process of  professional 

training of future music teacher in order to update the content of the curriculum 

(“History of Music”, “Analysis of Music Works”, Solfeggio”, “Harmony”, 

“Polyphony”, “Artistic Culture with Teaching Methods”, “Orchestration”, 

“Instrumental Study”, “Ethnology”, “Vocal Class”, “Workshop on 

Qualification”for master’s degree program, “Choir Class”, “Orchestra Class”, 

“Musical Training Methodology”, “Lecturer workshop” for master’s degree 

program), in the rehearsal process, during the pedagogical practice, in the 

organization of an independent scientific-research work of students of art faculties 

of pedagogical universities, in the system of postgraduate pedagogical education to 

improve the levels of scientific, theoretical and methodological training of music 

teachers. 

Key words: poly-artistictraining, poly-artistic readiness, future music 

teacher, musical and theoretical disciplines, methodology of poly-artistic training, 

pedagogical conditions of poly-artistic training. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Актуалізована нині проблема 

розвитку творчого потенціалу людини вимагає формування цілісної 

особистості, яка здатна мобільно і оптимістично адаптуватись у змінюваному 

світі. В освіті різних країн нарощується тенденція до міждисциплінарності та 

інтегрування знання. Це відображено в законодавчо-нормативних 

документах різних країн, зокрема України (Закони України «Про освіту», 

«Про культуру», державні освітні стандарти, концептуальні документи 

«Нової української школи», Концепція та Комплексна програма художньо-

естетичного виховання в загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладах та ін.) та Китаю (Закон про обов’язкову освіту в КНР, Програма 

реформи предметів у сфері базової освіти, План дій для активізації освіти 

назустріч ХХ1 століттю, щорічні доповіді про розвиток загальнодержавної 

освіти та ін.). Увагу до мистецької освіти молоді демонструє поширення у 

світі мережі інститутів Конфуція (Confucius Institute). 

З формуванням цілісного світогляду особистості пов’язані ідеї 

інтеграції та утвердження поліхудожнього підходу в навчанні мистецтва, про 

що йдеться в документах ЮНЕСКО (Конвенція про охорону та заохочення 

розмаїття форм культурного самовираження (Париж, 2005), Дорожня карта 

мистецької освіти (Лісабон, 2006), аналітичні доповіді в межах проекту 

ЮНЕСКО/МФГС, 2012-2013) стосовно стану мистецької освіти  

(Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, 

Таджикистан, Україна). 

Теоретичні та практичні проблеми підготовки майбутніх учителів 

музики відображено в дослідженнях Е. Абдулліна, Л. Аристової, 

Л. Арчажникової, Т. Бодрової, С. Горбенка, Н. Гуральник, А. Козир, 

О. Олексюк, О. Отич, Г. Падалки, Є. Проворової, О. Просіної, О. Ребрової, 

О. Ростовського, О. Рудницької, Сі Даофен, М. Ткач, Чень Цзіньцзянь, 

О. Щолокової та ін., в яких зазначається, що специфіка майбутньої 
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професійної діяльності студентів-музикантів педагогічних університетів 

передбачає оволодіння інноваційними мистецькими технологіями, котрі 

вводяться в освітній процес закладів, а отже, актуалізується поліхудожня 

підготовленість учителів музики.   

Теоретичний фундамент для пошуку сучасних стратегій поліхудожньої 

підготовки фахівця закладено естетико-філософськими й культурологічними 

(Ю. Борєв, І. Зязюн, М. Каган, О. Крівцун, Л. Левчук, О. Лосєв, Г. Мєднікова, 

О. Шевнюк та ін.) та мистецтвознавчими (П. Білецький, В.Ванслов,  Іян Інь 

Лю, Лю Лан, Лю Ян, У Хуньюань, Цзен Суйцзин, Цзя Ян, С. Шип та ін.) 

працями. 

Психолого-педагогічне підґрунтя поліхудожньої підготовки розкрито 

дослідженнями Б. Галеева, О. Комаровської, С. Науменко, О. Рудницької та 

ін. 

Поліхудожня підготовка вчителів музики та учнів закладів загальної 

середньої освіти інтенсивно розробляється мистецькою педагогікою 

(Л. Аристова, О. Базелюк, Л. Беземчук, О. Боблієнко, О. Бузова, 

О. Гайдамака, Т. Голінська, Т. Дорошенко, С. Ковальова, О. Комаровська, 

О. Лобова, Л. Масол, Л. Мун, О. Полатайко, О. Просіна, О. Реброва, 

Т. Рейзекінд, Л. Савенкова, З. Сирота, Лю Цяньцянь, Г. Шевченко, Б. Юсов 

та ін.). 

Значущість музично-теоретичної підготовки музикантів висвітлено 

Ф. Арзамановим, М. Дяченком, Ю. Зільберманом, Л. Мазелем, 

В. Медушевським, І. Пясковським, В. Самохваловим, В. Цуккерманом та ін. 

Музично-теоретичній підготовці майбутніх учителів музики також 

приділяється істотна увага (К. Васильковська, У. Б. Демір, І. Дубінець, 

С. Коробецька, І. Малашевська, Ю. Локарєва, Г. Побережна, Т. Щериця та 

ін.). Однак, поліхудожній і музично-теоретичний аспекти такої підготовки 

педагогів-музикантів поки не поєднані. Натомість музично-теоретичні 

дисципліни (МТД) володіють потужним поліхудожнім потенціалом, який 

доцільно проектувати в інші фахові курси. 
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Водночас у школах України впроваджується інтегрований підхід до 

навчання, втілений, зокрема, в інтегрованому курсі «Мистецтво», що 

зумовлює новий погляд на поліхудожню підготовленість учителів музики. 

Реформується й музична освіта в Китаї, яка інтегрується  в європейську 

освітню систему. Вивчення основ поліхудожньої підготовки студентів у 

педагогічних університетах України може стати орієнтиром для такої 

підготовки і в Китаї. Практичні мистецько-педагогічні надбання потребують 

нового рівня наукового осмислення. 

Таким чином, наявні суперечності у фаховій підготовці майбутніх 

учителів музики, а саме між: 

- процесами глобалізації, що охопили всі сторони життя, та 

недостатнім осмисленням суспільством об’єктивних тенденцій інтегрування 

різних сфер знання, що стосується і всебічної підготовки фахівців культури і 

мистецтва; 

- значним потенціалом музичного мистецтва як інтегрального чинника 

цілісної мистецької освіти та його неефективним використанням у закладах 

вищої освіти (педагогічних університетах); 

- об’єктивною потребою запровадження інтегративних підходів до 

фахової підготовки вчителів музики та недооцінкою поліхудожнього 

потенціалу МТД, що позначилось на недостатній теоретичній і методичній 

розробленості питань його реалізації.  

Нагальна потреба розв’язання означених суперечностей детермінувала 

вибір теми дисертації: «Методика поліхудожньої підготовки майбутніх 

учителів музики у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування факультету 

мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова і є складником комплексного 
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дослідження з теми «Зміст, форми, методи і засоби вдосконалення фахової 

підготовки вчителів музики» (протокол № 5 від 26 грудня 2016 р.).     

Тему дослідження затверджено Вченою радою Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 11 від 23 

травня 2017 р.). 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити педагогічні умови та методику поліхудожньої підготовки 

майбутніх учителів музики в процесі вивчення курсів історії музики (ІМ) та 

аналізу музичних творів (АМТ). 

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання:  

1. Шляхом теоретичного аналізу уточнити сутність поліхудожньої 

підготовки та поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів музики. 

2. Розкрити поліхудожній потенціал МТД у фаховій підготовці 

майбутніх учителів музики. 

3. Обґрунтувати критерії, показники та схарактеризувати рівні 

поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів музики. 

4. Визначити педагогічні умови та виокремити педагогічні принципи 

поліхудожньої підготовки майбутніх учителів музики.  

5. Розробити методику поліхудожньої підготовки майбутніх учителів 

музики в процесі вивчення курсів ІМ та АМТ та описати алгоритм її 

впровадження.  

6. Здійснити апробацію методичних засад поліхудожньої підготовки 

майбутніх учителів музики в процесі вивчення курсів ІМ та АМТ та 

узагальнити результати дослідження. 

Об’єкт дослідження – процес фахової підготовки майбутніх учителів 

музики в педагогічних університетах. 

Предмет дослідження – педагогічні умови, методи, форми  

поліхудожньої підготовки майбутніх учителів музики в процесі вивчення 

музично-теоретичних курсів ІМ  та АМТ. 
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Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: положення 

культурологічного (І. Зязюн, М. Каган, Г. Мєднікова, О. Рудицька, 

О. Шевнюк та ін.), аксіологічного (О. Олексюк, Г. Шевченко та ін.), 

діяльнісного (Г. Костюк, О. Леонтьєв, Б. Теплов та ін.), особистісного 

орієнтованого (І. Бех, І. Якиманська та ін.), поліхудожнього як інтегрального 

(Л. Масол, Г. Шевченко, Б. Юсов та ін.) підходів до мистецької освіти; 

естетико-філософські та психолого-педагогічні концепції творчого процесу 

та інтегративної мистецької освіти (Г. Вільсон, Н. Гузій, Л. Левчук, 

О. Реброва та ін.), психолого-педагогічні ідеї оптимізації процесу освіти 

(Н. Гуральник, А. Козир, О. Отич, О. Реброва, Г. Падалка, Т. Танько, 

Чжаомін Чень, О. Щолокова та ін.); мистецтвознавчі та психолого-

педагогічні праці, присвячені природі видів мистецтва (Ю. Борєв, 

В. Ванслов, Іян Інь Лю, М. Каган, О. Комаровська, О. Рудницька, У 

Хуньюань та ін.); дослідження музично-теоретичної підготовки педагогів-

музикантів (С. Коробецька, Ю. Локарєва,   Г. Побережна, Т. Щериця та ін.). 

Для досягнення мети і реалізації завдань дослідження застосовувалися 

такі методи: 

- теоретичні: аналіз і систематизація наукових джерел з проблеми 

дослідження для уточнення базових понять; синтез, порівняння, 

класифікація, систематизація, контент-аналіз документації закладів вищої 

освіти (навчальних планів спеціальності, програм навчальних дисциплін) з 

метою визначення педагогічних умов, форм та методів поліхудожньої 

підготовки майбутніх учителів музики;  

- емпіричні: діагностичні (опитування – тестування, анкетування, 

інтерв’ювання; бесіди), обсерваційні (опосередковане спостереження), 

прогностичні (моделювання), педагогічний експеримент для визначення 

стану поліхудожньої підготовленості майбутнього вчителя музики та 

перевірки доцільності обґрунтованих педагогічних умов і методики; 

- статистичні: математичне обчислення динаміки формування 

досліджуваної якості для підтвердження ефективності методичних засад 
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поліхудожньої підготовки майбутніх вчителів музики в процесі вивчення 

МТД. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:  

- вперше теоретично обґрунтовано комплекс педагогічних умов 

поліхудожньої підготовки майбутніх учителів музики у процесі вивчення 

МТД в єдності базової (насичення поліхудожнім контекстомм змісту 

навчальних програм з ІМ  і АМТ та їх інтегрування з іншими фаховими 

дисциплінами) та підпорядкованих (поліхудожня педагогізація процесу 

опанування змісту курсів ІМ  та АМТ; праксеологічне посилення опанування 

поліхудожнього змісту курсів ІМ та АМТ; актуалізація поліхудожньої 

спрямованості позааудиторної діяльності майбутніх учителів музики); 

розроблено методику поліхудожньої підготовки майбутніх учителів музики з 

використанням потенціалу курсів ІМ та АМТ, яка спрямована на реалізацію 

педагогічних умов, в єдності етапів (мотиваційно-інформативного, набуття 

операціонально-інтерпретаційних умінь, художньо-комунікативного, 

рефлексивно-самокригувального) та методичних блоків; розроблено критерії 

(когнітивно-асоціативний; ціннісно-мотиваційний; операційно-діяльнісний), 

відповідні показники до них та схарактеризовано рівні поліхудожньої 

підготовленості; 

- уточнено сутність поліхудожньої підготовки майбутніх учителів 

музики в контексті вивчення МТД як процесу музикоцентричного 

художнього пізнання; сутність поліхудожньої підготовленості майбутніх 

учителів музики (інтегральна особистісна якість як комплексний результат 

поліхудожньої музикоцентричної підготовки, що охоплює музичну і 

загальнохудожню свідомість, в якій актуалізовано поліхудожній вектор 

пізнання музичного мистецтва та творів інших мистецтв, та здатність 

поліхудожньої діяльності на основі музичної); структуру поліхудожньої 

підготовленості студентів-музикантів (когнітивний, емоційно-ціннісний, 

мотиваційний, праксеологічний компоненти); поліхудожній потенціал МТД  

із провідною позицією курсів ІМ та АМТ; 
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- подальшого розвитку набули положення про домінантні педагогічні 

принципи поліхудожньої підготовки; потенціал МТД у фаховій підготовці 

майбутніх учителів музики, форми та методи поліхудожньої підготовки, які 

конкретизовані щодо специфіки вивчення музично-теоретичних курсів ІМ  та 

АМТ. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні 

методичних засад поліхудожньої підготовки як складника фахового 

становлення майбутніх учителів музики під час вивчення МТД. 

Результати дослідження можуть бути використані в освітньому процесі 

педагогічних університетів для оновлення змісту навчальних програм 

(«Історія музики», «Аналіз музичних творів», «Сольфеджіо», «Гармонія», 

«Поліфонія», «Художня культура з методикою викладання», «Оркестровка, 

«Інструментознавство», «Народознавство», «Клас вокалу», «Практикум за 

кваліфікацією» для магістратури, «Хоровий клас», «Оркестровий клас», 

«Методика музичного навчання», «Лекторський практикум» для 

магістратури), під час педагогічної практики, в самостійній науково-

дослідній роботі студентів мистецьких факультетів педагогічних 

університетів, у системі післядипломної педагогічної освіти для підвищення 

рівнів науково-теоретичної та методичної підготовленості вчителів 

музичного мистецтва. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні 

положення дисертації обговорювалися на наукових і науково-практичних 

заходах різних рівнів – міжнародних: «Гаврило Глюк і Закарпатська школа 

живопису ХХ ст. унікальність, мистецьке та духовне сприйняття на фоні 

епохи» (Ужгород, 2017),  «Теоретико-методологічні аспекти мистецької 

освіти: здобутки, проблеми та перспективи» (Умань, 2018); «Інноваційні 

підходи до розвитку творчої активності дітей та молоді в культурно-

освітньому просторі» (Мелітополь, 2018); ХVI Міжнародні педагогічно-

мистецькі читання пам’яті професора О. П. Рудницької (Київ, 2018); 

всеукраїнських: «Особистість у просторі виховних інновацій» (Київ, 2018), 
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«Особливості підготовки майбутніх учителів до викладання предметів 

мистецької освітньої галузі в умовах Нової української школи: зміст, 

методики, технології» (Миколаїв, 2018). 

Основні результати дисертації впроваджено в освітній процес 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка                                         

№ 07-10/1986 від 27.12. 2018), Херсонського державного університету 

(довідка №  16-31/1941  від  29.12. 2018), Рівненського державного 

гуманітарного університету  (довідка № 2-89-12 від 16.01.2019), Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 01-11/50 

від 21.01.2019), Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського (витяг з протоколу № 6 засідання вченої ради 

факультету педагогіки та психології МНУ імені В. О. Сухомлинського від 

14.01.2019). 

Особистий внесок здобувача. Всі наведені в дисертації результати 

отримані автором самостійно. У спільній публікації (співавтор 

О.Комаровська) дисертантом схарактеризовано поліхудожній зміст МТД у 

контексті фахової підготовки майбутніх учителів музики. 

Публікації. За темою дисертації вийшли друком 8 публікацій (з них 7 

одноосібних), з яких: 5 статей у фахових виданнях України з педагогіки, 1 – у 

зарубіжному виданні.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків з кожного розділу, списків використаних джерел за 

розділами (разом 207 найменувань, з яких 13 англійською та китайською 

мовами), загальних висновків та додатків (9 позицій). Загальний обсяг 

дисертації 247 сторінок, основний зміст викладено на 187 сторінках. Робота 

містить 20 таблиць та 13 рисунків, що разом із додатками займає 47 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІХУДОЖНЬОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Проаналізовано наукові джерела з естетико-філософських та 

психолого-педагогічних засад феномену поліхудожності та поліхудожньої 

підготовки особистості, запропоновано робоче визначення сутності 

поліхудожньої підготовки майбутнього вчителя музики та поліхудожньої 

підготовленості як результату зазначеного процесу, розкрито поліхудожній 

потенціал музично-теоретичних дисциплін. 

 

1.1.  Поліхудожня підготовка майбутніх учителів музики як 

науково-педагогічна проблема 

 

Для визначення сутності ключового поняття дисертації «поліхудожня 

підготовка» проаналізуємо погляди вчених на феномен поліхудожності та 

тлумачення ними поліхудожнього підходу, його прояви в мистецькій освіті і 

значення в підготовці вчителя. 

Передусім, звернімося до тлумачення дефініції «поліхудожнє» та 

пов’язаних з нею похідних понять у психолого-педагогічних та естетико-

філософських джерелах. Для розуміння поняття «поліхудожня підготовка» 

орієнтуємось на те очевидне, що «поліхудожнє» у змістовому плані містить 

два складники: «полі» і «художнє». 

Як відомо, в перекладі з англійської «art» означає і «мистецтво», і 

«художній». Пояснимо, що у вузькому значенні слово «художній» часто 

застосовується для позначення явищ або процесів в образотворчих 

мистецтвах; за таким принципом, наприклад, отримали свою назву художні 
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школи як заклади, в яких навчають живопису, графіки, декоративно-

прикладних мистецтв, скульптури тощо. 

Однак, у контексті дисертації «художнє» застосовуватимемо в 

широкому розумінні як синонім до слова «мистецьке», тобто таке, що вказує 

на приналежність до сфери мистецтва загалом (певного його виду або 

кількох мистецтв одразу). В цій позиції посилаємось, зокрема, на 

дослідження М. Глотова [24], О. Лосєва [60], де показано, що художніми 

явищами і процесами є ті, в яких здійснюється творення, сприймання та 

функціонування творів мистецтва. Тобто, художнє – це те, що існує у світі 

мистецтва загалом, у процесах творення та споживання.  

Таким чином, основою поліхудожньої підготовки є художнє пізнання 

як комплексне, інтегральне явище. Під художнім пізнанням розуміємо 

освоєння особистістю художніх творів як творів різних видів мистецтва або 

ж феноменів, які втілюють освоєння світу людиною-митцем у художніх 

образах мовою певного виду мистецтва або кількох мистецтв. 

Але при цьому, як зазначає О. Комаровська, художнє пізнання слід 

відрізняти від «звичайного» набуття знань про твір мистецтва, засоби 

виразності різних видів мистецтва, оскільки, як підкреслює вчена, художнє 

пізнання є багатоскладовим і комплексним зануренням у мистецтво, яке 

охоплює одномоментно різні, але рівною мірою важливі чинники: 

«прийняття» особистістю емоційно-інформаційних імпульсів, що надсилає 

мистецький твір; їхнє індивідуально-емоційне прочитання, а отже створення 

власних інтерпретацій побаченого або почутого; осмислення, яке є суттєвим 

кроком для утворення особистісної цінності,  введення її у свій внутрішній 

світ. У результаті художнього пізнання, переважно через різні форми 

художньої діяльності, формується художня свідомість, що виявляє себе в 

різних проявах естетичного ставлення до творів і до життя через твори 

мистецтва (від емоцій та почуттів до ідеалів тощо), формується ціннісна 

сфера особистості, її художньо-естетична компетентність [49].  
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Стосовно «полі» уточнюємо: зі словникових видань відомо, що «полі» 

в перекладі з грецької (poly) означає «багато», чисельність, множинність, 

багатоскладовість, різноманіття чого-небудь (наприклад, поліфонію 

розуміємо як багатоголосся, де кожен голос має самостійне значення і 

виконує самостійну роль у створенні художнього цілого). Зазначимо, що в 

такому розумінні «художнє», що стосується мистецтва загалом, по суті 

можна ототожнювати з «поліхудожнім». Однак, уточнення «полі», на нашу 

думку, важливе як позначення одночасного занурення в декілька видів 

мистецтва для створення або сприймання цілісного художнього образу, який 

виникає як нова художня якість. 

Одразу ж зазначимо, що в дослідженнях  учених зустрічаємо поняття, 

які перебувають в ареалі дефініції «поліхудожнє» і часто застосовуються  

синонімічно до «поліхудожнього підходу», а саме, коли йдеться про різні 

аспекти поліхудожньої освіти, зокрема й поліхудожньої підготовки: 

поліхудожнє навчання [65; 68; 69], поліхудожнє виховання [6; 15; 21], 

поліхудожня компетентність та формування поліхудожньої свідомості 

особистості, зрештою поліхудожність як якість художнього мислення і 

змістового наповнення процесу навчання й виховання засобами мистецтва 

[10; 37; 48; 117]  тощо. 

Апелюючи далі до висновків учених стосовно досліджуваної проблеми, 

застосовуватимемо ці поняття у такому формулюванні, як їх пропонують 

автори, але враховуємо належність їхнього змісту до дефінітивного поля 

«поліхудожності» і «поліхудожньої підготовки» як узагальню вального в 

контексті цієї дисертації. 

Враховуючи це і приймаючи до уваги синонімічність наведених 

понять, у дисертації пропонуємо розглядати поліхудожню освіту як складник 

освіти мистецької, що здійснюється як на перетині декількох видів 

мистецтва, так і на основі актуалізації поліхудожніх можливостей 

опанування одного виду мистецтва. А відповідно під поліхудожньою 

підготовкою – процес набуття такої освіти з метою, що має результатом 
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поліхудожню підготовленість певного змісту – як підготовленість до чогось, 

до конкретної діяльності, до застосування набутого досвіду, а саме 

- поліхудожню підготовленість майбутнього вчителя музики як 

культурної й освіченої особистості загалом; 

- поліхудожню підготовленість майбутнього вчителя музики, яку він 

реалізуватиме безпосередньо в роботі з майбутніми учнями вже з їхньої 

поліхудожньої підготовки й, передусім, на заняттях музичного мистецтва. 

Подальший огляд наукових джерел спрямуємо в напрямі конкретизації 

викладеної тези з естетико-педагогічної та психолого-педагогічної позицій. 

Звернімося до естетико-педагогічного підґрунтя поліхудожності в 

мистецькій освіті. Цікаво, як образно про єдність мистецтв і цілісність 

світовідчуття і митця, що творить мистецтво, і публіки писав свого часу 

Ромен Роллан. Зокрема, він відзначав, що між видами мистецтва існує  

зв’язок сюжетний і внутрішній; адже всі мистецтва беруть початок з 

реального життя людини, що наповнює ідеями творчість митців; а в кожному 

творі мистецтва об’єктивуються численні зв’язки з творами інших мистецтв, 

а також із життєвим досвідом людини. Відтак, кожен вид мистецтва може 

відображатися і продовжуватися в будь-якому іншому. Як пояснює 

письменник, у цьому віддзеркалюється потреба людини шукати своє цілісне 

вираження [98]. 

Ідеї взаємопроникнення мистецтв у процесі навчання виникали ще в 

20-30-х рр. ХХ ст. П. Блонський, зокрема, писав: «Уроки поезії, музики, 

малювання як ізольовані естетичні заняття містять украй мало педагогічної 

цінності… це уроки відірваного від життя мистецтва» [9, с. 81]. 

Безпосередньо аналіз і введення в педагогічний контекст поняття 

«поліхудожній підхід» до навчання мистецтв  було розпочато ще у 80-х рр. 

ХХ ст. Б. Юсовим [132], який пов’язував дефініцію «поліхудожній» із 

цілісною стратегією взаємодії мистецтв у навчанні та естетичному вихованні, 

розглядаючи такий процес як цілісний і багаторівневий, тобто такий, що 

охоплює вплив на особистість засобів різних мистецтв в єдиному освітньому 



32 
 

середовищі. Фактично Б.Юсов і ввів термін «поліхудожність» у педагогічний 

обіг та актуалізував відповідний напрям у педагогіці мистецтва. На базі ідей 

Б. Юсова було створено й першу концепцію поліхудожньої освіти дітей, яка 

розвивається його послідовниками. 

Практично одночасно з Б. Юсовим розпочала впровадження 

поліхудожності в систему естетичного виховання і Г. Шевченко, до концепції 

якої звернемося далі [126]. Відтоді однією зі стрижневих ідей досліджень 

численних аспектів мистецької освіти стосовно особистостей різного віку та 

проблем естетичного виховання постала концептуальна ідея системного 

поєднання в єдиному художньо-освітньому процесі різних видів мистецтва. 

А метою такого поєднання було окреслено формування цілісного 

художнього світовідчуття і світобачення, виховання свого роду інтегральної 

особистості, в якої було б сформовано таке світовідчуття і світобачення на 

основі розвитку здібностей до творчості в різних мистецтвах, досягнення 

високих рівнів знання, умінь сприймання та інтерпретації творів різних видів 

мистецтва [67; 100; 102 та ін.]. 

Отже, в контексті дисертації, передусім, йдеться про поліхудожню 

підготовку як про набуття майбутнім учителем музики поліхудожньої освіти, 

націленої на використання досягнутої ним власної поліхудожньої 

підготовленості в роботі з майбутніми учнями. Подальший аналіз наукових 

позицій і поглядів здійснюємо в зазначеному векторі для уточнення 

ключового поняття дослідження. 

Так, системне поєднання мистецтв в єдиному процесі впливу на 

особистість має наслідком формування цілісного світовідчуття, породжуючи 

не лише обізнаність людини в певному виді мистецтва, а й народження нової 

якості її погляду на світ мистецтва і світ загалом. 

Суголосно цій позиції Л. Масол висловлює думку стосовно того, що 

філософські основи поліхудожньої освіти пов’язані, перш за все і саме із 

синергетикою, яка визначається як загальнонаукова методологія творчих 

процесів [68, с. 10]. 
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У зв’язку з цим, звернімо увагу на естетико-філософську концепцію 

Ю. Борєва щодо цілісності мистецтв. Так, розглядаючи мистецтво як 

специфічну форму освоєння світу людиною, Ю. Борєв зазначає, що 

мистецтво естетично змістовне; воно містить художню концепцію світу та 

особистості і є вінцем естетичної діяльності людини, яка підвищується до 

художньої творчості [12, с. 20, с. 25]. А розмірковуючи про специфіку 

мистецтва як форми людської свідомості і художнього освоєння світу, 

Ю. Борев доходить висновку, що мистецтво повертає людині цілісність світу, 

яка була «розщеплена» наукою. Мистецтво, – зазначає учений, – є 

«хранителем цілісності особистості, культури, життєвого досвіду людства» 

[12, с .146].  

Тобто ідея взаємозв’язку і синтезування видів мистецтва об’єктивно 

постає як основа поліхудожньої освіти, що має також мистецтвознавче та  

культурологічне підґрунтя. Як стверджує Л. Золотарьова, розглядаючи полі 

художню освіту (підготовку) як культурологічний феномен, поліхудожній 

підхід до мистецької освіти забезпечує таку форму залучення до мистецтва, 

яка дозволяє людині осмислити спільні витоки різних видів художньої 

творчості, на відміну від монохудожнього вектора пізнання [40]. 

Отже, об’єктивною детермінантою поліхудожньої підготовки 

майбутнього вчителя музики як підґрунтям для поліхудожнього освоєння 

світу є цілісність мистецтва як форми людської свідомості.  

Слід підкреслити: поліхудожній підхід, який базується на 

комплексному зануренні особистості в різні мистецтва як цілісність і має на 

меті формування в неї цілісного світобачення і світовідчуття, відрізняється 

технологічно від механічного встановлення зв’язків між видами мистецтва у 

процесі відокремленого опанування цих мистецтв. Відокремлене (моно) 

опанування різних видів мистецтва базовано на освоєнні системи виразних 

засобів кожного з цих мистецтв у так званому монохудожньому векторі і 

навіть за умови поєднання не породжує цілісності і образу, і його сприйняття 

реципієнтом. Натомість дефініція «поліхудожнє» передбачає інтегральне 
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освоєння і митцем, і реципієнтом образно-змістового й мовного 

взаємозв’язку видів мистецтва, який може по-різному виявляти себе; така 

інтегральність твору (художнього образу) породжує й відповідну 

інтегральність сприймання.  

Невипадково в сучасних дослідженнях поліхудожнього підходу в освіті 

актуалізується ідея створення інтеграційного освітнього середовища (та 

простору) як базису формування креативної особистості, основу якого 

складає мистецтво, що концентрує загальнокультурний контекст і виконує 

системоутворювальну функцію. Так, як підтверджує І. Кашекова, 

поліфункціональність мистецтва робить його одним із ключових чинників, 

який моделює макропростір культури, а отже й освіти як її складника. А це 

доводить ключову роль мистецтва  в моделюванні інтеграційного освітнього 

середовища загалом [43].  

Суголосно цій тезі інтегральний художньо-освітній простір, що 

утворюється на перетині змісту культурного як художнього та змісту власне 

освітнього простору розглядається О. Комаровською як чинник творчого 

становлення особистості  за умови різнопланового діалогу, а одним з аспектів 

такого діалогу є діалог міжмистецький (тобто поліхудожній) [50, с. 242 –254].  

Як зазначає Л. Мун, у педагогіці синтез мистецтв організує і 

систематизує освітній простір завдяки гармонійному взаємозв’язку, 

заснованому на взаємопроникненні, взаємовпливі, взаємозбагаченні різних 

видів мистецтва, що породжує цілісне художнє явище, яке естетично 

організує й систематизує освітній простір [76]. 

Пропонуючи тлумачення синтезу мистецтв з погляду цілісного 

соціокультурного підходу, Л.Мун, посилаючись на аналіз досліджень у галузі 

мистецької педагогіки (О. Мелік-Пашаєв, Л. Печко, Л. Савенкова, 

О. Торшилова, Б. Юсов та ін.) позиціонує цей феномен як фундаментальну 

основу мистецької освіти, що виявляє себе у зміні універсуму педагогічної 

культури загалом, оскільки головна дієвість синтезу мистецтв полягає в його 

здатності креативно впливати на інноваційні процеси [76]. 
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Слушною є теза Л. Савенкової, яка зазначає, що поліхудожній підхід 

відрізняється від так званого комплексного, міжпредметного зв’язку занять 

естетичного циклу, де одне мистецтво лише ілюструється (курсив наш. – 

С.Г.) прикладами іншого. Погоджуємось, що програми поліхудожнього типу 

передбачають розвиток різних видів творчості. Взаємодія мистецтв – явище 

багаторівневе, що охоплює власне взаємозв’язок різних видів мистецтва між 

собою та взаємозв’язок мистецтв з природними об’єктами. Пригадаємо: 

поліхудожній розвиток (за Б. Юсовим) передбачає засвоєння одного виду 

мистецтва через залучення різних видів мистецтва, різних видів художнього 

мислення з опорою на художній образ, художньо-образну мову різних видів 

мистецтва, художні засоби виявлення, у тому числі ритм, мелодику, 

структуру (конструкцію, композицію) та є обов’язковою умовою розвитку 

творчого потенціалу дитини [102]. 

Як відомо, розроблення концептуальних і технологічних ідей 

поліхудожності у мистецькій освіті стало основою для розгортання концепції 

інтегративної мистецької освіти. Передусім концептуальна ідея інтеграції 

мистецтв у викладанні дисциплін художньо-естетичного циклу і створення 

нових інтегративних засад для навчання мистецтва суттєво актуалізується в 

системі загальної мистецької освіти, зокрема, інтенсивно розробляються 

методичні засади різних типів інтеграції.  

Пригадаємо, що Б. Юсов під інтеграцією розумів взаємопроникнення 

різних видів художньої діяльності, базовану на внутрішній спорідненості 

проявів, що належать до різних модальностей, та перетворення художніх 

модальностей за виразно-формоутворювальними ознаками: колір – звук, звук 

– простір, простір – поезія тощо. Таким чином, учений розглядав інтеграцію 

під час навчання мистецтва не лише як об’єднання або взаємодію мистецтв, а 

саме як дієвий спосіб впливу на цілісність художньої свідомості, 

спрямований на те, щоб при зануренні в мистецтво виникало чуття і 

відбувалось осмислення загального і відмінного в засобах виразності 

художнього образу. Погоджуємося з ученим і в тому, що інтеграції властивий 
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вихід за межі мистецтва в інші сфери знання – географію, історію, 

етнографію тощо [132]. 

Ідея «виходу за межі мистецтва» знайшла відображення у 

дослідженнях авторського колективу лабораторії естетичного виховання та 

мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України, який, 

спираючись на інтегральність і універсальність мистецької освіти, розробляє 

концепцію естетизації життєвого простору, основою якого постає 

специфічний художньо-естетичний, або художньо-освітній простір [37]. Це 

суголосно філософсько-педагогічній стратегії поліхудожньої підготовки 

особистості, що спирається на антропологічний метапринцип, який 

передбачає осягнення здобутків комплексу наук про людину з метою 

цілісного та системного знання про неї в контексті розвитку і саморозвитку 

освітньо-виховних систем [131]. 

Важливе значення для розуміння фундаментальних основ 

поліхудожнього підходу до мистецької освіти і розгортання ідеї 

інтегративної освіти має згадана раніше концепція Г.Шевченко [126]. 

Зупинимось на її положеннях детальніше, оскільки це в подальшому викладі 

результатів дисертації логічно проектується на пошуки методичних засад 

поліхудожньої підготовки вчителя музики. Так, Г. Шевченко [126],  

диференціює аспекти поєднання мистецтв в освітньому процесі і логіку його 

впровадження, а саме вказує на: 1) «взаємодію різних мистецтв», з яких 

учена пропонує виокремлювати найбільш значимі для учнів певного віку і на 

їх основі додавати інші мистецтва; 2) «комплекс мистецтв», який «за умови 

оптимального поєднання загального та специфічного» виходить за межі 

навчання мистецтвам у площину естетичного виховання загалом; 3) 

використання комплексу мистецтв уже з більш конкретизованою метою – 

розвиток творчих здібностей і творчої активності; 4) систематичне 

застосування комплексу різних видів мистецтва через різні види діяльності, 

що має забезпечити ефективність поєднання естетичного і загального 

розвитку особистості дитини [126, с. 41]. Крім того, Г.Шевченко підкреслює 
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важливість і такого практико-методичного (додамо – й технологічного – 

С. Г.) прийому реалізації педагогічного потенціалу взаємодії (комплексу, 

синтезу) мистецтв, як застосування аналогій у цьому процесі, що 

здійснюється «шляхом своєрідного переносу образних смислів й 

метафоричності та сприяє розумінню й відчуттю мови мистецтва, заснованої 

на такій образності та метафоричності» [там само].  Погоджуємось з ученою, 

що саме через встановлення аналогій і асоціацій, тобто через порівняльно-

зіставні характеристики досягається художня цілісність, зокрема, тематико-

змістова спорідненість творів мистецтва; виявляється загальне і особливе.   

Для більш точного розуміння поліхудожності і сутності поліхудожньої 

підготовки уточнімо позицію щодо  естетико-філософських засад феномену. 

Так, зокрема, Л. Масол зазначає, що «у філософському значенні взаємодія, 

взаємовплив, взаємозв’язок, взаємопроникнення – інтегруючі чинники, за 

допомогою яких відбувається об’єднання частин у певний тип цілісності» 

[68, с. 9]. Учена виокремлює основні з них, на її думку, з чим погоджуємось. 

А саме: комплекс, що розглядається як цілісність, яка «складається з різних 

відносно самостійних елементів, що взаємодіють (передбачає одночасну 

диференціацію та інтеграцію); натомість синтез, як підкреслює вчена, це 

«однорідна органічна цілісність із повним злиттям взаємодіючих елементів 

(синтез по суті заперечує диференціацію)» [68, с. 9]. Таким чином, 

основними філософськими складниками поліхудожності постають такі 

поняття як синтез, інтеграція, багатогранна цілісність, комплекс, взаємодія, 

взаємовплив, взаємопроникнення тощо. 

Споріднені думки знаходимо в дослідженнях Л. Савенкової, яка 

стверджує, що інтеграція – це складний структурний процес, який вимагає 

вміння бачити будь-яке явище з різних позицій, поєднувати знання з різних 

галузей для розв’язання конкретної творчої задачі; формування 

дослідницьких творчих здібностей; бажання самовираження у творчості [102, 

с. 3]. Обґрунтовуючи педагогічні механізми запровадження інтеграції і 

мистецькій освіті, Л. Савенкова чітко вказує на об’єктний алгоритм, що 
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стосується, зокрема, і поліхудожньої підготовки, а саме, етапами його за 

Л. Савенковою є такі:  

– концептуальний; відповідно до якого інтеграцію слід розглядати як 

цілісність, результат погляду на інші мистецтва з позиції одного мистецтва;  

– кореляційний, відповідно до якого виокремлюються зв’язки 

мистецтва з довкіллям (життям людини і людськими взаєминами, природою, 

історією культури тощо);  

– системний, який акцентує системність художнього мислення, прояви 

мистецтва через символ, знак, що разом спрямовано на синкретизацію [102, 

с. 4]. 

Актуальність інтеграції виявляється, зокрема, і в тенденції до 

формування самостійної галузі педагогічного знання – дидактичної 

інтегрології [16], в якій виокремлюються види інтеграції: предметний 

(горизонтальна інтеграція компонентів у межах предмета);  міжпредметний 

(вертикальна інтеграція груп предметів, об’єднаних в один курс). Як приклад 

вертикальної інтеграції груп предметів В. Булгакова та О. Цуранова наводять 

відому тріаду «музика – образотворче мистецтво – література», що свого 

часу (70-80-х рр.  ХХ століття) стала концептуальною основою для 

розроблення Л. Предтеченською ідеї «Світової художньої культури» [16].  

Зазначимо, що пояснення естетико-педагогічного підґрунтя 

поліхудожності корелює з психолого-педагогічним: ці чинники 

взаємозумовлені, один пояснює інший, що і враховуємо у зверненні до 

психолого-педагогічного аспекту. 

Психолого-педагогічне підґрунтя поліхудожності і неминучості 

інтеграційних процесів у системі мистецької освіти розкрила О. Рудницька, 

яка акцентувала стрижневу роль синестезійності як специфічної особливості 

сприйняття людиною світу, що і створює основу для інтегративної 

мистецької освіти [100]. 

У продовження ідей О.Рудницької та на основі узагальнення естетико-

мистецтвознавчих та психолого-педагогічних позицій обгрунтування 
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поліхудожності в мистецькій освіті, О. Комаровська також вказує на 

об’єктивність інтегративних процесів у навчанні мистецтв, пояснюючи їх 

саме невід’ємністю естетико-мистецтвознавчого і психолого-педагогічного 

підґрунтя. А саме: розглядаючи естетико-мистецтвознавчі передумови 

поліхудожнього бачення світу людиною як основи мистецької підготовки 

фахівця, О. Комаровська на підставі аналізу численних мистецтвознавчих, 

естетико-філософських та психологічних джерел привертає увагу до 

об’єктивності і неминучості двох тенденцій в історико-культурних процесах, 

які зумовили «рух» мистецтва: від синкретизму до розз’єднання мистецтв та 

– зустрічна – від відокремлених мистецтв до їхнього синтезування і 

породження нових художніх форм, жанрів мистецтва [50, с. 90].  

Конкретизацію цього на прикладах знаходимо в «Естетиці» Ю. Борєва. 

Так, художній розвиток людства, на думку вченого, відбувається як 

одночасна дія зустрічних процесів: перший – це рух  «від синкретизму до 

утворення окремих видів мистецтва (від нерозчленованого художнього 

мислення в давні часи, з якого відокремилися танець, спів, музика, театр, 

література, а в XIX столітті формується художня фотографія, у ХХ столітті – 

кіно і телебачення)»; другий процес, як підкреслює вчений, діє у відповідь на 

перший, –  «від окремих мистецтв – до їхнього синтезу (кіно – і окремий вид 

мистецтва, і синтез низки мистецтв; архітектура входить до синтезу з 

монументальним живописом і скульптурою)»  [12, с.167]. 

Актуалізація поліхудожнього підходу в сучасній мистецькій освіті 

зумовлена й тими об’єктивними і неминучими  процесами, які активізувалися 

з ХХ століття і які влучно описала Г. Мєднікова, зокрема й ті, що навіть 

виводять мистецтво за свої власні межі, коли так зване «традиційно 

мистецьке» породжує нові форми за допомогою «поза» мистецького: 

«Сучасне мистецтво легко грає з будь-якими фомами, ситуаціями, ідеями… 

Мистецтво ХХ ст.. легко сполучається з усім, що тільки може йому стати в 

пригоді, хай то буде техніка, наука, природа, політика чи філософія. 

Причому, проникаючи в них, воно робить їх по-своєму художніми» [70, с.12].  
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Натомість психолого-педагогічне підгрунтя як раз полягає в 

синестезійному світовідчутті (що суголосно висновкам О. Рудницької), що 

породжує, наприклад, такий феномен як кольоровий слух у музикантів, 

полімодальність художніх здібностей загалом [22]. 

Власну концепцію інтегративної мистецької освіти, що впроваджується 

у закладах загальної середньої освіти в Україні, запропонувала Л. Масол. 

Зупинимось детальніше на ідеях Л. Масол, оскільки саме вони активно 

впроваджуються у практику загальної середньої освіти в Україні. 

Так, з погляду Л. Масол, поліхудожність, яка є основою інтеграції в 

освіті, детермінує поглиблення впливу різних видів мистецтва в  навчанні і 

вихованні особистості саме завдяки взаємодоповненню і взаємозбагаченню 

засобів різних мистецтв. Авторка наголошує на відмінності своєї 

педагогічної ідеї від ідеї Б. Юсова, який обґрунтував інтеграцію з 

домінантою «образотворче мистецтво», долучаючи вже до нього музику та 

літературу. Л. Масол у низці праць доводить перспективність поліцентричної 

інтеграції змісту мистецької освіти, що моделює освітній процес через  

включення до навчальних програм поряд із традиційно основними видами 

мистецтв – музичним та образотворчим – елементів синтетичних видів 

мистецтв – хореографічного, театрального, екранного [68; 69].  

Розвиваючи свою ідею, Л.Масол систематизує рівні інтеграції, зокрема, 

такі, як внутрішньо предметна, міжпредметна, мета предметна, і стверджує 

необхідність пошуку і встановлення глибинних, тобто універсальних зв’язків 

між видами у процесі навчання мистецтва. Такі зв’язки виявляють себе як на 

рівні термінології (пошук спільних або споріднених мистецьких понять та 

естетичних категорій), так і на рівні узгодження змісту навчальних програм з 

різних мистецьких дисциплін між собою, а також на рівні художньо-

педагогічних технологій, спрямованих на досягнення цілісності художнього 

світосприйняття. Зокрема, Л. Масол пропонує розглядати специфічні 

художньо-інтегративні технології, які випливають з певних різновидів 

інтеграції [69],  як от: 
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- духовно-світоглядний (здійснюється на базі об’єднаних тем для всіх 

видів мистецтва, що відображають у цих видах різні сторони життя);  

- естетико-мистецтвознавчий (реалізується через усвідомлення 

споріднених для різних мистецтв термінів – естетичних, художньо-мовних, 

жанрових тощо);  

- комплексний (як поєднання декількох видів інтеграції).   

Дослухаємось до думки про те, що невипадково інтеграція, яка 

спрямована на створення багатовимірної картини світу, все активніше 

набуває статусу одного з провідних методологічних принципів освіти 

загалом, оскільки «ізоморфно відображає тотальну якість 

постмодерністського інформаційного суспільства» [68, с. 7–8], що потребує 

відповідної підготовки вчителя. 

Упродовж досліджень і висновків Л. Масол стосовно сутності поняття 

«інтеграція», О. Просіна також розглядає інтеграцію як стан внутрішньої 

цілісності та процес, що спричиняє цей стан; а також як відновлення 

цілісності, передбачаючи як взаємовплив, так і взаємопроникнення 

елементів. На підставі прийняття такого тлумачення «інтеграції» О. Просіна 

логічно пропонує тлумачення інтегрованого навчання мистецтва як 

«організацію педагогічного процесу на основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії, 

яка передбачає розвиток художнього мислення та здійснюється завдяки 

систематизації знань зі споріднених предметів мистецького циклу, 

формування цілісної художньої картини світу особистості [87, с. 9]. 

Логіка і динаміка процесів загальної мистецької освіти вплинула 

значною мірою на наукові і науково-методичні пошуки, що стосуються вищої 

мистецької освіти. Звернімося до відображення в науково-педагогічних 

дослідженнях ідеї впровадження поліхудожності у процес підготовки 

майбутніх учителів мистецтва, зокрема й музичного. 

Теоретично значущою для поліхудожньої підготовки майбутнього 

вчителя музики є концепція О. Щолокової щодо визначення змісту 

професійної художньо-естетичної освіти. Зокрема, вчена наголошує на 
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необхідності набуття майбутніми вчителями основ художньої культури – 

феномену, який є поліхудожнім, інтегральним за змістом. Авторка 

зосереджує увагу на змістовій єдності методологічних, світоглядних і 

загальнохудожніх підходів, які формують особистість учителя [130, с. 7]. 

О. Щолокова розглядає професійну художньо-естетичну освіту майбутнього 

вчителя як процес та результат створення і функціонування цілісної системи 

підготовки фахівців гуманітарного профілю загалом. На переконливу думку 

авторки, повнота і багатогранність такої підготовки студентів є наслідком 

орієнтації навчання на педагогічну інтерпретацію художньої культури, 

глибоке осягнення художніх творів різних видів мистецтва, освоєння 

методики їх застосування в естетико-виховній діяльності школи [129]. 

Наголошуючи на важливості культурологічної підготовки майбутніх 

учителів мистецтва (музичного і хореографічного), О. Реброва,  в центр такої 

підготовки ставить набуття особистістю художньо-ментального досвіду, 

акцентуючи, зокрема, міждисциплінарний підхід до його набуття [90], що, на 

нашу думку, є близьким до проблеми поліхудожності. 

Під поліхудожньою підготовкою майбутнього вчителя музики 

Л. Беземчук розуміє процес залучення до різних видів мистецтва та 

формування естетичного ставлення до творів різних видів мистецтва на 

основі усвідомлення втілених у цих творах універсальних закономірностей 

художньо-образного втілення реалій [7], тобто йдеться про загально 

мистецьку підготовку самого вчителя, що впливатиме на рівень його 

особистої культури. 

Аналогічне трактування знаходимо в напрацюваннях Л. Золотарьової, 

яка зазначає, що поліхудожня освіта – це комплексний взаємозв’язок 

мистецтв в освітньому процесі, який можливий на основі інтеграції 

предметів культурологічного та мистецтвознавчо-естетичного циклу. Учена 

стверджує, що основною метою поліхудожньої освіти є формування та 

розвиток гуманітарного діапазону знань, поліхудожнього мислення, творчих 

та дослідницьких здібностей, культури сприйняття, уявлень, емпатії та 
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емоційно-чуттєвої сфери студентів. В цілісному педагогічному процесі 

полікультурна освіта нерозривно пов’язана з дослідженням і впровадженням 

у практику інтерактивних технологій на основі особистих цінностей. 

Поліхудожня освіта забезпечує таку форму залучення студентів, які 

навчаються на мистецьких спеціальностях, що дозволяє їм зрозуміти джерела 

різних видів художньої діяльності і отримати базові знання та навики в галузі 

кожного мистецтва, на противагу монохудожньому підходу до навчання, 

коли заняття будуються на основі професійної системи того чи іншого виду 

художньої діяльності [40]. 

Все ж насамперед, як зазначалось вище, актуалізація поліхудожньої 

підготовки майбутнього вчителя зумовлена процесами, що відбуваються у 

системі загальної мистецької освіти в Україні, в якій майбутньому вчителю 

доведеться працювати. А саме: від початку 2000-х років здійснювався 

широкий експеримент з упровадження інтегрованого курсу «Мистецтв» 

поряд з навчанням школярів окремих предметів «Музичне мистецтво» та 

«Образотворче мистецтво»; змістовими лініями нового предмета було 

визначено традиційні музичне та образотворче мистецтво. Але до них додано 

синтетичну лінію, що охоплює театр, хореографію, кіномистецтво, цирк 

тощо [117]. Відповідно створюється нове методичне забезпечення 

інтегрованих курсів [66; 73 та ін. ], а у підручники за окремим предметами 

також інкрустуються творчі завдання із зазначених «синтетичних» видів 

мистецтва [118 та ін.].  

Поряд з цим, розробляються відповідні художньо-естетичні технології, 

які націлені на створення єдиного освітнього простору школи у єдності 

навчання і виховання на уроках мистецтва, а також на єдність уроку та 

діяльності учнів у позаурочний час, до чого має бути готовим і вчитель 

музики [47; 48; 69; 114]. 

Важливо зазначити, що сучасні процеси реформування мистецької 

освіти в Україні, що найбільш суттєво торкаються поки загальної середньої 

освіти, переорієнтовують навчання мистецтв на відхід від узгодження 
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інформативного матеріалу у змісті навчальних дисциплін на досягнення 

цілісності освоєння мистецтва, тобто на безпосереднє дотримання принципу 

дитиноцентризму (людиноцентризму), що приходить на заміну 

предметоцентризму. Свідчення цього знаходимо в документах «Нової 

української школи» [74], й насамперед, у виокремленні змістових ліній 

освітньої галузі «Мистецтво». Такими лініями замість предметних ліній 

(«Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», а також синтетичних 

мистецтв), стали змістові лінії «сприймання та інтерпретація», «художньо-

практична творчість», «комунікація через мистецтво», кожна з яких 

передбачає також спрямованість на самопізнання, самовираження і 

самореалізацію учнів у мистецькій творчості. Ці лінії окреслені 

нормативними документами (затвердженими станом на 2018 рік) – 

Державному стандарті початкової освіти [32], Типових освітніх програмах 

початкової школи (1-2 класи; 3-4 класи) [85], але передбачено, що саме ці 

лінії залишаються і на наступних етапах навчання мистецтва у системі 

загальної  середньої освіти. Таке переорієнтування освітнього вектору у 

школах України на інтеграцію відповідає документам багатьох європейських 

країн і передбачає посилення полі художності як освітнього орієнтиру в 

навчанні мистецтва. 

У цьому напрямі детального розроблення проблема інтегральної 

мистецької освіти у вищій школі набула в дослідженнях Т. Рейзекінд, яка 

небезпідставно вказує, що потреба в цьому зумовлена специфікою 

мистецько-освітньої діяльності, для якої важливим є охоплення музики, 

літератури, кіно, театру, образотворчого мистецтва і їхній взаємодії. У 

зв’язку з цим і є доцільною є підготовка такого вчителя музики, який буде 

здатний не лише здійснювати поліхудожній аналіз творів мистецтва, а й 

готувати учнів до системного освоєння різних видів мистецтва [95]. Саме 

тому, як наголошує Т. Рейзенкінд, поліхудожність музично-педагогічної 

освіти детермінується потребою в такому фахівці-музиканті, який 

усвідомлює значення системності в контексті інтеграції; так, зокрема, вчена 
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впривертає увагу до структури професійної діяльності вчителя з погляду 

інструментарію навчання й виховання учнів на уроках музики:  адже перед 

педагогом постає багатоскладова мета – набуття учнями досвіду і умінь 

сприймання, розвиток їхніх музичних здібностей і музичного мислення як 

образного мислення, розкриття здатності оцінювання мистецтва через 

виявлення сенсів музичних творів, розвиток інтерпретаційних умінь на 

основі виявлення емоційно-образного змісту творів; важливу роль відіграє 

спрямованість учителя на розкриття в учнях потреби самореалізації через 

музику; при цьому вчитель має усвідомлювати роль цілеспрямованого 

процесу щодо оволодіння учнями знаннями про естетичні ідеали, а також має 

розуміти типологію сучасних форм художнього мислення та збагачувати 

цими знаннями учнів [92]. Причому, авторка, наголошуючи на об’єктивності 

зростання ролі поліхудожньої підготовки майбутніх вчителів музики на 

засадах інтеграції, зосереджується на тому, що зміни у сфері культури, в 

системі мистецької освіти, у професійно-практичній діяльності тощо 

неминуче зумовлюють потребу в підготовці вчителя музики як фахівця 

поліхудожнього профілю, орієнтованого не лише на набуття професійних 

якостей у рамках осягнення монохудожнього простору музики як виду 

мистецтва, а й на концептуальне осягнення сутності інтеграції мистецтв, яка 

є одним із механізмів вирішення проблеми цілісного художнього 

становлення вчителя з урахуванням взаємодії різних видів художньої 

діяльності, їхнього взаємодоповнення [92, с. 7–8]. При цьому, важливим 

чинником музичного мислення, який інтегрує 

сприйманняаналізінтерпретацію в цілісний процес музичного пізнання, є 

його аналітизм, який можемо тлумачити як зближення процесу творення 

суб’єктивного аналізуінтерпретації з осягненням логіки створеного опису, 

як підкріплення осмисленої інтерпретації «фактами художньої форми» [28]. 

Загалом, аналіз досліджень дає підстави зробити висновок, що 

поліхудожня освіта як система, як ціннісна структура педагогічного процесу 

допускає наявність загальних якостей: варіативність, сутність, 
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багатоторівневість, прогностичність, цілісність; як процес – включає 

інноваційні педагогічні технології; як результат – визначає імідж 

полікультурної особистості спеціаліста сучасного типу, його професійної 

грамотності, освіти, культурологічної, поліхудожньої та педагогічної 

компетентності [40].  

Сучасною педагогічною наукою розвиваються окремі аспекти ідеї 

інтеграції, важливі для нас в контексті пошуку конкретних шляхів полі 

художньої підготовки майбутнього вчителя музики. так, наприклад, 

підтвердження того, що підготовка вчителя музики передбачає 

інтегративність опанування ним предметів мистецтвознавчо-естетичного та 

культурологічного циклу на основі взаємозв’язку і синтезу споріднених видів 

мистецтва, знаходимо в дослідженнях Т. Браже, де йдеться про те, що 

інтеграція предметів у сучасній середній та вищій школі – один із напрямів 

ефективних пошуків нових педагогічних технологій [13, с. 150–151].  

Досліджуючи процес фахової підготовки майбутніх учителів музики та 

хореографії, Лю Цяньцянь акцентує увагу на досягненні елементарної 

художньої компетентності як становленні фахової інтегральної якості, що 

поєднує  важливі і взаємопов’язані чинники, до яких відносить елементарні 

знання, комунікативні уміння (як спілкування з мистецтвом), застосування 

означеного художньо-комунікативного та художньо-пізнавального досвіду в 

самостійному творчому процесі, зокрема у виконавській діяльності [62, с. 8]. 

Як бачимо, елементарна художня компетентність, в розумінні Лю Цяньцянь, 

є за змістом спорідненою з поліхудожньою підготовленістю майбутнього 

вчителя музики. Автор, виходячи з проблеми свого дослідження, 

справедливо зосереджується на аспекті синтезування музичного та 

хореографічного складників у загальнохудожній підготовці студентів, 

проектуючи її, передусім, на виконавську діяльність. Відповідно, Лю 

Цяньцянь пропонує обґрунтоване визначення художньо-інтегрованого 

процесу підготовки майбутнього вчителя як «реалізації різнобічних аспектів 

взаємодії видів мистецтва, що спрямована на розвиток художньо-образного 
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мислення студента та його компетентність у використанні художньої 

інтеграції у виконавській та педагогічній діяльності» [62, с. 10], що частково 

беремо до уваги і в нашому дослідженні стосовно поліхудожньої підготовки 

вчителя музики. 

У результаті аналізу психолого-педагогічної літератури [15; 45; 67; 94 

та ін.] О. Боблієнко визначає основні компоненти фахових знань майбутнього 

вчителя музики у контексті поліхудожності, а саме:  особистісний, 

пов’язаний з особливостями здобуття та використання фахових знань; 

 креативний, пов’язаний із засвоєнням фахових знань під час продуктивного 

процесу, зі створенням нового знання самостійно;  професійний, пов’язаний 

із оволодінням знаннями як основою професійної компетентності [10].  

Як бачимо, на узагальнену думку вчених, майбутній учитель 

мистецьких дисциплін, зокрема і вчитель музики, має бути готовим у процесі 

професійної підготовки як самостійно розв’язувати творчі завдання з різних 

видів мистецтва (музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, 

екраннихо тощо), так і набувати такої професійної інтегральної якості, що 

охоплює його систему знань про основи взаємодії мистецтв, оволодіння 

вміннями переносити художній образ в іншу модальність та навичками 

поліхудожньої діяльності, здатність зіставляти втілення художніх ідей 

різними мистецькими засобами, визначати педагогічний інструментарій 

впливу на особистість засобами взаємопроникнення мистецтв, досвід 

сприймання творів різних мистецтв тощо [36, с. 5; 75; 103]. Усе це сприяє 

поліхудожньому світогляду майбутнього вчителя музики, що виявляє себе в 

усвідомленні музичного мистецтва в системі інших культурних феноменів та 

одночасно стимулює використання власних надбань у майбутній 

педагогічній творчості. «Поліхудожня підготовка майбутнього вчителя 

музики має забезпечити дуже важливий – педагогічний аспект, що 

пов’язаний з готовністю застосовувати різні види мистецтва в музично-

виховній роботі зі школярами» [33, с. 111]. 
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Автор дисертації, як представник китайської культури, вважає 

необхідним акцентувати увагу на тому, що актуальність поліхудожньої 

підготовки вчителя є високою і для китайської системи освіти. Так, 

наприклад, О. Реброва, аналізуючи музично-освітні стратегії в Україні  та в 

Китаї, зазначає, що «до навчання музики китайські вчені підходять з позиції 

полікультурної освіти» [91, c. 74]; при цьому, майбутні учителі музики, 

навчаючись в інших країнах, зокрема в Україні, прагнуть зберігати свою 

стійку художню ментальність; як результат, «музично-освітня стратегія 

Китаю чітко орієнтована на підтримку національних традицій і досягнень у 

художній сфері в гармонійному поєднанні з опануванням європейської 

музичної культури» [91, c. 73]. 

Але, упровадження поліхудожнього підходу в китайській освіті 

ґрунтується на особливостях національного світосприйняття, що за своєю 

природою завжди було нероздільне. Філософія Лао Цзи стверджує єдність 

Всесвіту, співіснування людини і Всесвіту, ототожнення людини із Всесвітом 

– з Небом і Землею [2; 30; 121; 122; 139]. Для розуміння специфіки 

поліхудожності в культурі Китаю цікавим є фрагмент із давнього 

манускрипту «Запису про період Весни та Осені» (239 р.до н.е.), який 

наводить У Хуньюань: «Музика виникла з коливання тонів, сходячи до 

безсмертного Дао. Дао породило небо і землю, небо і земля породили світло і 

тінь, а закономірне чергування світла й тіні супроводжувалося благозвучною 

мелодією. Володар встановив правила музики, засновуючись на принципах 

гармонійного сполучення звуків. Музика є продуктом гармонії між небом і 

землею, світлом і тінню» [146, с.21. За: 115, с. 13]. 

Як зазначає Лю Ян, для китайської традиційної культури 

основоположною була і залишається філософська концепція «п'яти 

елементів» (у-сін), що безпосередньо пов'язана з поширеною п'ятизвучною 

музичною системою (пентатонікою) і згідно з якою п'ять кольорів 

зіставляються з п'ятьма звуками і постають основою передачі почуттів і 

думок людей як важливим складником виразності в мистецтві [63, с.5]. Лю 
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Ян доходить цікавого висновку про те, що якщо в європейському мистецтві 

пошуки синтезу відбувалися переважно в межах однієї епохи, то в культурі 

Китаю (що особливо притаманно періоду ХХ – початку ХХI століття) «при 

взаємодії музики і візуальних мистецтв фіксуються вертикальні зв’язки, коли 

один значущий твір, що народився в давні часи і став класикою, дає поштовх 

для його переосмислення, трансформації в інших мистецтва впродовж 

наступних епох… У такий спосіб життя класичного твору в Китаї триває 

століттями» [63, c. 3], причому сучасність втручається і завдяки новітнім 

технологіям і технічним можливостям (фото, комп’ютерна анімація тощо). 

Слід зазначити, що в українській загальній мистецькій освіті зростає 

увага до мистецтва країн Сходу і, зокрема, Китаю, що позначається й на 

змісті підручників для школярів (детально проаналізовано Цяо Чжи [122], а 

отже має також стосунок до змісту полі художньої підготовки вчителя як 

Китаю, так і в Україні.  

Таким чином, підсумовуючи викладене, попередньо подаємо робоче 

розуміння поліхудожньої підготовки майбутнього вчителя музики як 

процесу комплексного художнього пізнання як пізнання основ різних видів 

мистецтва, спрямований на збагачення загальномистецьої обізнаності, 

розкриття креативного потенціалу і на поглиблення пізнання творів 

музичного мистецтва, а саме націлений на:  

- формування в майбутнього вчителя музики потреби у спілкуванні з 

творами різних видів мистецтва через сприймання, вербальну та виконавську 

інтерпретацію й ціннісного ставлення до них та до розширення власної 

професійної підготовки у поліхудожній площині; 

- вмотивоване набуття знань про природу різних видів мистецтва і 

особливості їхніх мовних засобів, а також про твори і явища різних 

мистецьких сфер;  

- розвиток здатності творення поліхудожніх образів, зокрема 

синтетичних, та умінь свідомо застосовувати набутий поліхудожній досвід 

сприймання та творення для поглиблення опанування музичних творів, що 
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разом сприяє особистісному самовираженню й самоудосконаленню 

майбутнього вчителя музики в поліхудожньому векторі та формує його 

готовність до впровадження полі художнього підходу в навчання мистецтва 

майбутніх учнів. 

- Зазначимо, що остаточне уточнення дефініції подамо після аналізу 

поліхудожнього потенціалу  МТД. 

Відтак, результатом поліхудожньої підготовки майбутнього вчителя 

музики є комплексна поліхудожня підготовленість, що охоплює його 

художню свідомість, в якій актуалізовано поліхудожній вектор пізнання 

мистецтва, та художню діяльність, що виявляє себе у прагненні збагачувати й 

урізноманітнювати власний творчий пошук (виконавський, художньо-

аналітичний тощо) та у здатності і вмотивованості застосовувати 

поліхудожні знання та уміння в майбутній педагогічній творчості з навчання 

мистецтва учнів. 

Таким чином, можемо попередньо окреслити компонентну структуру 

поліхудожньої підготовленості, що містить когнітивний, емоційно-

ціннісний, мотиваційний, праксеологічний компоненти. Зазначимо, що 

детальніше зміст компонентів буде логічно розкрити  в подальшому викладі 

(2.1) після з’ясування поліхудожнього потенціалу музично-теоретичних 

дисциплін (1.2), на вивчення яких у дисертації проектується процес 

поліхудожньої підготовки майбутнього вчителя музики.  

Отже, далі (1.2.) розглянемо специфічну природу різних видів 

мистецтва, яку доцільно враховувати в поліхудожній підготовці саме 

вчителів музики, а також власне поліхудожній потенціал МТД, вивчення 

яких є істотним чинником їхнього фахового становлення.  
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1.2. Поліхудожній потенціал музично-теоретичних дисциплін у 

підготовці майбутніх учителів музики 

 

Аналіз поліхудожнього потенціалу МТД здійснюємо поступово, 

розглядаючи його з двох позицій: по-перше, з погляду специфіки різних 

видів мистецтва, пізнання яких актуалізується  в контексті фахової 

підготовки майбутніх педагогів-музикантів, по-друге, з погляду того, в який 

спосіб зазначені види мистецтва можуть бути інкрустовані у змістову 

складову безпосередньо музично-теоретичної підготовки. 

Специфіка видів мистецтва як орієнтир для поліхудожньої 

підготовки майбутніх учителів музики. Зрозуміло, що мистецтво як 

цілісність розподіляється на різні види мистецтва, що склалися історично. 

Усі мистецтва – «учасники» поліхудожньої інтеграції відрізняються, перш за 

все, природою художнього висловлювання і сприймання художнього образу. 

При цьому, зрозуміло, що поліхудожнє пізнання майбутнього педагога-

музиканта має своєрідну специфіку у розв’язанні задач навчання саме 

музики; ця специфіка є відмінною від особливостей такого пізнання учителя 

образотворчого мистецтва або хореографії тощо. Як слушно зазначає 

Е. Абдуллін, залежно від способу поєднання мистецтв та природи творення і  

сприймання вчитель музики може вирішувати суто музичні або ширші - 

поліхудожні завдання [1, с. 87]. 

Але зрозуміло, що концептуальним підгрунтям єдності і специфічної 

відокремленості мистецтв є художній образ. Натомість тобто виразні засоби, 

якими оперує певний вид мистецтва, забезпечують утілення художнього 

образу в конкретному матеріалі (звуках, формах, кольорі, пластиці, слові, 

конструкціях, цифрових технологіях тощо). При цьому художньо-образний 

зміст і смисли неминуче випливають зі специфіки такого матеріалу – як 

форми, в якій цей зміст втілюється. Адже, загальновідомо, що поза формою 

(тобто, матеріалом) твір мистецтва не існує [61]. 
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У Г. Е. Лессінга знаходимо класифікацію мистецтв за природою: 

філософ  першим у трактаті «Лаокоон, або про межі живопису та поезії» 

спробував пояснити принципову різницю мистецтв «за предметом» [58]. 

За І. Кантом, як відомо, мистецтва вже розподіляються на декілька 

груп: до словесних належать красномовство й поезія; до пластичних  – 

скульптура та архітектура (І. Кант називає їх мистецтвами «чуттєвої правди») 

і живопис (у вченого – це мистецтво «чуттєвого споглядання»); а також 

мистецтва «гри відчуттів» (саме до цієї групи І. Кант відносив музику). 

О.Крівцен підкреслює актуальність і сучасність ідеї І.Канта, наголошуючи, 

що твір мистецтва як такий містить багатство асоціацій, збуджує уяву, 

сповіщає імпульси внутрішнім силам людини [56]. 

У своїй знаменитій «Естетиці» Г. Ф. Гегель також обґрунтовує систему 

мистецтв, розподіляючи їх на три «стилі»: «суворий» (нехтує привабливістю 

і витонченістю форм); «ідеальний» (передає життєдайність і реалістичність 

зображуваного прекрасного), «приємний» (відповідає потребам глядача і 

спрямований на те, щоб справляти зовнішнє враження на глядача й 

подобатися глядачу) [23]. 

Детальний аналіз концепцій попередніх епох не є завданням дисертації, 

оскільки її автор лише прагнув показати, наскільки глибоко і системно 

класифікація мистецтв завжди привертала увагу філософів. 

Сучасна естетика, зокрема Ю. Борєв, переконує, що видовий розподіл 

мистецтва зумовлений кількома позиціями, серед яких – дійсність як об’єкт 

художнього пізнання, митець як його суб’єкт, а також художній досвід 

людства загалом, тобто це: «естетичне багатство та багатоманіття дійсності», 

«духовне багатство та багатоманіття естетичних потреб самого митця»; а 

також, «багатство та багатоманіття культурних традицій та художніх засобів 

мистецтва» [12, с.166]. 

На думку О. Мелік-Пашєва, важливо враховувати і  здібності митця, які 

зумовлюють його вибір певної мови художнього висловлювання, а також 
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індивідуальність реципієнтів у тому, як вони сприймають твори та 

інтерпретують світ через художні образи [72]. 

Звертаючись до аналізу різних мистецтв як чинників поліхудожньої 

підготовки майбутнього вчителя музики, одразу ж зазначимо, що в сучасних 

наукових джерелах також можемо зустріти різні підходи до класифікації 

мистецтв. На думку Т. Шмельової, яка посилається, зокрема, на праці 

В. Михальова, основними з таких класифікацій є: генетична (за походженням 

виду), структурна (за просторовою або часовою ознакою), психологічна (за 

пріоритетом об’єктивних або суб’єктивних чинників у творчому процесі або 

ж на основі способів сприймання творів певного виду мистецтва), 

експресивна (за способом вираження або зображення дійсності), 

функціональна (утилітарність чи не утилітарність), семіотична (на основі 

мовних засобів певного мистецтва), матеріальна (за матеріалом, що 

використовується для художнього висловлювання) [128].  

Отже, логічно стверджувати, що єдиної класифікації, яка б ураховувала 

та синтезувала різні класифікації, поки не створено. Але, на погляд 

дисертанта, важливе значення в контексті поліхудожності, зокрема, в 

поясненні специфіки творення художнього образу, а отже і специфіки впливу 

творів на реципієнтів, має класифікація мистецтв, запропонована 

М. Каганом.  

Так, учений у праці «Морфологія мистецтва» розрізняє мистецтва за 

онтологічним, семіотичним критеріями класифікації та визначає мистецтва 

біфункціональні та монофункціональні. Слід дослухатись до того, як учений 

вказує, що «класифікація мистецтв повинна розпочинатися з розподілу на 

просторово-часові і просторові, оскільки такою є первинна відмінність, що 

склалася об’єктивно» [41, с. 269] В цьому полягає, як зазначає М.Каган, 

онтологічний принцип, або критерій класифікації. Але, як продовжує вчений, 

істотне значення для класифікації має матеріальна «конструкція» твору, яка 

містить художню інформацію, яку вона транслює від митця до публіки. А 

отже, форма твору є, поряд з тим, що вона є матеріальною конструкцією, 



54 
 

водночас постає і як образний текст. Ця теза дозволяє вченому переконливо 

доповнити онтологічний вимір семіотичним. На цій підставі М. Каган 

унаочнює класифікацію, яка пояснює специфіку видів мистецтва, а далі – і 

способи їх синтезування [41, с.271]. Для цього вчений (за онтологічним 

принципом) деталізує класифікацію, розрізняючи мистецтва просторові, 

часові та просторово-часові, акцентуючи змістові аспекти розподілу [41, 

с. 275] та вказуючи на певну умовність такої класифікації, посилаючись, 

зокрема на всім відому здатність живопису передавати рух і зображувати час, 

а музики або літератури – навпаки, відтворювати простір [там само]. Автор 

переконливо пояснює свою позицію тим, що розгортання в часі творів 

часових мистецтв породжує тривалість в часі і їхнього сприймання, що 

визначається межами часу, необхідного для виконання твору. 

Звертаючись до семіотичного принципу (критерію) класифікації 

мистецтв, М. Каган, апелюючи до мовних особливостей мистецтв, позначає 

їх як зображальні і не зображальні [41, с.281], але також вказує на умовність  

такого позначення.  Для дисертаційного дослідження суттєвим є пояснення 

автора [там само]: серед просторових мистецтв зображувальність характерна 

для живопису, графіки, скульптури, фотографії, а незображувальність – для 

прикладних мистецтв та дизайну. Натомість серед часових мистецтв 

зображувальну природу має мова літератури (якою можна відтворити будь-

яку конкретику), а незображувальну – музика (зображувальні властивості 

музика виявляє, апелюючи до здатності реципієнта встановлювати асоціації, 

що залежить від багатства його індивідуального асоціативного ряду). 

Зрозуміло, що до просторово-часових віднесено також акторське мистецтво і 

танець. 

 На «перетині» трьох онтологічних і трьох семіотичних класів мистецтв 

виникає дев’ять сімейств мистецтв (за М. Каганом), які охоплюють усі 

історичні форми художньої творчості [41, с. 282]. Наочно це бачимо на 

схематичному зображенні побудови світу мистецтв, запропонованій 

М. Каганом (рис.1.1) 
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Рис. 1.1. Модель побудови світу мистецтв (за М.Каганом) [За: 41, с.283]. 

Навести позицію М. Кагана стосовно морфології видів мистецтва і 

художньої творчості було важливо для пояснення природи мистецтв, 

освоєння яких передбачено майбутніми вчителями музики в процесі 

поліхудожньої підготовки. На думку вченого, з якою погоджуємось, така 

концепція, зокрема, пояснює інтонаційну природу музичного мистецтва, яке 

є змістовою основою професійної підготовки майбутнього вчителя музики. 

Як відомо за словниковими (енциклопедичними) визначеннями, музика 

є мистецтвом організації звуків – передусім, ритмічної, ладової, 

звуковисотної, тембрової тощо. Аксілматично, що носієм смислів музичного 

твору є художній музичний образ, створений як раз за допомогою музичного 

тексту, що схематично і постає як певним чином організований звуковий 

текст [107, с. 730]. Причому суттєво, на нашу думку, особливо для розуміння 

сучасних музичних процесів, що музикальним може виявитися будь-який 

звук (а не лише той, шо відтворений на музичному інструменті або голосом); 

адже найважливішим показником музикальності звуку є його образно-

смислове навантаження в цілісності твору. 
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Як відомо з теорії музичного мистецтва, інтонаційна природа музики 

найповніше розкриваються у працях Б. Асаф’єва, а також О. Костюка, 

М. Максимова, В. Медушевського, Є. Назайкінського, О. Сокола, А. Сохора 

та інших учених, які й апелюють до її інтонаційної природи [20]. Так, 

відомим є дає визначення музики Б. Асаф’євим як мистецтва інтонованого 

смислу, «однієї з форм образно-звукового відображення дійсності» [5,  с. 

332]. Свого часу Б. Яворський також вказував на інтонаційну природу 

музики, зазначаючи, що «інтонація є проявом життя за допомогою звуку» 

[133, с. 2]. 

Як вказує М. Каган, «звук є безпосереднім виразником людських 

переживань…. Звукова інтонація, … не зображуючи нічого предметного, 

здатна з особливою силою і точністю розкривати …непідвладні словесному 

вираженню інтимні емоційні порухи, перебіг почуттів, невловимий ток 

настроїв» [41, с. 285, с. 286]. Разом з тим, і література, і музика можуть 

набувати і транслювати «зображальність», а живопис і література – 

переймати ознаки музикальності; своєю чергою, музика і живопис можуть 

підпорядковуватися закономірностям побудови літературних образів тощо. 

Важливо для розуміння сутності поліхудожньої підготовки 

майбутнього вчителя те, що музичний твір розгортається в часі, а процес 

його сприймання збігається з процесом виконання (тобто звучання твору). 

Отже сприймання і виконання музичного твору має обмежений в часі і 

просторі характер, є незворотнім процесом, оскільки кожне нове відтворення 

музичного тексту виконавцем є по суті відтворенням нового музичного 

образу.  

Розглянемо коротко специфічну природу різних видів мистецтва та їхні 

можливості вступати у синтез з музикою, що суттєво для визначення 

змістової основи поліхудожньої підготовки майбутнх учителів музики. 

Так, загальновідомо, що образотворчі мистецтва (живопис, графіка, 

скульптура, декоративно-прикладне мистецтво) відносяться до просторових 

видів мистецтва, оскільки вони не рухаються в часі і «застиглі» у просторі, 
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точніше, як переконливо пише П.Білецький, твори цих мистецтв закріплені у 

певній матеріальній формі, що існує в цьому просторі [8]. При цьому суттєво, 

що твори живопису, скульптури і графіки апелюють до візуального 

сприймання реципієнтом, а отже і визначаються як зображальні (візуальні). 

Декоративно-прикладне мистецтво, що поєднує художньо-естетичні та 

утилітарні якості й призначене для створення предметного середовища буття 

людини, віднесено до образотворчих, але незображальних мистецтв. Проте 

те, що їхні образи апелюють до візуального сприймання, дозволяють 

позначати їх як візуальні мистецтва. 

Кожне з цих мистецтв оперує власними виразними засобами, з яких 

домінантними є колір – у живописі, лінія, штрих, контраст – у графіці, 

форма, об’єм, матеріал – у скульптурі.  

Декоративно-прикладне мистецтво, як відомо, охоплює різноманіття 

жанрів, які розрізняються за призначенням художніх виробів та технікою й 

матеріалами виконання (ткацтво, гончарство, різьблення тощо), кожен з яких 

володіє власною специфікою створення художніх образів. 

Що стосується архітектури, то, як вказує С. Ничкало [48], вона та 

образотворчі мистецтва наділені великою кількістю близьких сутнісних 

властивостей, що спричинило той факт, що в художньо-педагогічній та 

мистецтвознавчій традиції їх вважають одним мистецтвом, а архітектуру 

розглядають у контексті образотворчого мистецтва. Насправді, як зазначає 

С.Ничкало, архітектурі також притаманна «образотворчість»: вона формує 

просторове середовище, в якому перебувають твори мистецтва, слугуючи 

основою для виникнення синтезу мистецтв. Отже, враховуємо те, що «у 

порівнянні з образотворчим мистецтвом, архітектура – більш складне і 

багатофункціональне явище. Це особливий вид людської діяльності і, 

водночас, умова забезпечення цієї діяльності. Головна відмінність 

архітектури від образотворчого мистецтва – її масштабність, функціональне 

призначення і потужна конструктивно-технологічна складова [48, с.59–60]. 
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Прикметно, що, як вказують мистецтвознавці, розгортання музики в 

часі за умови «залучення» інших мистецтв сповіщає цим мистецтвам також 

можливості часового існування. Так, наприклад, В. Ванслов звертає увагу на 

прояви спорідненості мистецтв завдяки тим новим якостям, які вони 

набувають у синтетичних жанрах. Особливо наочно, га думку вченого, це 

представлено в музично-сценічному синтезі, де живопис, графіка, 

архітектура, декоративні мистецтва як складники сценографії (декорації, 

костюми, грим, освітлення) завдяки музичній інтонаційності і акторській грі 

набувають інтонаційного (часового) вираження. З цієї причини «рухомість» 

образотворчого мистецтва в оперній чи балетній, оперетковій виставі або 

мюзиклі виявляє себе у зміні декорацій, пересуванні по сцені акторів у 

костюмах, акторській міміці, яка сповіщає гриму нові виразні нюанси, 

світловій партитурі, яка розгортається для посилення музичної драматургії 

(тут, щоправда зазначимо, що світло само по собі має часо-просторову 

природу). Усі ці складники наче підпорядковуються інтонаційності 

музичного складника сценічного твору [17]. Не потребує доказів, що подібні 

виразні трансформації мають місце і в хореографічному мистецтві – 

класичному,  народному або різних стильових варіантах сучасного танцю, де 

сценографічне оформлення часто створює рухомий орнамент на сцені. 

Продовжимо цей ряд, вказуючи (за інтонаційною теорією Б. Асаф'єва) 

на спорідненість музичної і вербальної інтонації, що породжує синтетичні 

музичні і музично-сценічні форми мистецтва; а також, на спорідненість 

музики і пластики, що за умови ритмічної організації та спільної інтонаційної 

основи як вираження перебігу почуттів породжує мистецтво танцю, балет як 

вид театрального мистецтва тощо.  

У пошуках конкретних методик і технологій З. Сирота пропонує 

конкретизувати взаємодію мистецтв і виокремлює типи поєднання, як от: 

музика – література, музика – образотворче мистецтво, музика – 

архітектонічна творчість, музика – хореографія, музика – театр (кіно). При 

цьому авторка справедливо вказує на те, що поєднання музики, хореографії з 
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архітектонікою ще мало оцінені теоретиками і практиками; разом з тим 

особливо ефективним в естетико-виховному плані може бути зв’язок 

хореографічної та архітектонічної творчості, з чим погоджуємось [104]. 

Виходячи з багатовекторності сучасного культурно-освітнього 

простору, В. Булгакова та О. Цуранова вказують на посилення дії об’єктивної 

тенденції до виникнення нових синтезованих мистецьких явищ (кольоро-

музика, інсталяції й перфоманси, медіа-арт тощо) [16].  

Цікаво, що на взаємне тяжіння мистецтв свого часу вказував 

Г.Ф.Гегель, який передбачав поєднання музики і живопису, живопису і 

скульптури [23, с. 244].  

Загалом, на думку Л.Мун, завдяки переносу художньої інформації з 

мови одного мистецтва на мову іншого за допомогою метафор особистість-

творець у процесі виконання творчих задач відкриває нове через аналогію: 

[77]. Ця теза Л. Мун має значення для пошуку можливостей поглиблення 

освоєння музичного твору через актуалізацію асоціацій з мовою інших 

мистецтв у процесі поліхудожнього пізнання. 

Зрозуміло, що змістовим підгрунтям фахової підготовки майбутніх 

учителів музики є осягнення музичних творів. Власне музичний твір 

визначається як підтверджений традицією різновид музичного 

висловлювання композитора, а також виконавця та слухача, що 

закріплюється в нотному запису і передбачає безкінечне розмаїття 

інтонаційно-виконавських прочитань [71]. Як вказує М.Красильникова [55], 

музичний твір має розглядатися в контексті його цілісного аналізу, основи 

якого було розроблено Л. Мазелем [64],  В.Цукерманом [119; 120], а саме в 

єдності форми та змісту, а також з погляду єдності композиторської, 

виконавської та слухацької інтерпретації. 

 Початком такого аналізу є цілісне охоплення увагою твору, що 

породжує уявлення про його образність тощо. Далі, вже під час «другого 

торкання» твору відбувається аналіз виразних засобів – як відповідь на 

запитання, в який спосіб досягається образність і втілюються смисли: 
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детальний аналіз виразних засобів через виокремлення елементів мови 

кожного фрагменту музичної тканини дозволяє під час наступного 

синтезування результатів такого дослідження створити на новому етапі 

цілісний образ твору, що аналізується. Причому важливим є не стільки 

констатація певного засобу як такого, скільки узагальнення, пояснення його 

ролі в створенні цілого у зв’язку з іншими виразними засобами (елементами 

мови). 

Таким чином, можемо ще раз підтвердити: завдяки інтонаційній 

природі музичного мистецтва і здатності мистецтв загалом «переносити» 

образність на інші мистецтва, а також здатності музики сповіщати свої 

властивості іншим складникам єдиного художнього образу в синтетичних 

творах, поліхудожня підготовка майбутніх учителів музики має цілком 

об’єктивне естетико-мистецтвознавче і психологічне підґрунтя, що будемо 

враховувати  в розробленні методичних засад такої підготовки. 

Далі розглянемо, в якій спосіб застосовувати зазначені особливості 

мистецтв та їхнього синтезу у вивченні МТД. 

Місце МТД у поліхудожній підготовці майбутніх учителів музики. 

У педагогічних університетах відповідно до переліку галузей знань і 

спеціальностей для здобувачів вищої освіти [86] підготовка майбутніх 

учителів музики здійснюється за бакалаврським та магістерським рівнями. 

Здобувши таку освіту, випускник може професійно реалізувати себе, 

насамперед, як учитель музичного мистецтва (нині інтегрованого курсу 

мистецтво: музичне мистецтво), а також як керівник і педагог художніх 

колективів у системі позашкільної освіти, зокрема в закладах початкової 

мистецької освіти. 

Далі розглянемо особливості вивчення майбутніми вчителями музики 

МТД, які потім конкретизуємо у поліхудожньому векторі (для зручності 

застосовуватимемо також словосполучення «музично-теоретична 

підготовка», про яку йдеться в наукових дослідженнях). 
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Музично-теоретичну підготовку розглядаємо в широкому розумінні – 

як комплекс усіх музикознавчих дисциплін. Так, відповідно до навчальних 

планів українських педагогічних університетів, майбутні вчителі музики 

опановують такий комплекс музикознавчих дисциплін, які розподіляються на 

музично-історичні та власне музично-теоретичні.  

До МТД належать ІМ (охоплює розділи історії українського музичного 

мистецтва, історії музики далекого і ближнього зарубіжжя, в яких 

представлено музичне мистецтво минулого і сучасності, різних стильових 

епох, національних культур тощо), музичний фольклор (курси музичного 

народознавства або краєзнавства). 

Власне музично-теоретичний блок дисциплін охоплює вивчення 

сольфеджіо, елементарної теорії музики, гармонії, поліфонії, аналізу 

музичних творів, інструментознавство, основи аранжування тощо [54; 84]. 

Однак, зазначимо, що в дисертації, присвяченій методиці 

поліхудожньої підготовки вчителя музики, виходячи з викладеного у 

попередніх параграфах, стрижнева роль серед усіх мистецтвознавчих 

дисциплін належить курсу ІМ,  що спирається та інтегрує досвід, здобутий на 

заняттях з елементарної теорії музики, сольфеджіо, гармонії, поліфонії тощо, 

оскільки саме через деталізоване вивчення теорії в широкому розумінні 

відбувається занурення у стильові особливості музичної мови, а  музичні 

стилі як квінтесенція втілення музичної образності пізнаються, передусім, в 

історичному ракурсі. 

Але при цьому вивчення історії музики в окресленому контексті і в 

напрямі поліхудожності, у свою чергу, акумулюється під час опанування 

студентами-музикантами курсу АМТ,  тобто суто теоретичної дисципліни, 

яка є верхівкою піраміди опанування всіх музикознавчих дисциплін і для якої 

фундаментом слугує саме курс історії музики як інтегральний стосовно 

решти теоретичних дисциплін. 

Крім того, очевидно, що в низці музикознавчих дисциплін саме в курси 

ІМ та АМТ сконцентровано закладено поліхудожній потенціал, який 
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збагачує, оптимізує фахову підготовку музиканта загалом. Як слушно 

зазначає  У. Б. Демір, МТД умовно розподіляються на поліхудожні у своїй 

основі та монохудожні [31]. Як раз ІМ та АМТ і є дисциплінами 

поліхудожніми, отже саме вони постають найбільш дієвим засобом 

поліхудожньої підготовки. Решта зазначених дисциплін можемо віднести до 

так званих монохудожніх.  

Відтак, музично-теоретичні дисципліни, вивчення яких є оптимальним 

для розв’язання методичних задач поліхудожньої підготовки, розуміємо в 

широкому сенсі, а саме як ієрархію дисциплін, через взаємодію яких найбільш 

цілеспрямовано розкривається поліхудожній потенціал, що подаємо на 

рисунку 1.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1.2. Ієрархія музично-теоретичних дисциплін як основи полі 

художньої підготовки майбутнього вчителя музики. 
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МТД – С.Г.), яке сформулювала Ю.Локарєва, а саме: музично-теоретична 

підготовка – це процес навчання студентів МТД, які передбачають 
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рівнем професійної підготовки вчителя зі сформованою системою знань, 

умінь та навичок, котрі потрібні для виконання майбутніх фахових завдань 

вчителеві музики [59]. 

Таким чином, первинну основу музично-теоретичної підготовки в 

контексті поліхудожності складають ті дисципліни, які безпосередньо 

спрямовані на розвиток у майбутніх учителів музики їхніх музичних 

здібностей (у розумінні музичних здібностей спираємось на працю Б.Теплова 

[113]), далі ті дисципліни, які є домінантними та узагальнювальними у 

формуванні музичного  мислення, допитливості і дослідницького пошуку, 

чуття форми, стилю,  художнього смаку, навичок сприймання, фантазії, уяви. 

Тобто як раз і йдеться про курси ІМ та АМТ. 

Саме у процесі вивчення ІМ та АМТ розвиваються і ті складники 

професійної підготовки майбутнього вчителя, на які вказує Ю. Локарєва. 

Оскільки саме на цих заняттях органічно поєднуються музично-теоретичні (у 

вузькому розумінні), музично-історичні, інтерпретаційно-аналітичні, 

практично-діяльнісні аспекти фахової підготовки. А задіяність полі 

художнього контексту вивчення ІМ та АМТ як раз поглиблює ці аспекти 

підготовки майбутнього вчителя музики.  

Суттєвим внеском у розроблення різних граней вивчення музично-

теоретичних дисциплін стали дослідження Ф. Армазанова [3], 

Л. Арчажнікової [4], М. Калашник [42], О. Олексюк [79], А. Островського 

[81], І. Пясковського [89], О. Ростовського [99], Г. Смаглій  [106], С. Шипа 

[127] та ін.  

Серед проаналізованого вченими різноманіття дисциплін значне місце 

посідають безпосередньо теоретичні дисципліни, адже саме вони, на думку 

Л. Маловик та Г. Смаглій, складають основу пізнання загальної теорії 

музики, необхідного для базової освіти майбутнього вчителя музики [106, 

с. 7].  Спорідненою є думка Ю. Зільбермана стосовно того, що МТД 

спрямовані на розвиток таких здібностей, як інтонаційний, звуковисотний, 

гармонічний, внутрішній слух, чуття метро-ритму, гармонії, ладу, тембру, 
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форми тощо. Але важливо, як  підкреслює Ю. Зільберман, що все це 

спрямовується на формування вмінь та навичок, потрібних майбутньому 

вчителю музики для творчої самореалізації, зокрема, це навички сприймання 

і відтворення елементів музичного твору [39].  

Звернімо увагу і на те, що Г. Ципін, також надаючи  вузько теоретичній 

підготовці майбутнього фахівця-музиканта першорядного значення, 

розширює її межі і вважає, що майбутній педагог має оволодіти музичною 

мовою та відповідними уміннями й навичками музичної діяльності для того, 

аби далі на цій основі розвивати весь комплекс музично-мисленнєвих 

операцій [88, с. 230–259], що підтверджує нашу позицію стосовно ієрархії 

МТД у контексті поліхудожньої підготовки.   

Опанування МТД (у вузькому розумінні) безперечно сприяє творчій 

самореалізації, розвиває творчу самостійність студента [11]; формує уміння, 

які потребують реактивності слухового аналізатора, здатності миттєвого 

зворотного зв’язку як своєрідної «диспетчеризації» складного 

психофізіологічного комплексу, що здійснює безперервний процес аналізу-

синтезу під час сприймання та відтворення музики [35]. 

Заслуговують на увагу й міркування А. Островського, який також 

тлумачить теоретичні предмети як наукове підґрунтя для творчої практики. 

Автор зауважує, що ці предмети створюють базис для формування уміння 

майбутніх учителів музики орієнтуватися в особливостях музики загалом, її 

виражальних засобах і сприяють якнайповнішій рефлексії музичних явищ 

[81, с. 6].  

Суголосною нашим висновкам є позиція Л. Арчажникової, яка також 

під музично-теоретичною підготовкою майбутнього вчителя музики розуміє 

таку підготовку, в якій суто теоретичні та історичні дисципліни 

опановуються комплексно і за результатами якої майбутні фахівці глибше 

розумітимуть явища музичного мистецтва, основні закономірності теорії та 

історії музики, оскільки ці знання необхідні для подальшої майбутньої 

професійної діяльності: проведення уроків, організації позакласної та 
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просвітницької діяльності тощо.  Завдяки предметам музично-теоретичного 

блоку майбутні учителі-музиканти починають глибше розуміти явища 

музичного мистецтва, основні закономірності історії та теорії музики в 

їхньому взаємозв’язку та взаємозумовленості. Основними орієнтирами такої 

підготовки Л. Аржанікова вважає високий рівень музичної культури, вміння 

орієнтуватися в специфічних особливостях різних композиторських шкіл, 

стильових напрямів, творах різних епох, уміння  аналізувати стилі тощо, 

залучаючи вузько теоретичні знання щодо засобів музичної виразності [4, 

с. 62–65].  

Комплексне розуміння музично-теоретичної підготовки знаходимо і в 

працях О. Ростовського. Як наголошує вчений, головне завдання музично-

теоретичної підготовки полягає у розвитку звукових (слухових) навичок, які 

допомагають вільно орієнтуватися в чисто музичній природі слухових 

образів (ритм, темп, тембр), і в їхньому емоційному змісті, і в символіці 

вираження і зображення (звукозапис) [99, с. 60]. Тобто О. Ростовський 

привертає увагу до необхідності розвитку здібностей, що одночасно є 

розвитком музичного мислення, тобто уміння оперувати музичним 

матеріалом, знаходити схожість та різницю, аналізувати та синтезувати, 

встановлювати взаємозв’язки [99, с. 60].  Як бачимо, в цій позиції також 

присутній свого роду вихід за межі вузького розуміння теорії музики і її 

невід’ємності і спрямованості на дисципліни музично-історичні та 

узагальнювальну – АМТ. 

Цікаво, що С. Шип, розглядаючи загальногуманітарну підготовку 

майбутнього вчителя музики, зазначає,  що для якісної фахової підготовки 

серед філософських, естетичних, психологічних, мовознавчих знань тощо 

особливу перевагу слід  надати музично-теоретичним знанням, які формують 

у майбутніх педагогів-музикантів  всебічне й цілісне уявлення про зміст і 

форму музичних творів, необхідну основу для ефективного здійснення 

складної, багатогранної діяльності – навчання та художнього виховання дітей 
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[127, с. 10]. У наведеній тезі також йдеться про широкий контекст вивчення 

МТД. 

Широке розуміння музично-теоретичної підготовки подає і 

Ф. Арзаманов, акцентуючи в ній «паралелізм двох видів діяльності – 

науково-логічної та художньо-образної»: теорія виступає в ролі граматики, 

яка необхідна для виконавства та сприймання творів, формує світогляд, адже 

студент детально ознайомлюється з різними композиційними структурами 

творів,  з розмаїттям і особливостями музичних жанрів, суспільно-

історичними процесами і їхнім впливом на виникнення певних тенденцій у 

музичному мистецтві тощо [3]. Важливо, що І. Пясковський вбачав у 

теоретичній підготовці не лише засвоєння певних знань, умінь та практичних 

навичок, а й якісне їх осмислення [89]. На думку О. Рибалки, роль МТД у 

виховані музиканта полягає в тому, що саме ці дисципліни спрямовані на 

розвиток творчих навичок та умінь, на цілісний музичний розвиток  [97].  

Слід погодитись із узагальнювальним висновком Ю. Локарєвої 

стосовно основних функцій  музично-теоретичної підготовки, що також 

суголосно нашій позиції щодо ієрархії вивчення музично-теоретичних 

дисциплін у процесі поліхудожньої підготовки, а саме: когнітивно-

інформаційної (забезпечує формування комплексу музично-теоретичних 

знань та умінь, цілісного історично орієнтованого музикознавчого тезаурусу, 

які стають предметним підґрунтям музично-педагогічної діяльності вчителя 

музики); практичної (спрямована на практичну діяльність під час вивчення 

музично-теоретичних дисциплін та націлена на ознайомлення майбутніх 

учителів музики з практичними методами, формами та видами); творчої 

(передбачає застосування набутих музично-теоретичних знань і умінь для 

творчого самовираження, креативного мислення, розвинутої самооцінки, 

потреби у саморозвитку та самовдосконаленні); проективної (передбачає 

спроможність майбутніх учителів музики до перетворення отриманих знань, 

умінь та навичок у практичну діяльність). Відтак, авторка доходить 

важливого для нашого дослідження висновку про те, що результати вивчення 
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музично-теоретичних дисциплін майбутніми учителями музики спрямовані 

на різні види їхньої музично-творчої діяльності: виконавську, вокально-

хорову та диригентську, композиторську, просвітницько-лекторську, творчу 

(акомпанемент, аранжування, імпровізація, обробки, стилізації, художньо-

педагогічного аналізу тощо), на  підвищення музикознавчої ерудиції та 

загального культурного рівня  [59]. 

Проектуючи далі вивчення МТД (за поданою вище ієрархією, де в 

центрі постають ІМ та АМТ) у поліхудожній контекст, зазначимо, що 

стрижнем такої підготовки для майбутнього вчителя музики постає саме 

багатогранне опанування музичного твору. Тобто, на нашу думку, маємо 

справу переважно з музикоцентричною інтеграцією або синтезом 

мистецтв, центром тяжіння в якому є музичний складник. 

Відзначимо опорні позиції виявлення та реалізації поліхудожнього 

потенціалу курсу ІМ. 

Так, по-перше, опанування майбутніми вчителями музики змісту курсу 

ІМ спрямовує художнє пізнання творів мистецтва в культурологічному та 

історико-хронологічному ракурсі. Кожне музичне явище розглядається в 

історико-культурному контексті певної епохи та певної країни (регіону 

світу), а отже, має опановуватися поряд з творами (художніми явищами) 

інших видів мистецтва і встановленням смислових, образних, стильових 

зв`язків з ними. У студента-музиканта формується комплексне уявлення про 

цілісне і послідовне об’єктивне розгортання музично-історичного процесу в 

його зв’язках із загальноісторичним та загальнохудожнім процесам. 

Очікується, що майбутній учитель музики зможе вільно оперувати 

необхідною йому художньою та філософсько-естетичною, понятійною, 

життєвою та науковою інформацією [3]. 

По-друге, твори, які вивчаються в курсі ІМ, належать різним жанрам. 

Але в контексті поліхудожньої підготовки, насамперед, логічно  виокремити 

так звані синтетичні. Йдеться про твори музично-театрального мистецтва – 

опери, балети, оперети, мюзикли. Традиційно в курсі ІМ першочергова увага 
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звертається на особливості саме музичного складника таких творів (музична 

драматургія, музична образність, вокальний та оркестровий складники тощо), 

тобто твір вивчається не як синтетичний (багатошаровий текст для 

сценічного втілення), а як суто музичний. На жаль, цілісний сценічний образ, 

аналіз вже існуючих постановок або варіанти можливих сценічних 

інтерпретацій, – усе це залишається поза увагою і студентів, і викладачів. 

По-третє, для поліхудожньої підготовки важливе значення має 

вивчення творів з програмовою основою – літературною, живописною, 

історичною, філософською програмою, яка неминуче викликає міжмистецькі 

асоціації, активізує синестезійні відчуття з живописом, графікою, 

скульптурою, архітектурою, сюжетами літератури, історичними постатями  і 

подіями тощо.  

По-четверте, значна частина світового музичного доробку створена 

для драматичного театру, екранних мистецтв або ж використовується 

режисерами в постановках або кінофільмах, документальних стрічках, 

супроводжує різноманітні життєві події, створюючи смисловий підтекст, 

тощо. Сам факт існування або такого використання музичних творів 

викликає необхідність їхнього осмислення в іншій художньо-образній 

ситуації і, безумовно, у зіставленні з виразними засобами інших мистецтв. 

Нарешті, п`ята позиція, – твори, які залишаються в суто музичних 

образних та мовленнєвих межах, але для поглиблення емоційного осягнення 

яких можливо залучати інші види мистецтва, наприклад, для зіставлення 

вирішення певного сюжету засобами різних мистецтв, у процесі виконання 

творчих завдань зі створення літературно-музичних композицій, сценаріїв, 

які «озвучуються» музикою і супроводжуються зоровим рядом тощо. 

Стосовно полі художнього потенціалу курсу АМТ зазначимо, що він 

фактично збігається з окресленими позиціями стосовно курсу ІМ, за 

винятком першої: для опанування курсу АМТ не є обов’язковим дотримання 

історико-хронологічної послідовності. Натомість у поясненні певних 

закономірностей музичної форми, виразних засобів (мелодики, тонального 
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розвитку, ладу, гармонії, складу оркестру і тембрів, фактури тощо), 

стильових особливостей творів опанування цього предмету, значною мірою, 

спирається  на досвід, здобутий майбутнім учителем музики з курсу ІМ. 

Як слушно зазначає М. Красильникова, «пізнання музики, як і пізнання 

будь якого іншого предмета, в самому загальному плані може здійснюватися 

двома шляхами. Перший з них – це безпосередньо-чуттєве відображення, що 

виявляє себе у форму відчуттів, сприйняття і уявлень. Другий також 

спирається на чуттєве сприйняття форми предмета, але абстрагується від неї, 

виявляючи тим самим його сутнісні риси. Перший шлях – це стратегія 

емпіричного пізнання, а другий – теоретичний, що відповідає методу 

сходження від абстрактного до конкретного, тобто методу, що реально 

здатен привести дослідника до пізнання цілісності предмета, мисленнєво 

відтворити його в єдності основних зв’язків і відношень  [55]. 

Так, розпочинаючи аналіз музичного твору, студент відштовхується від 

його назви і жанрового позначення, дізнається про автора і його творчість, 

про ті біографічні відомості, які могли б вплинути на створення або пояснити 

певні особливості музики; занурюється в епоху, коли було створено твір, що 

дає можливість осягнути творчий метод композитора; визначає особливості 

драматургії і композиції твору, здійснює структурний аналіз частин, аналізує 

виразність штрихів, з’ясовує особливості втілення програми (якщо така є) в 

засобах виразності [26]. 

Загалом, вивчення курсів ІМ та АМТ передбачає й оволодіння 

ключовими поняттями з теорії не лише музичного мистецтва, а загалом 

спільних для всіх мистецтв, наприклад таких дефініцій, як художній образ, 

стиль, жанр, форма, композиція, динаміка, ритм тощо [34]. 

Як зазначає Т. Рейзенкінд, художній твір постає як «образна 

конструкція», котра має свою форму та специфіку художнього 

висловлювання. «Взаємодія мистецтв» розглядається авторкою як 

уніфікований засіб для формування в майбутніх учителів музики умінь 

поєднувати різні типи художньо-образних конструкцій і здійснювати перехід 
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від одного типу конструкції до іншого. До «синтезуючих» механізмів 

Т. Рейзенкінд відносить конкретно-предметну образність; музичний образ; 

музично-пластичний і зображально-пластичний жест; зображувальну деталь 

у зіставленні з динамікою руху образу; специфічні мовні та надмовні засоби; 

конкретизацію музичної образності та комп’ютерної віртуальності тощо [92, 

с. 4]. 

Теоретично значущою у поліхудожньому контексті вивчення МТД  є 

позиція Г. Бродського та І. Шевченко стосовно різних способів організації  

художнього сприймання музичних творів як раз  на основі специфікації 

музики як виду мистецтва [14], що суголосно нашій позиції стосовно музико 

центричності в полі художній підготовці майбутнього вчителя музики в 

контексті дисертації.  

Саме в такому вигляді цілісний аналіз музичного твору є предметом 

вивчення курсів ІМ та АМТ майбутніми вчителями музичного мистецтва, 

поліхудожня підготовленість яких оптимізує набуття цілісної мистецької 

освіти майбутніми учнями. 

Зазначимо, що обидва курси мають двоєдине підґрунтя: з одного боку, 

це опора на внутрішні, між мистецькі зв’язки;  а з іншого, йдеться про 

«вихід» їхнього змісту в суміжні, споріднені дисципліни, опанування яких 

може сприяти заглибленню і в музичний твір, а також в опанування інших 

мистецтв та мистецької палітри як цілісності. 

Так, зазначені курси невід’ємні у своєму опанування майбутніми 

вчителями музики від міждисциплінарних зв’язків з естетикою як 

філософією мистецтва, семіотикою музичного мистецтва та інших мистецтв, 

мистецтвознавством, зокрема й художньо-педагогічним аналізом, 

культурологією, психологією музичного мистецтва і музичної творчості та 

психологією інших видів художньої творчості тощо; передбачають вивчення 

мови (виразних засобів) різних мистецтв, знання і оволодіння якої 

спрямовується майбутнім учителем музики як на аналіз  творів, так і на 

виконавську, й педагогічну творчість, просвітницьку, лекторську діяльність, 
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на реалізацію науково-дослідницьких завдань у сфері мистецтва. Безумовно, 

для повноцінної реалізації міждисциплінарних зв’язків передбачається 

теоретичне, емпіричне і практично-творче оволодіння способами 

встановлення взаємодії засобів різних мистецтв для створення або розуміння 

художнього образу. 

У зв’язку із усім викладеним ще раз підкреслимо, що підґрунтям для 

реалізації поліхудожнього потенціалу курсів ІМ та АМТ є суто теоретичні 

дисципліни. Так, наприклад, «Сольфеджіо» виховує активний музичний 

слух, тренує музичну пам’ять, сприяє усвідомленню формотворчих процесів 

у музиці, розвитку аналітичного мислення, осмисленому виразному 

інтонуванню і вільному виконанню, розвиває чуття ансамблю і ладу [81]. 

«Гармонія» ставить перед студентами цілі осягнення музичного твору через 

розв’язання гармонічних задач, гармонізацію мелодій, гармонічний аналіз, 

гру гармонічних послідовностей, модуляцій, секвенцій [108].  

У такий спосіб «Сольфеджіо», «Гармонія» в комплексі з 

«Елементарною теорією» і «Поліфонією», «Інструментознавством» тощо 

формують  різні грані знань та умінь для цілісного аналізу музичних творів 

як художнього феномену музичного мистецтва. Ці дисципліни закладають 

основи музично-теоретичної грамотності майбутнього педагога-музиканта. В 

результаті їхнього вивчення майбутній вчитель музики, оволодіваючи 

інструментами теоретичного аналізу музики, супутньо оволодіває 

специфікою народження художнього образу музичного твору [11].  

У напрацюваннях Л. Масол розкривається важлива для реалізації 

поліхудожньої підготовки вчителя спорідненість термінологічного тезаурусу. 

Наприклад, учена зазначає, що художній образ твору і поняття, які є 

основною категорією педагогіки мистецтв, взаємодоповнювальні: поняття 

мовби «просвітлюють логікою» образні уявлення, емоційні відчуття, 

інтуїтивні прозріння [68, с. 53]. Як влучно пише авторка, навіть без повного 

усвідомлення утворюються «своєрідні алгоритми, за допомогою яких 

здійснюється сприйняття та аналіз мистецьких явищ, конструювання в мозку 
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людини їх образів, ідеальних моделей. Поняття з різних мистецьких сфер 

можуть збігатися повністю чи частково, не збігатися взагалі, мати різний 

масштаб спільної царини перетину» [68, с. 53].  

У дослідженні О. Боблієнко також представлено зіставлення понять з 

різних видів мистецтва з опорою на конкретні художні приклади, що 

збагачує емоційно-образне прийняття художніх творів та поглиблює 

розуміння мистецьких явищ і зв’язків між ними [10].  

У продовження викладених думок учених, наведемо ще приклади 

таких понять: ритм, гармонійність, пропорційність, рівновага, симетрія та 

асиметрія, динаміка та статика, контраст і нюанс, фактура та інші, які в одних 

мистецтва набувають статусу точного визначення, а інших використовуються 

як образна метафора. Так, наприклад, до основних категорій з 

образотворчого мистецтва  належать форма, колір, композиція, рисунок. Для 

музичної педагогіки - інтонація. Разом з тим, існують очевидні паралелі між 

«фонізмом» у музиці і «колоритом» у живописі, лінією у графіці, 

мелодичною лінією і лінією танцю, орнаментом у декоративно-прикладному 

мистецтві й орнаментальністю в музиці, орнаментом у танці тощо.  

Важливо зазначити, що в музичному мистецтві існують специфічно-

музичні та неспецифічно-музичні засоби, запозичені від інших мистецтв. 

Л. Масол з метою засвоєння специфіки різних художніх мов рекомендує 

постійно використовувати «різнобарвну палітру» специфічних мистецьких 

термінів, наче запозичених з інших мистецтв (хореографії, театру, кіно), 

оскільки це сприяє емоційності сприймання творів. На думку авторки, з якою 

погоджуємось, засвоєння термінології часто відбувається винятково на 

сенсорно-перцептивній, асоціативній основі [68; 69].  

Зрозуміло, що поліхудожня підготовка як реалізація відповідного 

потенціалу музично-теоретичних дисциплін не є самоціллю. Безумовно, 

орієнтиром такої підготовки постає формування фахівця з високорозвиненою 

художньою (поліхудожньою) свідомістю, активного у творчій діяльності, 

здатного збагачувати в духовному напрямі власне життя і застосовувати свій 
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досвід у роботі з майбутніми учнями та іншими людьми. Доречно навести 

думку О.Олексюк стосовно того, що така діяльність є «одночасно умовою, 

метою і самим процесом духовної актуалізації та розвитку особистості» [79, 

с. 78].  

Таким чином, констатуємо, що поліхудожній потенціал музично-

теоретичних дисциплін полягає  в комплексному пізнанні музичних творів 

через розкриття  

- універсальної здатності музики як виду мистецтва «притягувати», 

синтезувати інші мистецтва в новий художній результат, причому як 

безпосередньо в різних формах синтезу, так і опосередковано – через різного 

типу програмність; 

- унікальної – завдяки інтонаційній природі – здатності створювати 

емоційний контекст і підтекст для глибинного освоєння інших видів 

мистецтва і навпаки – розкривати свої підтексти через залучення впливу 

засобів інших мистецтв та їхнього цілісного осмислення; 

- об’єктивної здатності музики виступати драматургічною основою в 

синтетичних видах і жанрах мистецтва, які поза музичним складником 

взагалі втрачають доцільність свого існування, що потребує від реципієнтів і 

творців такого синтезу особливої поліхудожньої чутливості і знань з 

музикознавства, мистецтвознавства та психології художнього сприймання 

різних мистецтв та їхнього синтезу; 

- притаманної лише музичним творам спроможності сповіщати 

елементи руху, інтонаційного розгортання іншим видам мистецтва в 

художньо-образній цілісності. 

Найбільш дієвими в цьому плані є такі первинно поліхудожні 

дисципліни, як ІМ та АМТ, які спираються на здобутки майбутніх учителів 

музики під час вивчення інших, вузько теоретичних і монохудожніх курсів. 

Узагальнюючи викладене, уточнюємо ключові поняття. 

Поліхудожню підготовку майбутніх учителів музики під час вивчення 

музично-теоретичного блоку дисциплін, передусім ІМ та АМТ, уточнюємо 
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як музикоцентричне художнє пізнання, що є процесом, під час якого 1) на 

основі художньо-аналітичного, інтерпретаційного, діяльнісно-практичного, 

комунікативного заглиблення в музичні твори збагачується 

загальномистецька обізнаність; 2) залученню і синтезуванню навколо 

музичного твору засобів інших мистецтв і осмисленню специфіки їхньої 

природи у зіставленні з музикою пробуджується потреба осягнення  цілісної 

палітри мистецтв, поглиблюється мотивація і здатність застосовувати 

поліхудожній підхід у власній творчості (виконавській, лекційній, 

просвітницькій тощо) та в художній комунікації з майбутніми учнями та 

іншими людьми; 3) як наслідок, гармонійно формується сфера особистісних 

музичних і загальномистецьких цінностей, які спрямовуватимуть майбутню 

багатогранну професійну діяльність. 

Поліхудожню підготовленість майбутніх учителів музики, що 

формується у процесі вивчення МТД, уточнюємо як інтегральну особистісну 

якість і комплексний результат поліхудожньої музикоцентричної підготовки, 

що охоплює музичну і загально художню свідомість, в якій актуалізовано 

поліхудожній вектор пізнання музичного мистецтва та творів інших 

мистецтв; сформовану здатність поліхудожньої діяльності на основі 

музичної, що виявляється у збагаченні творчого пошуку (виконавського, 

художньо-аналітичного) стосовно музики та інших мистецтв, поглибленні 

пізнання музики через них, а також у спроможності застосовувати 

поліхудожні знання та уміння в майбутній педагогічній творчості з навчання 

учнів музичного мистецтва.  

. 
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 Висновки з першого розділу. 

 

На підставі аналізу наукових джерел розкрито  естетико-філософське та 

психолого-педагогічне підґрунтя поліхудожнього підходу до процесу 

фахової підготовки майбутнього вчителя музики. 

З’ясовано природу різних видів мистецтва, що має суттєве значення 

для синтезування їхніх засобів для реалізації поліхудожнього підходу у 

процес підготовки майбутнього вчителя музики. 

Розкрито поліхудожній потенціал МТД та їхнє позиціонування у 

процесі поліхудожньої підготовки майбутнього вчителя музики. Зокрема, 

МТД  за функціональністю в поліхудожній підготовці вибудувані в певну 

ієрархію, де в центрі постали так звані поліхудожні дисципліни – ІМ та АМТ. 

Показано, підґрунтя для реалізації поліхудожнього потенціалу цих дисциплін 

складає опанування майбутніми вчителями музики змісту монохудожніх 

теоретичних предметів – «Сольфеджіо», «Елементарна теорія музики», 

«Гармонія», «Поліфонія», «Інструментознавство» тощо. 

Зміст поліхудожньої підготовки майбутніх учителів музики 

спроектовано у площину вивчення МТД як музикоцентричну інтеграцію за 

вибудованою ієрархією.  

В результаті уточнено сутність поліхудожньої підготовки майбутніх 

учителів музики саме в контексті вивчення ІМ та АМТ як комплексне 

музикоцентричне художнє пізнання, що є процесом, під час якого на основі 

художньо-аналітичного, інтерпретаційного, діяльнісно-практичного, 

комунікативного заглиблення в музичні твори збагачується 

загальномистецька обізнаність; завдяки  залученню і синтезуванню навколо 

музичного твору засобів інших мистецтв на підґрунті осмислення специфіки 

їхньої природи у зіставленні з музикою пробуджується потреба в пізнанні 

цілісної палітри мистецтв, поглиблюється мотивація і здатність 

застосовувати поліхудожній підхід у власній творчості (виконавській, 

лекційній, просвітницькій тощо) та в художній комунікації з майбутніми 
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учнями та іншими людьми; як наслідок гармонійно формується сфера 

особистісних музичних і загальномистецьких цінностей, які 

спрямовуватимуть майбутню багатогранну професійну діяльність. 

Поліхудожню підготовленість майбутніх учителів музики, що 

формується у процесі вивчення МТД, уточнено як комплексний результат 

поліхудожньої музикоцентричної підготовки, що охоплює їхню музичну і 

поліхудожню свідомість, в якій актуалізовано поліхудожній вектор пізнання 

як музичного мистецтва, так і творів інших мистецтв, та сформовану 

здатність поліхудожньої діяльності на основі діяльності музичної, що 

виявляє себе в прагненні збагачувати й урізноманітнювати власний творчий 

пошук (виконавський, художньо-аналітичний тощо), що стосується музики та 

інших мистецтв, та поглиблене пізнання музики через них, у здатності і 

вмотивованості застосовувати поліхудожні знання та вміння в майбутній 

педагогічній творчості з навчання учнів музичного мистецтва. 

Зміст процесу поліхудожньої підготовки та його результату – дав 

можливість попередньо виокремити компонентну структуру поліхудожньої 

підготовленості, що містить когнітивний, емоційно-ціннісний, мотиваційний, 

праксеологічний компоненти, які детальніше буде розкрито в подальшому 

викладі в його взаємозв’язку з критеріями і показниками замірювання стану 

сформованості означених компонентів (2.1). 

Зміст розділу висвітлено в публікаціях автора дисертації №№ 109–111, 

136 зі списку джерел, використаних у першому розділі.  

Таким чином, у першому розділі на основі теоретичного аналізу 

розглянуто і уточнено сутність ключових понять дисертації «поліхудожня 

підготовка» і «поліхудожня підготовленість», розкрито поліхудожній 

потенціал МТД, з яких як безпосередньо поліхудожні виокремлено курси ІМ 

та АМТ, і в такий спосіб розв’язано перше та друге  завдання дисертації. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІХУДОЖНЬОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

На підставі змісту компонентів поліхудожньої підготовленості, на 

вдосконалення яких спрямовуватиметься розроблення методичних засад 

поліхудожньої підготовки, обґрунтовано діагностувальний інструментарій та 

методику виявлення і моніторингу стану досліджуваної якості в майбутніх 

учителів музики в контексті вивчення МТД; визначено педагогічні принципи 

та педагогічні умови, розроблено форми, методи поліхудожньої підготовки 

та описано алгоритм упровадження методичних засад у процес вивчення 

студентами-музикантами педагогічних університетів дисциплін ІМ та АМТ. 

 

2.1. Компоненти, критерії, показники та орієнтовні рівні 

поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів музики  

 

У визначенні компонентної структури поліхудожньої підготовленості 

майбутніх учителів музики з метою подальшої проекції її змісту на зміст 

критеріїв, показників означеної якості та для обґрунтованого розроблення 

власне методичних засад спираємось на уточнену  в попередньому розділі 

сутність означеної підготовленості. При цьому враховуємо, що така 

підготовленість узагальнено виявляє себе як у процесі створення вербальної 

та виконавської інтерпретації музичних (музично-сценічних) творів, так і в 

прогнозуванні майбутньої практичної педагогічної діяльності. 

Принциповим є закладені в поліхудожню підготовленість такі 

особистісні прояви майбутнього вчителя музики, що характеризують його 

поліхудожню підготовленість як інтегральну якість та охоплюють його: 
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- когнітивну сферу (обізнаність майбутніх учителів у сфері видів 

мистецтва, в контексті яких пізнається конкретний музичний твір; знання 

естетико-мистецтвознавчих та психологічних основ інтеграції мистецтв, що 

виявляється в художній та художньо-педагогічній інтерпретації творів, які 

належать до так званих синтетичних мистецтв з музичною основою (опера, 

балет, оперета тощо); 

- емоційну сферу (емоційність переживання синтетичність художніх 

образів, створених із залученням різних видів мистецтва; емоційне прийняття 

необхідності поліхудожньої підготовки для власного професійного 

розвитку); 

- сферу цінностей (ціннісні орієнтації щодо видів і жанрів мистецтва, 

які в своїй основі є синтетичними; а також цінність введення таких видів 

мистецтва у власну музичну творчість та в майбутню педагогічну діяльність); 

- мотивацію майбутніх учителів музики щодо оволодіння новими  

для них знаннями та вміннями в різних видах мистецтва;  

- волю, спрямовану на визначення та подолання труднощів у процесі 

оволодіння знаннями та вміннями в різних видах мистецтва та мистецької 

(мистецько-педагогічної) діяльності; 

- практичні уміння та саморефлексію як щодо їхнього набуття, так і 

щодо здатності застосування в майбутній практичній діяльності –  

виконавській, аналітико-інтерпретаційній, педагогічній (практичні уміння 

синтезувати (поєднувати) засобів різних мистецтв у створенні художніх 

образів, здатність до експериментування із засобами різних видів мистецтва, 

зокрема й шляхом залучення цифрових технологій тощо). 

Як було попередньо зазначено в 1.1, такі особистісні прояви закладено 

у зміст структурних компонентів феномену поліхудожньої підготовленості 

(когнітивний, емоційно-ціннісний, мотиваційний, праксеологічний). 

Здійснюючи проекцію сутності поліхудожньої підготовленості 

майбутніх учителів музики на зміст критеріїв і показників її діагностування, 
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деталізуємо структуру феномену, зокрема, зміст компонентів, які мають 

підлягати ідентифікації: 

- когнітивний (знання, усвідомлення власних переживань щодо 

мистецтва, а також своїх знань та умінь); 

- емоційно-ціннісний (цінності, які утворюються як переживання та 

рефлексія художніх образів, а також саморефлексія); 

- мотиваційний (мотивація до художнього пізнання та застосування 

здобутків у майбутній педагогічній творчості); 

- праксеологічний (уміння застосувати поліхудожні знання у 

створенні (інтерпретації) художніх образів та передавати їх учням, уміння 

визначати труднощі та способи їхнього подолання). 

Зазначимо, що окреслена структура поліхудожньої підготовленості 

являє собою цілісність, оскільки її компоненти  взаємозумовлені, а саме: 

когнітивний компонент, охоплюючи знання та уявлення майбутніх учителів 

музики щодо синтезу мистецтв у створенні художніх образів, способів 

інтегрування видів мистецтва тощо, націлює їх на використання 

поліхудожнього підходу у власній інтерпретаційній (аналітичній та 

виконавській) діяльності та в майбутній професії, тобто створює основу, 

передусім, для праксеологічного компонента; водночас, зазначені знання 

уявлення перетворюються на таку основу лише за умови їх емоційного 

переживання та осмислення, тобто невід’ємні від емоційно-ціннісного 

компонента, що вбирає в себе емоційність переживання  інформації з різних 

видів мистецтва та їх рефлексію, зокрема й рефлексію власних умінь та 

усвідомлення необхідності їх набуття для власної музичної творчості та для 

майбутньої педагогічної діяльності. У свою чергу, зміст і прояви емоційно-

ціннісного компонента поліхудожньої підготовленості втрачатимуть сенс, 

якщо у майбутніх учителів музики не задіюється мотивація – як до пізнання, 

так і до використання набутого досвіду (тобто змісту когнітивного, 

праксеологічного компонентів) в педагогічній діяльності. 
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Таким чином, відповідно до уточнення сутності і виявленої структури 

поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів музики з урахуванням 

засобів МТД та орієнтуючись на методико-змістові вимоги навчання 

майбутніх учнів предмета «Мистецтво», можемо виокремити критерії 

поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів музики, якими є  

когнітивно-асоціативний, ціннісно-мотиваційний, операційно-діяльнісний. 

Припускаємо, що зміст критеріїв не має дублювати (обов’язково бути 

тотожним) компонентам структури поліхудожньої підготовленості, але 

цілісно всі критерії враховують зміст усіх компонентів. А саме: 

- когнітивно-асоціативний критерій зіставляється з когнітивною 

сферою особистості (здатністю художнього пізнання в музичному мистецтві, 

в інших видах мистецтва, обізнаністю у їхньому синтезуванні / інтегруванні); 

- ціннісно-мотиваційний критерій зіставляється з емоційною сферою 

майбутнього вчителя музики та сферою його ціннісних орієнтацій 

(емоційність сприймання та переживання художніх творів – власне музичних 

та синтетичних, – що лежить в основі художньої емпатії); а також із 

вмотивованістю щодо поліхудожнього пізнання), тобто за його допомогою 

заміряємо емоційно-ціннісний і мотиваційний компоненти, які в реаліях 

невід’ємні один від одного; розведення компонентів спричинено прагненням 

акцентувати на значущості емоційності, ціннісної сфери та мотивації 

особистості до поліхудожнього пізнання 

- операційно-діяльнісний критерій зіставляється зі здатністю 

практичного застосування набутих поліхудожніх знань та умінь в 

інтерпретаційній діяльності зі створення музичних образів із застосуванням 

засобів різних мистецтв для його збагачення, уміннями їх комбінувати, 

експериментувати із засобами виразності тощо). 

На рисунку 2.1 позначено основні зв’язки між сферами особистісного 

розвитку, зміст яких визначає виокремлення структурних компонентів 

поліхудожньої підготовленості, структурними компонентами поліхудожньої 
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підготовленості та критеріями, за якими передбачаємо діагностувати стан 

цієї якості у майбутнього вчителя музики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1. Зв’язок структурних компонентів і критеріїв поліхудожньої 

підготовленості майбутніх учителів музики.  

За кожним з критеріїв поліхудожню підготовленість майбутніх 

учителів музики визначаємо за показниками, що деталізують зміст критеріїв 

і дозволяють виміряти  досліджуваний феномен. Конкретизуємо показники. 

Показниками когнітивно-асоціативного критерію є: 

- обізнаність у засобах виразності різних видів мистецтва та спільних 

основах інтеграції мистецтв (понятійний апарат різних видів мистецтва); 

- знання творів синтетичних жанрів відповідно до навчального змісту 

музично-теоретичних дисциплін та поза ним; 

- здатність установлювати асоціації між засобами різних мистецтв. 

Показниками ціннісно-мотиваційного критерію є: 

- цілісність емоційного сприймання синтетичних художніх образів; 
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- інтерес до творів різних видів мистецтва та синтетичних творів, 

зокрема з музичною драматургічною основою, та вмотивованість до їхнього 

освоєння; 

- розвиненість саморефлексії стосовно досягнень у полі художньому 

освоєнні музичних творів та творів інших мистецтв. 

Показниками операційно-діяльнісного критерію є: 

- здатність залучати виразні засоби різних мистецтв для 

самовираження у поглибленні музичного образу; 

- уміння застосовувати засоби різних мистецтв для створення 

синтетичних художніх образів. 

Викладене подано у таблиці 2.1.   

Таблиця 2.1 

Зміст критеріїв та показників полі художньої підготовленості 

майбутніх учителів музики, набутої під час вивчення МТД 

№ Критерії  Показники  

1 
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обізнаність у творах та засобах виразності різних видів 

мистецтва та спільних основах інтеграції мистецтв 

(понятійний апарат різних видів мистецтва); 

знання творів синтетичних жанрів відповідно до навчального 

змісту музично-теоретичних дисциплін та поза ним 

здатність установлювати асоціації між засобами різних 

мистецтв 
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цілісність емоційного сприймання синтетичних художніх 

образів; 

інтерес до творів різних видів мистецтва та синтетичних 

творів, зокрема з музичною драматургічною основою, та 

вмотивованість до їхнього освоєння; 

розвиненість саморефлексії стосовно власних досягнень у 

полі художньому освоєнні музичних творів та творів інших 

мистецтв. 
3 
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здатність залучати виразні засоби різних мистецтв для 

самовираження у поглибленні музичного образу; 

 

уміння застосовувати засоби різних мистецтв для створення 

синтетичних художніх образів. 
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Зміст поліхудожньої підготовки та компонентна структура 

поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів музики під час вивчення 

МТД, орієнтування на обґрунтовані критерії та показники поліхудожньої 

підготовленості дають можливість спрогнозувати рівні досліджуваної якості 

– високий (оптимально-інтегральний), середній (ситуативно-інтегральний), 

початковий (інтегральний з елементарними проявами). Крім того, теоретично 

припускаємо й наявність низького рівня з байдужим ставленням до полі 

художнього пізнання (байдужий рівень). 

Враховуючи характеристики компонентів структури поліхудожньої 

підготовленості, далі схарактеризуємо зміст кожного рівня, якого 

орієнтовно може досягти майбутній учитель музики. Орієнтуємось також 

на можливі результати діагностування стану поліхудожньої 

підготовленості за визначеними критеріями. 

Високий (оптимально-інтегральний) рівень. Майбутні вчителі 

музики з високим (оптимально-інтегральним) рівнем поліхудожньої 

підготовленості: 

- характеризуються обізнаністю в основних видах мистецтва 

(музиці, образотворчих – живописі, графіці, скульптурі), мистецтві 

архітектури, різних видах театру), при тому, що в них можуть бути 

сформованими уподобання в певному (певних) мистецтвах або певних 

жанрах, стильових напрямах, творчості окремих митців тощо; такі особи 

володіють необхідним понятійним апаратом для пояснення своїх вражень, 

аргументації думки, а також виявляючи розуміння спільного і відмінного у 

природі художнього образу різних мистецтв та змісті окремих термінів; 

легко встановлюють асоціації між образами різних мистецтв (наприклад, 

на подібну тематику, сюжет) та між засобами виразності, поняттями; 

можуть упевнено назвати твори театрального, кіномистецтва та інших 

синтетичних видів і жанрів, які справили на них емоційний вплив (за 

когнітивно-асоціативним критерієм та його показниками). Тобто 

прогнозуємо, що у майбутніх учителів музики з високим (оптимально-
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інтегральним) рівнем поліхудожньої підготовленості за результатами 

діагностування за когнітивно-асоціативним критерієм повноцінно 

сформовано когнітивний компонент її структури (у частині знань, уявлень. 

обізнаності, здатності асоціювання) 

- виявляють емоційність сприймання творів різних мистецьких 

видів та жанрів; їхнє сприйняття художнього образу синтетичних творів 

(театру, кіно, цирку, естрадних видовищ тощо) є цілісним: особи з таким 

рівнем, як правило, звертають увагу на виразну і драматургічну роль 

кожного з елементів мистецького синтезу у створенні художнього образу; 

вони виявляють стійкий інтерес не лише до музичних творів, що є 

змістовою основою їхньої професійної підготовки, а й на твори 

синтетичних видів та жанрів, в яких музика складає драматургічну основу 

(оперні, балетні, опереткові вистави, естрадні шоу, театр пісні тощо); 

майбутніх учителів музики з високим (оптимально-інтегральним) рівнем 

поліхудожньої підготовленості цікавлять твори інших мистецтв, не 

пов’язаних безпосередньо з музикою, при цьому вони намагаються 

оцінити власну обізнаність в різних видах мистецтва та своїх уміннях 

встановлювати зв’язок між музичними засобами та засобами виразності 

інших мистецтв, зокрема для власної виконавської творчості, розширення 

полі художньої ерудиції та у напрямі майбутньої професії (за ціннісно-

мотиваційним критерієм); тобто прогнозуємо, що в майбутнього вчителя 

музики, який досяг високого рівня поліхудожньої підготовленості за 

результатами діагностування за ціннісно-мотиваційним та частково – за 

когнітивним критеріями, повноцінно сформовано аксіологічний компонент 

(емоційність переживання творів сприймання, що відбувається на основі 

стійкого інтересу тощо), а також вмотивоване звернення до виразних 

засобів різних видів мистецтва в інтерпретації творів; а також – 

когнітивний компонент в частині розвиненої рефлексії художніх образів та 

власних досягнень; крім того, фіксуємо сформованість вольових якостей 

щодо подолання труднощів;  
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- впевнено оперують виразними засобами різних видів мистецтва, 

крім музики) – одного чи кількох або усвідомлено намагаються 

удосконалювати свої уміння залучати засоби різних мистецтв під час 

інтерпретації музичних творів для поглибленого проникнення в музичний 

образ; володіють необхідними уміннями застосовувати засоби різних видів 

мистецтва для створення синтетичних художніх образів, зокрема з 

інтересом та сміливо експериментують із виразними засобами, поєднуючи 

і комбінуючи їх (за операційно-діяльнісним критерієм); таким чином, 

прогнозуємо, що в майбутнього вчителя музики з високим (оптимально-

інтегральним) рівнем поліхудожньої підготовленості за результатами 

діагностування за операційно-діяльнісним критерієм достатньо 

сформовано праксеологічний компонент (наявні необхідні для полі 

художнього  самовираження уміння) та мотиваційний компонент – у 

частині вмотивованості до експериментування з виразними засобами 

різних мистецтв для практично-творчого самовираження). 

Середній (ситуативно-інтегральний) рівень. Майбутні вчителі 

музики, які досягли середнього (ситуативно-інтегрального) рівня 

поліхудожньої підготовленості: 

- характеризуються вибірковою обізнаністю в деяких видах 

мистецтва (музиці, образотворчих – живописі, графіці, скульптурі), 

мистецтві архітектури, різних видах театру), жанрах, стильових напрямах, 

творчості окремих митців тощо, але переважно в тому або тих, у яких вони 

мають відносно стійкі уподобання; особи з таким рівнем володіють 

необхідним понятійним апаратом для пояснення своїх вражень, 

аргументації думки стосовно творів, які входять до їхніх уподобань або 

справили ситуативний емоційний вплив; майбутні вчителі музики 

виявляють здатність розуміти спільне та відмінне у природі художнього 

образу різних мистецтв та змісті окремих термінів; легко встановлюють 

асоціації між образами різних мистецтв (наприклад, на подібну тематику, 

сюжет) та між засобами виразності, поняттями, хоча в реаліях це 
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відбувається періодично, оскільки позначається ситуативність вибору 

творів, що подобаються; особи з таким рівнем полі художньої 

підготовленості можуть назвати твори синтетичних мистецтв переважно 

тих видів і жанрів, що їх цікавлять або  що справили на них емоційний 

вплив у певній ситуації художнього сприймання (за когнітивно-

асоціативним критерієм та його показниками). Тобто прогнозуємо, що у 

майбутнього вчителя музики із середнім (ситуативно-інтегральним) рівнем 

поліхудожньої підготовленості за результатами діагностування за 

когнітивно-асоціативним критерієм сформованість когнітивного 

компоненту її структури (у частині знань, уявлень. обізнаності і особливо 

здатності асоціювання) є частковою, а саме дещо вибірковою, виявляє себе 

періодично, залежить від художнього матеріалу та ставлення до нього; 

- виявляють вибіркову емоційність сприймання творів різних 

мистецьких видів та жанрів, що стосується тих, які входять у коло 

мистецьких уподобань; тому цілісність сприйняття художнього образу 

синтетичних творів (театру, кіно, цирку, естрадних видовищ тощо) виявляє 

себе залежно від обставин, а саме від враження від твору; особи з таким 

рівнем, як правило, іноді намагаються вольовими зусиллями, розуміючи 

необхідність полі художньої підготовки для майбутньої професії, звертати 

увагу на виразну і драматургічну роль елементів мистецького синтезу у 

створенні художнього образу, хоча результативність цього залежить від 

того, чи подобається твір. Здебільшого найбільш дієво цілісність 

сприймання виявляє себе стосовно музичних творів, що є змістовою 

основою професійної підготовки, а також творів синтетичних видів та 

жанрів, в яких музика складає драматургічну основу (оперні, балетні, 

опереткові вистави, естрадні шоу, театр пісні тощо); майбутніх учителів 

музики із середнім (ситуативно-інтегральним) рівнем поліхудожньої 

підготовленості твори інших мистецтв, не пов’язаних безпосередньо з 

музикою цікавлять, хоча вони не завжди намагаються усвідомити та 

оцінити власну обізнаність у різних видах мистецтва та своїх уміннях 
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встановлювати зв’язок між музичними засобами та засобами виразності 

інших мистецтв (за ціннісно-мотиваційним критерієм). Тобто прогнозуємо, 

що майбутнього вчителя музики, який досяг середнього (ситуативно-

інтегрального) рівня поліхудожньої підготовленості за результатами 

діагностування за ціннісно-мотиваційним та частково – за когнітивним 

критеріями, лише частково сформовано аксіологічний компонент 

(недостатньо глибока емоційність переживання творів у процесі 

сприймання, що пов’язано із вибірковим інтересом до них), а також не 

завжди виявляє себе мотивація звертатися до виразних засобів різних видів 

мистецтва в інтерпретації творів або ж така мотивація може 

стимулюватися ззовні (наприклад, необхідність виконання навчального 

завдання тощо); припускаємо недостатньо розвинену здатність і бажання 

рефлексії художніх образів та власних досягнень у напрямі полі 

художності як щодо аналізу творів, так і саморефлексії умінь. Бажання 

експериментувати та інтерес до експериментів із виразними засобами 

виявляє себе недостатньо яскраво; 

- недостатньо упевнено оперують виразними засобами різних видів 

мистецтва, крім музики); як правило, звертаються лише до одного з інших, 

крім музики, видів мистецтва; хоча під дією необхідності можуть  

усвідомлено з вольовими зусиллями намагатися удосконалювати свої уміння 

залучати засоби різних мистецтв під час інтерпретації музичних творів; 

володіють необхідними уміннями застосовувати засоби різних видів 

мистецтва для створення синтетичних художніх образів, хоча найчастіше 

обмежуються одним видом мистецтва (крім музики), але  з інтересом 

спостерігають за досягненнями інших;   до експериментів із виразними 

засобами вдаються за необхідністю виконання навчального завдання або ж 

якщо це завдання викликало неабиякий інтерес (за операційно-діяльнісним 

критерієм); таким чином, прогнозуємо, що в майбутнього вчителя музики із 

середнім (ситуативно-інтегральним) рівнем поліхудожньої підготовленості за 

результатами діагностування за операційно-діяльнісним критерієм частково 
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сформовано праксеологічний компонент (можуть бути наявні уміння для 

виконання навчальних завдань, але недостатньо сформована мобільність 

оперування ними для самовираження) та лише частково мотиваційний 

компонент (йдеться про недостатню вмотивованість до експериментування з 

виразними засобами різних мистецтв для практично-творчого 

самовираження). 

Початковий (інтегральний з елементарними проявами) рівень. 

Майбутні вчителі музики, які володіють початковим (інтегральним з 

елементарними проявами) рівнем поліхудожньої підготовленості: 

- характеризуються вибірковою обізнаністю переважно в одному, 

крім музики, виді мистецтва, у спілкуванні з творами якого набули 

попередньо певного досвіду;  такі представники володіють елементарним 

понятійним апаратом для пояснення своїх вражень поза музичним 

мистецтвом, якого не завжди достатньо для обґрунтованої аргументації 

суджень; можуть частково оволодівати знаннями щодо синтезу мистецтв, 

якщо певний твір справив неабиякий емоційний вплив; майбутні вчителі 

музики з початковим (інтегральним з елементарними проявами) рівнем 

виявляють потенціал щодо розуміння природи синтезу мистецтв і створення 

синтетичного художнього образу; іноді здатні встановлювати асоціації  між 

образами різних мистецтв (наприклад, на подібну тематику, сюжет) та між 

засобами виразності та поняттями, але на це впливає конкретна ситуація 

художнього пізнання (вибір творів, ситуація сприймання, складність 

мистецького матеріалу, брак часу тощо);  особи з таким рівнем полі 

художньої підготовленості можуть назвати твори синтетичних мистецтв 

переважно тих видів і жанрів, що їх цікавлять або  що справили на них 

емоційний вплив у певній ситуації художнього сприймання (за когнітивно-

асоціативним критерієм та його показниками). Тобто прогнозуємо, що у 

майбутнього вчителя музики із початковим (інтегральним з елементарними 

проявами) рівнем поліхудожньої підготовленості за результатами 

діагностування за когнітивно-асоціативним критерієм лише частково, в 
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окремих моментах сформовано когнітивний компонент її структури (у 

частині знань, уявлень. обізнаності і особливо здатності асоціювання 

відзначаємо лише наявність певних уявлень), що залежить від багатьох 

суб’єктивних причин;  

- виявляють вибіркову емоційність сприймання творів різних 

мистецьких видів та жанрів, переважно тих, які ситуативно справили 

емоційний вплив і можуть на певний час увійти в коло мистецьких 

уподобань; тому цілісність сприйняття художнього образу синтетичних 

творів (театру, кіно, цирку, естрадних видовищ тощо), зазвичай, є 

несформованою; вольові зусилля, як правило, застосовуються вкрай рідко, 

оскільки недостатньо усвідомлюється необхідність поліхудожньої 

підготовки; іноді представники з таким рівнем намагаються вольовими 

зусиллями звертати увагу на виразну і драматургічну роль елементів 

мистецького синтезу у створенні художнього образу, хоча результативність 

цього залежить від того, чи подобається твір; зазвичай, це детерміновано 

зовнішніми спонуками. Однак, цілісність сприймання виявляє себе стосовно 

музичних творів – як наслідок навчання музично-теоретичних дисциплін; а 

також творів синтетичних видів та жанрів, в яких музика складає 

драматургічну основу (оперні, балетні, опереткові вистави, естрадні шоу, 

театр пісні тощо); майбутні учителі музики із початковим (інтегральним з 

елементарними проявами) рівнем поліхудожньої підготовленості стосовно 

творів інших мистецтв, не пов’язаних безпосередньо з музикою, не дуже 

цікавлять у систематичному опануванні, хоча вони можуть мати пріоритети з 

таких творів, що справили на них емоційний вплив; при цьому полі 

художність таких творів наче відділена від навчальних завдань і майбутніх 

професійних орієнтирів; представники з таким рівнем майже не намагаються 

усвідомити та оцінити власну обізнаність у різних видах мистецтва та своїх 

уміннях встановлювати зв’язок між музичними засобами та засобами 

виразності інших мистецтв (за ціннісно-мотиваційним критерієм). Тобто 

прогнозуємо, що майбутнього вчителя музики, який володіє початковим 
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(інтегральним з елементарними проявами) рівнем поліхудожньої 

підготовленості за результатами діагностування за ціннісно-мотиваційним та 

частково – за когнітивним критеріями, аксіологічний компонент майже не 

сформовано (недостатньо глибока емоційність переживання творів у процесі 

сприймання, що пов’язано із вибірковим інтересом до них), а також не 

завжди виявляє себе мотивація звертатися до виразних засобів різних видів 

мистецтва в інтерпретації творів, лише як результат зовнішньої спонуки; 

припускаємо недостатньо розвинену здатність рефлексії художніх образів та 

власних досягнень у напрямі полі художності. Бажання експериментувати та 

інтерес до експериментів із виразними засобами різних мистецтв виявляє 

себе недостатньо яскраво (хоча може бути присутнім прагнення 

експериментування, імпровізування в музичному мистецтві); 

- виразними засобами різних видів оперують невпевнено мистецтва 

(крім музики, що складає основу професійного становлення); як правило, 

звертаються лише до одного з інших, крім музики, видів мистецтва за 

необхідністю і за зовнішніми спонуками; не маючи пріоритетів у цих 

мистецтвах, не вважають за потрібне докладати вольових зусиль для 

самоудосконалення в полі художній підготовці; не виявляють бажання та 

ініціативності в оволодінні необхідними уміннями застосовувати засоби 

різних видів мистецтва для створення синтетичних художніх образів;  хоча 

іноді  з інтересом спостерігають за досягненнями інших, переважно до 

експериментів із виразними засобами як навчальними завданнями;  (за 

операційно-діяльнісним критерієм); таким чином, прогнозуємо, що в 

майбутнього вчителя музики з початковим (інтегральним з елементарними 

проявами) рівнем поліхудожньої підготовленості за результатами 

діагностування за операційно-діяльнісним критерієм лише мінімально 

сформовано праксеологічний компонент (можуть виявлятися деякі уміння 

для виконання окремих навчальних завдань, але майже несформована 

мобільність оперування ними для самовираження) та мінімально -  

мотиваційний компонент (низька вмотивованість до експериментування з 
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виразними засобами різних мистецтв для практично-творчого 

самовираження, майже відсутність бажання самовиражатися іншими 

мистецькими засобами, крім музичних, у процесі вивчення музично-

теоретичних дисциплін). 

Низький (байдужий) рівень.  Припускаємо, що майбутніх учителів 

музики з таким рівнем поліхудожньої підготовленості практично немає, 

оскільки студенти педагогічних музичних (мистецьких) закладів вищої 

освіти вже здійснили вибір професії і націлені на її здобуття під час 

навчання. Тому хоча б в елементарних проявах така підготовленість буде 

присутня. Однак, теоретично передбачити подібний ефект вважаємо 

необхідним, аби в разі необхідності вчасно зафіксувати його та попередити 

негативні наслідки. Так, припускаємо, що майбутні вчителі музики з низьким 

(байдужим) рівнем: 

-  не виявляють бажання дізнаватися про естетичні, мистецтвознавчі 

й психолого-педагогічні основи синтезу / інтеграції мистецтв, вважаючи, що 

це виходить за межі програмового змісту музично-теоретичних дисциплін; 

вони можуть називати твори синтетичних мистецтв, але переконані, що це не 

має стосунку до набуття професії вчителя музики; так само вважають 

штучними і необов’язковими завдання на встановлення асоціацій між 

мистецтвами тощо (за когнітивно-асоціативним критерієм); 

- відповідно, не виявляють вмотивованості до більш глибокого 

пізнання виразних засобів різних мистецтв, зокрема, й для поглиблення 

розуміння музичного художнього образу, отже, не йдеться про цілісність 

емоційного сприймання синтетичних художніх образів; якщо ж за 

необхідністю навчання доводиться аналізувати театральні вистави, фільми 

тощо, увага зосереджується лише на музичній складовій; у зв’язку з цим, 

нерозвиненою може бути рефлексія своїх досягнень у площині 

поліхудожньої підготовленості, оскільки ставлення до них байдуже, або ж 

вони не пов’язані в уявленні майбутнього вчителя музики саме з музичною 

підготовкою як професійною (за ціннісно-мотиваційним критерієм); 
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- оцінити уміння майбутніх учителів музики щодо здатності 

оперувати виразними засобами різних мистецтв уявляється майже 

неможливим, оскільки такі особи не застосовують ці виразні засоби для 

самовираження в поглибленні музичного образу; так само оцінювання уміння 

застосувувати засоби різних мистецтв для створення синтетичного 

художнього продукту може ускладнюватись у зв’язку з небажанням це 

робити з боку респондентів із низьким (байдужим) рівнем поліхудожної 

підготовленості. 

Отже, стосовно виділеного низького (байдужого) рівня поліхудожної 

підготовленості в майбутнього вчителя музики фіксуємо практичну 

несформованість усіх (або більшості) компонентів структури досліджуваного 

феномену. 

Необхідно ще раз підкреслити: схарактеризовані рівні є гіпотетично 

виокремленими, слугують як орієнтири для діагностування. Реальних 

варіантів комбінувань проявів поліхудожньої підготовленості за окремими 

показниками може бути набагато більше, що завчасно передбачати 

уявляється штучним Тому до діагностування необхідно підходити гнучко, 

враховуючи, що певні компоненти структури можуть бути сформованими 

більшою або меншою мірою в порівнянні з іншими стосовно гіпотетично 

описаного рівня і характеризувати поліхудожню підготовленість не з одного, 

а одразу ж з кількох рівневих позицій. В такому разі слід зважати на 

превалювання проявів за конкретними показниками над іншими для 

остаточного оцінювання.  (Додаток А). 

Зазначені характеристики в подальшому слугуватимуть орієнтиром для 

визначення стану поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів музики 

на констатувальному етапі та його динаміки після завершення 

формувального етапу педагогічного експерименту (буде розглянуто в розділі 

третьому). 

 



110 
 

2.2. Педагогічні умови та принципи поліхудожньої підготовки 

майбутніх учителя музики у процесі вивчення музично-теоретичних 

дисциплін 

 

Припускаємо, що розробленню заявлених у предметі дослідження 

форм і методів поліхудожньої підготовки майбутніх учителів музики в 

процесі вивчення МТД має передувати визначення педагогічних умов, які 

створюються для ефективності такої підготовки.   

Натомість вихідною позицією для визначення педагогічних умов є  

опора на науково-педагогічні підходи до здійснення поліхудожньої 

підготовки студентів-музикантів. Такі підходи як стратегічні освітні 

орієнтири широко розробляються педагогічною наукою. Тому в дисертації 

проакцентуємо саме ті, необхідність врахування яких випливає зі змісту 

ключових понять та мети дослідження, а саме: для досягнення оптимального 

результату в рівнях поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів 

музики опорними науково-педагогічними підходами до здійснення їхньої 

поліхудожньої підготовки в процесі вивчення музично-теоретичних 

дисциплін (ІМ та АМТ) постають: 

- аксіологічний (спрямовує майбутніх учителів музики до  перетворення 

об’єктивних мистецьких цінностей на особистісні цінності, зокрема 

передбачає формування у студентів-музикантів поліхудожнього образу світу 

як привласненої цінності, яку далі вони транслюватимуть своїм учням у 

педагогічній діяльності, а також в інших видах професійної діяльності – 

просвітницькій, лекторсько-музикознавчій, виконавській тощо);  на такий 

ракурс застосування аксіологічного підходу вказує, зокрема О.Комаровська, 

зазначаючи, що «для утворення особистісних мистецьких цінностей людині 

необхідно увійти в об’єктивний художньо-інтонаційний простір, бути 

вмотивованою і здатною його персоналізувати (проживати розмаїття його 

інтонацій) і в такий спосіб власноруч створювати своє художнє середовище 

на правах рівноправного суб’єкта. Очевидно, що особистісні художні 
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цінності і загалом художньо-естетична свідомість людини як раз залежить від 

того, що ж саме з цього простору особистість відбирає для себе, який сегмент 

простору вона персоналізує» [10, с.262].   

- особистісно орієнтований (спрямовує на цілеспрямований розвиток 

особистісних якостей майбутнього педагога-музиканта на заняттях з ІМ та 

АМТ через оволодіння ним цінностями, закладеними в художні образи, що 

створені засобами різних видів мистецтва, розвиток його музичних, музично-

педагогічних здібностей); при цьому, як стверджує І. Бех, актуалізуючи цей 

підхід у мистецькій творчості, принциповим у пізнанні мистецтва є суб’єктна 

роль людини в художньому пізнанні. «Злиття усвідомленого й 

індивідуального в одне ціле; кожне враження як образ сприймання стає для 

творчої особистості органічним, індивідуальним, насиченим почуттями… У 

пересічної людини враження залишаються самі по собі, у кращому разі 

поєднуються з однотипними. У митця кожне враження поєднується з 

десятками інших, найвіддаленіших і різнорідних, доки не наповнить всю 

його душу. Якраз на цьому утримується  неперервність творчості, її 

оригінальність й індивідуальність» [3, с. 27].  

- культурологічно-контекстний (визначає організацію навчального 

змісту кожного конкретного заняття з ІМ, АМТ і способів оволодіння 

художнім образом світу через переживання і осмислення музичного образу 

як невід’ємного складника загальнокультурних процесів). Для уточнення 

сутності культурологічно-контекстного підходу саме в його «контекстному» 

ракурсі апелюємо до думки Н. Гузій, яка пов’язує ідею контекстного 

навчання саме з тим, що будь-яка інформація привласнюється людиною саме 

в  контексті її «власної практичної дії та вчинку, наближених до предметного 

і соціального контекстів професійної праці як системи внутрішніх і зовнішніх 

умов діяльності та поведінки»; при цьому вчена підкреслює, що в 

«контекстному навчанні зміст діяльності студентів проектується не тільки за 

логікою науки, а й за логікою майбутньої професії, що надає цілісності, 
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системної організації та особистісної значущості засвоєним знанням і 

умінням»  [7, с.364-365]; 

- діяльнісний (базується на визнанні провідної ролі діяльності як 

практичної мистецької творчості у поліхудожньому пізнанні, спрямовує на таку 

організацію освоєння матеріалу, коли завдяки власній практичній творчості 

формується цілісність сприймання, набуваються знання про мистецькі 

явища, що далі спонукають до наукового пошуку в поліхудожній площині та 

до діяльності з їх застосування в соціокультурній практиці); як відомо, 

основоположні ідеї діяльнісного підходу розкриті в дослідженнях 

Г. Костюка[12], О. Леонтьєва [14], С. Рубінштейна [19] та інших психологів і 

педагогів, зокрема щодо рушійної ролі діяльності як умови розвитку 

особистості, формування і збагачення; 

- поліхудожній як системоутворювальний (визначає інтеграцію і синтез 

мистецтв як орієнтир пізнання майбутніми учителями музики  музичного 

мистецтва; зумовлює поєднання на основі вивчення МТД комплексу фахових 

знань та умінь, яку майбутній вчитель музики застосовуватиме в різних 

сферах своєї професії – на уроках у закладах загальної середньої освіти, 

керуванні позакласною та позашкільною діяльністю учнів, керуванні 

музичними колективами на засадах поліхудожньої інтеграції тощо). (Основні 

ідеї поліхудожнього підходу, суттєві для дисертації, розглянуто в першому 

розділі. – С.Г.). 

Очевино, що в контексті дисертації положення аксіологічного, 

особистісно орієнтованого, культурологічно-контекстного і діяльнісного 

підходів є взаємозумовленими при тому, що наскрізною виступає ідея 

поліхудожності.  

Уточнення, того, як саме відбувається дотримання  виокремлених 

підходів до поліхудожньої підготовки, здійснюємо далі через опис 

педагогічних умов. 

З науково-педагогічних досліджень [1; 6; 22] з’ясовуємо, що під 

педагогічними умовами вчені розуміють певну сукупність необхідних і 
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достатніх взаємозумовлених обставин, які забезпечують оптимальний 

розвиток конкретного педагогічного феномену, в нашому дослідженні – 

поліхудожньої підготовки. Відтак, передбачаємо, що відповідна методика як 

раз спрямовуватиметься на підвищення рівнів поліхудожньої підготовленості 

через реалізацію педагогічних умов за допомогою доцільних методів і форм. 

Виходячи з визначення поліхудожньої підготовки, компонентної 

структури поліхудожньої підготовленості як її результату, основного 

суб’єкта освітнього процесу – майбутнього вчителя музики, на якого 

спрямована така підготовка, змістового наповнення МТД та їхнього місця в 

освітньому процесі закладу вищої музично-педагогічної освіти, визначаємо 

комплекс педагогічних умов відповідно до проблематики дисертації, а саме: 

- насичення поліхудожнім контекстом змісту навчальних програм з 

курсів ІМ та АМТ та їх інтегрування з іншими фаховими дисциплінами;  

- поліхудожня педагогізація процесу опанування змісту курсів ІМ та 

АМТ, націлена на майбутню педагогічну діяльність; 

- праксеологічне посилення опанування поліхудожнього змісту 

навчальних курсів ІМ та АМТ; 

- актуалізація поліхудожньої спрямованості позааудиторної діяльності 

майбутніх учителів музики в процесі вивчення МТД. 

 Визначені педагогічні умови логічно вибудовуються в комплекс, в 

якій перша педагогічна умова позиціонується як базова, решта їй 

підпорядковуються (або конкретизують, забезпечують) (рис 2.2): 
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Рис. 2.2 Комплекс педагогічних умов поліхудожньої підготовки 

майбутніх учителів музики у процесі вивчення МТД. 

 

Конкретизуємо визначені педагогічні умови. 

Перша педагогічна умова – насичення поліхудожнім контекстом змісту 

навчальних програм з курсів ІМ, АМТ. 

Як показано на рисунку 2.2, ця педагогічна умова є базовою в 

комплексі необхідних і достатніх педагогічних умов щодо проблематики 

дисертації.  Пояснимо  цю позицію. 

Так, у процесі вивчення ІМ та на заняттях з АМТ майбутні вчителі 

музики системно опановують музичне мистецтво через розуміння 

об’єктивних музично-історичних процесів, набувають ерудованості в 

музичному мистецтві різних видів, стилів, жанрів тощо, розширюючи коло 

знання музичних творів; навчаються орієнтуватися в історичній зумовленості 

музичних стилів, жанрів; усвідомлюють і навчаються застосовувати під час 

аналітико-інтерпретаійної діяльності принципи організації музичної мови, 

Насичення поліхудожнім контекстом 

змісту навчальних програм з курсів історії 

музики, аналізу музичних творів та їх 

інтегрування в інші фахові дисципліни 

Поліхудожня педагогізація процесу опанування змісту 

курсів історії музики, аналізу музичних творів, 

націлена на майбутню педагогічну діяльність 
 

Праксеологічне посилення 

опанування  поліхудожнього 

змісту навчальних курсів 
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музичних творів 

Актуалізація поліхудожньої 
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діяльності майбутнього вчителя 
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музично-теоретичних дисциплін 
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удосконалюють розуміння логіки музичної форми та її невід’ємність від 

змісту, що пов’язано з природою художнього образу в музиці, оволодівають 

навичками вербальної інтерпретації творів поряд з освоєнням музичної 

термінології.  

У процесі вирішення цих завдань у майбутніх учителів музики 

інтенсивно розвивається емоційна сфера, здатність художньої емпатії та 

рефлексії, що становить основу утворення особистісних музичних цінностей, 

а також розвивається музично-критичне мислення, невід’ємне від сфери 

цінностей. У такий спосіб, саме на цих дисциплінах оптимально реалізується 

завдання єдності власне музичного мислення як художнього і мислення 

абстрактно-логічного, наукового (теоретичного). 

Отже, очевидно, що поряд з тим, що курс ІМ і пов’язаний з ним курс 

АМТ розв’язують, передусім, завдання музично-світоглядного спрямування 

через занурення у закономірності музичного мистецтва, розвитку логічного 

мислення для оволодіння історико-теоретичним матеріалом (його аналізу, 

узагальнення), освоєння понятійного апарату, необхідного для інтерпретації 

власне музики, тощо, у процесі вивчення навчального матеріалу цих курсів 

неминуче постає завдання вписування музичного мистецтва у процес його 

історичного розвитку; а це так само неминуче пов’язано із становленням 

художньої культури як цілісності, тобто із становленням інших видів 

мистецтва.  

Таким чином, майбутній учитель музики так чи інакше постає перед 

необхідністю занурення в інші види мистецтва на основі вивчення історії 

саме музичного мистецтва, а отже – перед необхідністю знаходження 

спільного та відмінного в природі цих мистецтв у порівнянні з музикою, 

спільного та відмінного в природі сприймання творів різних мистецтв.  

Тому відповідно до першої педагогічної умови в курсах ІМ та АМТ 

насичення поліхудожнім змістом передбачає декілька аспектів, важливих для 

подальшого розроблення відповідної методики: 
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- опанування музичних творів і творчості композиторів у контексті 

процесів, що охоплюють інші види мистецтва певної епохи, країни, 

художньої культури регіону; 

- опанування творів оперного, балетного, опереткового мистецтва, 

мюзиклів тощо не лише як творів суто музичних (як це відбувається 

традиційно), а саме як синтетичних сценічних, тобто із зануренням у синтез 

тих мистецтв, що створюють цілісний художній сценічний образ за задумом 

авторів, у режисерський задум, співпрацю авторів  тексту твору та авторів 

його сценографічного рішення (костюм, грим, декорації, реквізит, світлова 

партитура), акторські роботи виконавців (співаків, танцівників, драматичних 

акторів); слід зважати, що такий образ не є результатом механічного 

додавання засобів різних мистецтв, а народжується як нова художня якість; 

- використання програмної музики для поліхудожнього занурення в 

цілісність музичного образу; враховуються різні типи програмності – 

літературна (сюжетна), історична, асоціативна, образотворча тощо; 

здійснення цілісного аналізу програмової основи таких творів  у зіставленні з 

музичною авторською та виконавською інтерпретаціями ефективно 

спрямовує на розширення поліхудожнього світогляду майбутнього вчителя 

музики, тим самим збагачуючи професійну підготовку; 

- евристичне використання музичних творів для можливого поєднання з 

творами інших видів мистецтва у різноманітних мистецьких ситуаціях, що 

ефективно  спрямовує на творчий пошук, пробуджуючи креативність, 

імпровізаційні здібності, здібності в інших видах мистецтва. 

З іншого боку, реалізація першої (базової) педагогічної умови означає, 

що поліхудожній зміст дисциплін ІМ та АМТ, опанований майбутніми 

вчителями музики, безпосередньо впливатиме на збагачення досвіду, 

набутого на інших фахових музичних дисциплінах, а саме: 

- в напрямі розвитку вмінь художньо-педагогічного аналізу музичних 

творів, тобто спрямовано на майбутню музично-педагогічну творчість, що 
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вдосконалюватиметься під час педагогічної практики та під час лекційної 

практики; 

- на індивідуальних заняттях у класі музичного інструменту та 

вокальної підготовки; хорового диригування; 

- у процесі підготовки до ансамблевого музикування 

(інструментального, вокального, вокально-інструментального); 

- під час підготовки до сценічного виступу, що може позначатися на 

сприянні формуванню чуття стилю у виконавській інтерпретації твору, на 

сценічному образі виконавця (сценічній поведінці, що відповідає стильовим 

особливостям виконавської інтерпретації, сценічному образу в одязі, зачісці, 

ході, міміці, виборі реквізиту для створення сценічної атмосфери звучання 

твору, зовнішньому оформленні ситуації виступу тощо). 

Таким чином, насичення поліхудожнім компонентом змісту дисциплін 

ІМ та АМТ безпосередньо впливає як на розширення мистецького світогляду 

майбутніх учителів музики в його загальнокультурному розвитку, так і на 

всьому комплексі фахових дисциплін – як базис оволодіння їхнім змістом і 

практичними навичками – виконавськими, аналітико-інтерпретаційними, 

самопрезентаційними, лекційно-комунікативними, педагогічного 

спілкування, оволодіння музикознавчим і мистецтвознавчим тезаурусом 

тощо. 

Натомість виникає зворотний вектор: здобутки комплексу фахових 

(виконавських та методичних) дисциплін, збагачені поліхудожнім змістом 

МТД, у відповідь впливають саме на якість музично-теоретичної підготовки, 

стимулюючи творчий пошук, заснований на практиці. 

Друга педагогічна умова – поліхудожня педагогізація процесу 

опанування змісту курсів ІМ та АМТ, націлена на майбутню педагогічну 

діяльність. 

Реалізація цієї педагогічної умови частково торкається предметів 

музично-педагогічного циклу, зокрема, методики музичного навчання учнів 

закладів загальної середньої освіти, методики навчання школярів 



118 
 

інтегрованого курсу «Мистецтво», методика організації позакласної музичної 

(і ширше – мистецької) діяльності, а також педагогічної практики, методики 

вокально-хорової роботи тощо. Учитель музики має бути готовим до 

організації позашкільної діяльності учнів, до виконавства, роботи з дитячими 

музичними, музично-театральними колективами, до концертмейстерської 

творчості, наприклад, у хореографічних колективах, до підготовки масових 

мистецьких заходів або музичного оформлення позамистецьких заходів 

(літературних вечорів, тематичних зустрічей, різноманітних предметних 

змагань (історичних, географічних, математичних тощо), тобто таких, які за 

своєї сутністю потребують утілення поліхудожнього змісту. 

Третя педагогічна умова – праксеологічне посилення опанування  

поліхудожнього змісту навчальних курсів ІМ та АМТ. 

Як зазначає Є. Проворова, праксеологічний вектор підготовки визначає 

як пріоритетну орієнтацію освітнього процесу на критерії та показники 

аналізу і оцінювання музично-педагогічної діяльності вчителя з погляду її 

продуктивності, результативності й ефективності [18, с. 6]. Досліджуючи 

методичну підготовку, вчена зазначає, що праксеологічний підхід до такої 

дозволяє організувати раціональну і оптимальну методичну підготовку з 

метою досягнення ефективності, результативності та якості музично-

педагогічного процесу, а, у свою чергу, ефективність, результативність і 

якість процесу забезпечується оптимальним поєднанням теоретичного і 

практичного компонентів фахової підготовки майбутнього вчителя музики з 

проекцією на майбутню продуктивну діяльність [18, с.19]. Отже, реалізація 

цієї умови означає таке освоєння майбутніми вчителями музики МТД, коли 

музичне мистецтво в сукупності конкретних творів, історико-культурних 

фактів, біографій і панорами творчості митців засвоюється пріоритетно через 

різні форми практичного опанування способами творення музичного образу 

за участю виразних засобів інших видів мистецтва.   

Четверта педагогічна умова – актуалізація поліхудожньої 

спрямованості позааудиторної діяльності майбутніх учителів музики в 
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процесі вивчення МТД. Різні форми позааудиторної діяльності студентів-

музикантів факультетів мистецтв створюють додаткові можливості 

поліхудожньої підготовки розширенням спектру різних форм поліхудожньої 

творчості, які студент обирає на власний розсуд відповідно до своїх 

мистецьких потреб. Тобто ця педагогічна умова передбачає якнайкраще 

сприяння самореалізації, розвитку креативності і формуванню досвіду 

поліхудожньої творчості: в просвітництві, набутті умінь лекційно-

ораторського мистецтва, створенні сценаріїв; тренуванні художньо-

комунікативних здібностей, зокрема через мистецький діалог зі студентами 

інших мистецьких спеціальностей; у виборі тематики та здійсненні науково-

дослідницького пошуку з історії музики в загальнокультурному контексті, в 

застосуванні цифрових технологій для публічних презентацій художнього 

продукту, інтернет-спілкуванні в дискусіях на теми мистецтва, віртуальному 

відвідуванні художніх музеїв світу через он-лайн-проекти тощо. 

Узагальнюючи викладене стосовно змісту і взаємозв’язку визначених 

педагогічних умов, доходимо висновку, що їхня повноцінна реалізація, яка 

здійснюється на засадах вищевиокремлених науково-педагогічних підходів 

(аксіологічний, особистісно орієнтований, культурологічно-контекстний, 

діяльнісний, поліхудожній як системоутворювальний), потребує  також 

дотримання домінантних для проблеми дослідження педагогічних принципів. 

Окреслимо ці принципи.  

Як зазначає Ю. Бабанський, у системі принципів (йдеться про загально 

педагогічні принципи навчання) мають бути присутні принципи, які 

регулюють цільовий, змістовий, діяльнісний та результативний компоненти 

процесу навчання, що забезпечує цілісний погляд на цей процес, виявляє 

«логічну послідовність та наступність основних категорій дидактики та 

озброює педагогів певною концепцією встановлення цілей, законів навчання, 

принципів, змісту, форм та методів навчання» [1, с. 25]. 

Водночас, стосовно мистецької освіти загалом слід пам’ятати, що 

навчання будь-якого мистецтва містить розвивально-виховний аспект, у чому 
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принципова відмінність саме мистецької освіти: навчання мистецтва 

спрямоване не стільки на набуття знань про мистецтво, скільки і передусім, 

на становлення світогляду вихованців незалежно від віку, формування їхньої 

ціннісної сфери через проживання і привласнення знання, ціннісне ставлення 

до набуття умінь і навичок мистецької творчості, на розвиток моральних 

якостей і духовності через розвиток художньої емпатії і рефлексії, 

пробудження потреби у самопізнанні через мистецтво та самореалізації через 

мистецьку творчість тощо (О.Комаровська [10; 11], О. Рудницька [20] 

Б.Юсов [27] та ін.). Отже, поряд з принципами навчання, стосовно мистецтва 

актуалізується необхідність врахування закономірностей і дотримання 

принципів виховання [3]. Зокрема, серед закономірностей, які виокремлюють 

учені [25, с.12-13], найважливішими в контексті навчання мистецтва є такі, 

як зв’язок виховання із суспільними потребами; взаємозумовленість всієї 

сукупності різноманітних чинників виховного середовища, від урахування 

впливів яких залежіть формування цілісної особистості; опора на позитивні 

якості суб’єктів, стимулювання їхньої активності та формування позитивних 

емоцій від досягнутих успіхів; залежність результатів від виховного впливу 

на внутрішній світ студента, передусім на його емоційну сферу; визначальна 

роль діяльності і спілкування. 

Відтак, найважливішими принципами виховання в контексті дисертації 

виокремлюємо такі: цілеспрямованість; систематичність і послідовність, 

врахування вікових та індивідуальних особливостей студентів; єдність 

педагогічних вимог до фахової підготовки студента і громадськості; 

гуманізм, толерантність, повага у ставленні до студента як особистості та 

майбутнього фахівця, партнерства як форма суб’єкт-суб’єктних взаємин; 

єдність загальнолюдських, національних та особистісних цінностей [25, 

с. 15]. 

Спроектуємо зазначені принципи навчання та виховання в площину 

поліхудожньої підготовки майбутніх учителів музики у процесі вивчення 

МТД, домінантне дотримання яких має забезпечити повноцінну реалізацію 
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обґрунтованих педагогічних умов. Такими акцентуємо принципи 

інтегративності, культуровідповідності, визнання індивідуальності і 

талановитості кожного суб’єкта поліхудожньої підготовки із врахуванням 

його здібностей і нахилів у єдності із об’єктивністю такої підготовки; 

варіативності та свободи вибору; діалогічності, інтерактивного мистецького 

спілкування; пріоритету емоційної насиченості процесу поліхудожньої 

підготовки; практичної спрямованості поліхудожньої підготовки.  

Розглянемо детальніше: 

- принцип інтегративності, який є базовим у контексті поліхудожньої 

підготовки і дотримання якого забезпечує системність і цілісність освоєння 

як власне музичного твору, так і твору синтетичного виду мистецтва з 

музичним складником в основі; водночас системність і цілісність як 

результат інтегративності екстраполюється на координацію педагогічних дій 

між різними заняттями однієї музично-теоретичної дисципліни (наприклад, 

коли встановлюється відповідність між аналізом твору і культурним 

контекстом, що вивчаються на різних заняттях, тощо)  а також між музично-

теоретичними та іншими дисциплінами фахового циклу наприклад, 

використанням здобутого під час цих занять з історії музики досвіду у 

виконавську, педагогічну, лекторську практику, науково-пошукову 

діяльність під час підготовки курсових або дипломних робіт музично-

педагогічного (методичного) змісту тощо); 

- принцип культуровідповідності; утверджує формування особистості 

відповідно до вимог сучасної їй культури й передусім – рідної культури. 

Дотримання цього принципу означає невід’ємність поліхудожньої підготовки 

майбутнього вчителя музики від формування його світоглядної позиції та 

системи цінностей, зокрема мистецьких, стимулювання мотивації до 

професійного та морального вдосконалення [8; 16; 20; 26,  та ін.]. Як зазначає 

О. Бодіна [5], зміна культурно-історичних епох завжди супроводжувалася 

змінами типів культур, які зумовили і соціокультурну своєрідність 

суспільного життя, і системи мистецької, зокрема, музичної освіти. Нині 
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культурологічна зумовленість мистецької освіти все більше актуалізується, 

оскільки спостерігаємо нарощувані процеси інкультурації особистості та її 

природне й упевнене входження в культуру загалом. Погоджуємось з 

О. Бодіною, а також із Н.Гузій, І. Зязюном, В. Кудрявцевим, Г.Падалкою, 

О.Рудницькою, О.Щолоковою та іншими авторами в тому, що принцип 

культуровідповідності є «лише констатацією реального стану речей, але аж 

ніяк не евристична авторська ідея, що спрямована на проектування 

перспективних педагогічних інновацій [13 , c. 9]. 

Тобто, дотримання принципу культуровідповідності полягає в 

розробленні цілісності та інтегрованого характеру музично-освітнього 

процесу, збагачення його філософсько-педагогічної проблематики [5], а 

реалізація завдань поліхудожньої підготовки в цьому контексті лежить у 

загальній площині загальнокультурної освіти особистості засобами різних 

видів мистецтва, передусім, рідної художньої культури і з урахуванням 

здібностей і мистецьких прагнень. Очевидно, що дотримання принципу 

культуровідповідності невід’ємно від принципу інтегративності вивчення 

музично-теоретичних дисциплін саме в контексті поліхудожньої підготовки; 

-  принцип визнання індивідуальності і талановитості кожного 

суб’єкта поліхудожньої підготовки із врахуванням його здібностей і нахилів 

в єдності із об’єктивністю такої підготовки; дотримання цього принципу 

забезпечує суб’єктність учасників поліхудожньої підготовки, коли в усіх 

видах мистецької взаємодії на партнерських засадах створюється ситуація 

успіху для кожного студента незалежно від його природних здібностей до 

різних мистецтв. Саме націленість на успіх і визнання унікальності творчого 

результату  кожного учасника процесу поліхудожньої підготовки в пізнанні 

різних видів мистецтва забезпечує емоційність їх прийняття, а отже 

уможливлює персоналізацію [17] кожним суб’єктом створюваної на заняттях 

поліхудожньої ситуації; 

-   принцип варіативності та свободи вибору; цей принцип є тісно 

пов’язаним із попередньо зазначеним принципом визнання індивідуальності і 
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талановитості кожного суб’єкта. Його дотримання забезпечує пробудження, 

підтримку і розвиток креативності кожного майбутнього вчителя музики як 

суб’єкта поліхудожньої підготовки, стимулює його здатність 

самооцінювання, самовираження і самореалізації, відштовхуючись від тим 

видів мистецтва і конкретних творчих завдань, які найбільш відповідають 

природі його обдарування, і в такий спосіб активізують його полі художній 

розвиток у властивому йому темпі і з позитивним налаштуванням на успіх 

художніх і художньо-педагогічних результатів; цей принцип є особливо 

важливим для мистецької освіти, оскільки така надає людині «можливість 

вільного творчого розвитку. Емоційного переживання, актуалізації фантазії 

та уяви. Твори мистецтва дають людині можливість пережити і включити у 

свій духовний досвід естетичну насолоду – особливий емоційно-духовний 

стан, унікальний і якісно відмінний від інших форм досвіду, що людина 

набуває» [21]; 

- принцип діалогічності, дотримання якого означає врахування 

діалогічності як сутності людського буття загалом (про що зазначено в 

дослідженнях В. Біблера [4], М. Бахтіна [2], М. Кагана [9] та ін.) а також 

діалогічності власне творчого процесу і художнього образу (О. Комаровська 

[11] та ін.).  Як зазначають учені, сприймання твору завжди існує як діалог  

реципієнта і тексту, в якому вкарбований авторський досвід і авторська 

позиція, історичний і соціокультурний досвід, а також досвід сприйняття 

тексту попередніми поколіннями [21]. 

 Отже, принцип діалогічності презентує опору в поліхудожньому 

пізнанні на різні іпостасі діалогу: міжособистісний діалог суб`єктів полі 

художньої підготовки (студентів між собою у створенні колективного полі 

художнього продукту або у спілкуванні з приводу публічного представлення  

індивідуально створених художніх продуктів (творчих завдань); діалог 

студентів та викладачів (наприклад, у процесі художньо-пошукової 

діяльності, оцінювання та само оцінювання результатів творчості тощо); 

діалог суб`єктів з мистецтвом (як опосередкована взаємодія з митцем, з 
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художнім образом твору, зі світом, який послугував митцю поштовхом для 

створення художнього образу як художнього перетворення образів довкілля; 

діалог як порівняння втілення певного образу довкілля засобами різних видів 

мистецтва); 

- принцип інтерактивного мистецького спілкування, дотримання якого 

спирається на діалогічність освітнього процесу і конкретизує дотримання 

принципу діалогічності через добір інтерактивних методів, притаманних 

саме художньому (полі художньому) пізнанню через різні форми мистецької 

діяльності 

- принцип пріоритету емоційної насиченості процесу поліхудожньої 

підготовки, дотримання якого є основоположним для освоєння мистецької 

творчості загалом і сприяє актуалізації музично-теоретичних знань, зокрема і 

в поліхудожньому векторі; цей принцип невід’ємний від принципів 

діалогічності та інтерактивного мистецького спілкування, а також від 

принципу практичної спрямованості поліхудожньої підготовки;  

- принцип практичної спрямованості поліхудожньої підготовки, 

дотримання якого означає практично-творче опанування змісту дисциплін ІМ 

та АМТ з проекцією в інші фахові дисципліни; практично-творче 

спрямування націлюється, передусім, на творчу самореалізацію та творче 

самовираження студента-майбутнього вчителя музики (важливим є 

створення поліхудожнього інтерпретаційного продукту), пробудження його 

креативності, особистісної та мистецько-творчої мобільності, гнучкості, 

критичного мислення, здатності художньої емпатії та саморефлексії, 

самопрезентації досягнень тощо. 

Дотримання кожного із зазначених принципів є важливим для 

реалізації всіх педагогічних умов поліхудожньої підготовки. Однак, 

зрозуміло, що логічно встановлюються певні пріоритети щодо відповідності 

конкретних педагогічних принципів тій чи іншій педагогічній умові, що 

наочно подаємо на рисунку 2.3.  
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Рис. 2.3 Педагогічні умови та принципи поліхудожньої підготовки 

майбутніх учителів музики в процесі вивчення музично-теоретичних 
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Як бачимо із зображеного на рисунку 2.3 («Педагогічні умови та 

принципи поліхудожньої підготовки майбутніх учителів музики в процесі 

вивчення музично-теоретичних дисциплін») найбільше смислових домінант 

містить педагогічна умова «Праксеологічне посилення опанування  

поліхудожнього змісту навчальних курсів ІМ, АМТ», яка передбачає опору 

на діяльнісно-практичне опанування поліхудожнього змісту МТД.  

У 2.3 розглянемо детальніше форми та методи поліхудожньої 

підготовки майбутніх учителів музики, які розроблятимемо з метою 

реалізації обґрунтованих педагогічних умов під час вивчення  МТД (курсів 

ІМ та АМТ) із дотриманням домінантних педагогічних принципів. 

 

2.3. Форми і методи поліхудожньої підготовки майбутніх учителів 

музики в процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін 

 

Для реалізації обґрунтованих у 2.2 педагогічних умов із дотриманням 

виокремлених педагогічних принципів логічно методику поліхудожньої 

підготовки подати за етапами та організувати у блоки, що за допомогою 

доцільного добору методів і форм реалізують кожну педагогічну умову у 

вертикальному (за етапами всередині кожного блоку) та горизонтальному (за 

блоками) вимірах. Натомість обґрунтовані педагогічні умови мають 

створюватися саме для оптимізації упровадження методики. 

Етапами упровадження методики поліхудожньої підготовки є: 

мотиваційно-інформативний; набуття операціонально-інтерпретаційних 

умінь; художньо-комунікативний;  рефлексивно-самокоригувальний. 

Схарактеризуємо детальніше зміст етапів. 

1) Мотиваційно-інформативний етап. Відбувається занурення 

майбутніх учителів музики в поліхудожнє середовище заняття – лекції, 

семінару тощо; активізується інтерес студентів-музикантів до різних видів 

мистецтва.  
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Зазначимо, що суб’єктами поліхудожнього пізнання є студенти-

музиканти як майбутні вчителі музики та викладачі МТД. Припускаємо, що 

на цьому етапі можливою є споглядальна участь майбутнього вчителя 

музики, яка наприкінці етапу активізується. Важливою є опора на внутрішні 

мотиви поліхудожнього пізнання, їхнє поглиблення, а також використання 

зовнішніх мотивів задля пробудження внутрішньої мотивації. 

2) Етап набуття операціонально-інтерпретаційних умінь. На цьому 

етапі відбувається прогнозування шляхів опанування студентами-

музикантами конкретних аналітичних дій, тренуються навички 

поліхудожньої інтерпретації творів, синтезування (поєднання) засобів різних 

видів мистецтва, збагачується термінологічний поліхудожній тезаурус, 

необхідний для аналізу музичних творів та явищ 

 На цьому етапі майбутні вчителі музики навчаються здійснювати 

певні педагогічні прогнози майбутньої педагогічної діяльності. Майбутній 

учитель музики навчається проектувати свої здобутки в освоєнні змісту 

курсів ІМ та АМТ на навчання музики інших, зокрема поєднувати засоби 

різних видів мистецтва: 

а) для поглиблення змісту музичного образу;  

б) для створення художнього образу синтетичного твору (за 

навчальною програмою).  

 На цьому ж етапі прогнозується можливе використання 

поліхудожнього досвіду предметів ІМ та АМТ у позааудиторних формах 

(лекціях і лекціях-концертах, написанні сценаріїв музично-літературних, 

музично-хореографічних композицій, театралізованих концертів тощо). 

3) Художньо-комунікативний етап. На цьому етапі відбувається 

активне застосування набутих поліхудожніх операційно-інтерпретаційних 

умінь стосовно музичних творів, що опановують ся в курсах ІМ та АМТ. 

Застосовуються різноманітні діалогічні, інтерактивні форми роботи 

викладача зі студентами – майбутніми вчителями музики та залучення 

майбутніх учителів музики до художнього та художньо-педагогічного 
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діалогу під час аналізу, інтерпретації та практичного застосування своєї полі 

художньої підготовки в різних векорах своєї майбутньої професії. 

4) Рефлексивно-самокоригувальний етап. Організовується осмислення 

необхідності для свого професійного становлення поліхудожньої підготовки, 

відбувається оцінювання здобутків студентів у контексті опанування курсів 

ІМ та АМТ, стимулювання адекватної самооцінки у зазначеній площині та 

визначення ними перспектив свого подальшого поліхудожнього пізнання, 

необхідного для майбутньої професії. 

Відповідно, блоки, які складають методику в єдності форм і методів, є 

такі, що відповідають певній педагогічній умові, а саме: 

- блок виявлення творів зі змісту курсів ІМ та АМТ, які доцільно 

збагатити поліхудожнім змістом;   

- блок визначення способів поліхудожнього використання музичних 

творів з курсів ІМ та АМТ  у навчанні майбутніх учнів; 

- блок демонстрації поліхудожніх інтерпретаційних умінь на заняттях 

музично-теоретичного циклу дисциплін; 

- блок визначення заходів позааудиторної діяльності для збагачення 

полі художнім  змістом на основі творів, що вивчаються в курсах ІМ та АМТ. 

Так, на кожному з етапів поліхудожня підготовка майбутніх учителів 

музики орієнтується на розв’язання завдань певного з методичних блоків. 

Так само, передбачено домінантні і супутні завдання і з реалізації певних 

педагогічних умов.  

Прогнозуємо також, що на кожному з етапів реалізуються всі 

педагогічні умови, але в різній мірі: реалізація одних умов є найбільш 

характерною для певного етапу, інших – супутньою, що і будемо 

враховувати при викладі тексту. 

Так само враховуємо, що обрані певні методи і форми роботи з 

поліхудожньої підготовки можуть бути стрижневими для змісту певного 

методичного блоку стосовно реалізації конкретної педагогічної умови, інші –

допоміжними.  
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Кожен з блоків пропонується реалізувати за єдиним методичним 

алгоритмом  відповідно до змісту виокремлених етапів. 

Зіставлення етапів упровадження методики полі художньої підготовки 

майбутнього вчителя музики та методичних блоків наочно представлено на 

схемі (рис. 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  2.4.  Зіставлення етапів поліхудожньої підготовки майбутніх 

учителів музики та змісту методичних блоків. 
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доцільних формах організовується в об’єктивних векторах, яких так чи 

інакше дотримується викладач МТД задля ефективного впровадження форм і 

методів поліхудожньої підготовки. Такими векторами є психолого-

педагогічний, організаційний, мистецько-методичний. 

Психолого-педагогічний вектор: встановлюються партнерські взаємини 

зі студентами – майбутніми вчителями музики; з’ясовуються їхні мистецькі 

пріоритети, формується установка на реалізацію завдань певного етапу 

впровадження методики на засадах взаєморозуміння і професійної 

взаємодовіри. 

Організаційний вектор: визначаються і обговорюються конкретні дії 

студентів – майбутніх учителів музики на музично-теоретичних заняттях; 

формується установка на розширення їхніх поліхудожніх знань, 

використання досвіду поліхудожнього пізнання на інших заняттях та в 

позааудиторній діяльності; визначаються нахили та інтереси студентів щодо 

певного виду мистецтва і поліхудожньої пізнавальної діяльності, 

прогнозуються індивідуальні і колективні організаційні аспекти такої 

діяльності.   

Мистецько-методичний вектор охоплює впровадження методів і форм 

поліхудожньої підготовки, що безпосередньо стосуються завдань кожного 

етапу і блоку відповідно до певної педагогічної умови.  

Розглянемо детальніше, в який спосіб може відбуватися реалізація 

педагогічних умов успішної поліхудожньої підготовки за блоково-поетапною 

методикою.  

Також, розглядаючи поліхудожню підготовку як дієвий чинник 

професійного становлення, зокрема погоджуючись із Л.Масол у тому, що «на 

відміну від монопредметного викладання того чи іншого виду мистецтва із 

застосуванням елементарних міжпредметних зв’язків, інтегровані курси 

мають додаткові резерви для нарощування мистецьких знань та уявлень 

учнів, зростання їх художньо-світоглядної складності, емоційно-естетичної 

наповненості» [15, с. 67], все ж відзначимо: поряд із усвідомленням 
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важливості поліхудожнього розвитку майбутнього вчителя музики, його 

основою має залишатися розвиток власне музичний і розв’язання завдань 

опанування музичного матеріалу, що складатиме в такий спосіб міцне 

підґрунтя для поліхудожньої підготовки як своєрідної «надбудови» над 

музичною фаховою. Тобто, ще раз зауважимо, що поліхудожня підготовка не 

має на меті замінити фахову музичну, а лише поглибити її, розширюючи 

світоглядні межі, практичні уміння майбутнього педагога-музиканта. 

У такий спосіб, доцільно розглядати таку поліхудожню підготовку як 

центровану на одному стрижневому виді мистецтва – музиці (так звану 

моноцентричну, або ж музикоцентричну). 

Конкретизуємо викладене в розгляді змісту кожного методичного 

блоку за поетапним упровадженням методики поліхудожньої підготовки. 

Так, відповідно до методичного блоку № 1 «Виявлення творів зі змісту 

курсів ІМ та АМТ, які доцільно збагатити поліхудожнім змістом» на 

першому, мотиваційно-інформаційному етапі впровадження методики 

поліхудожньої підготовки організовується інформування майбутніх учителів 

музики про зміст курсу (ІМ та АМТ) та можливості його розширення 

пізнанням інших, крім музики, видів мистецтва (засобів виразності та 

творів); зацікавлення новими для студентів у контексті МТД формами 

творчої діяльності.  

Майбутні учителя музики залучаються до імпровізаційних 

прогнозувань форм поліхудожнього пізнання майбутніх учнів (за шкільними 

програмами). Відбувається стимулювання у них саморефлексії здібностей з 

різних видів мистецтва. Доцільним є проведення стимульного анкетування 

(відповіді на анкети, які спрямовані на поліхудожню самооцінку). 

На другому етапі (набуття операціонально-інтерпретаційних умінь)  

майбутні учителі музики занурюються в елементарне планування 

поліхудожнього представлення улюбленого музичного твору в обраній на 

власній розсуд формі позааудиторної діяльності; здійснюють поліхудожні 

проекції на новий мистецький матеріал, що опановується у вивченні курсів 
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ІМ та АМТ, навчаються встановлювати образні і тематичні, жанрові асоціації 

між творами різних мистецтв для підсилення емоційного враження від 

музичного твору; зокрема, виконуючи тематичні інтерактивні творчі 

завдання поліхудожнього змісту. Важливою є пошукова робота з 

використанням Інтернет-ресурсів. 

На третьому, художньо-комунікативнму, етапі майбутні учителі 

музики інтенсивно включаються в діалогічні форми роботи за допомогою 

застосування інтерактивних зіставлень вербальних  інтерпретацій музичних 

творів, встановлення аналогій, порівнянь художніх явищ (творів та 

інтерпретацій, зокрема з використанням поліхудожніх засобів та без їхньої 

участі); у комунікативних формах студенти-музиканти навчаються 

переносити образність одного мистецтва в інше тощо.  

На четвертому, рефлексивно-коригувальному, етапі важливим є 

стимулювання рефлексії набутого досвіду поліхудожньої інтерпретації; 

здійснення публічних само презентацій і взаємооцінювання; 

Таким чином, для поетапного розв`язання завдань методичного 

блоку № 1 «Виявлення творів зі змісту курсів ІМ та АМТ, які доцільно 

збагатити поліхудожнім змістом», дієвими є методи: інтерактивні 

(зацікавлення, евристична бесіда), стимулювання самопізнання, збагачення 

понятійного апарату з різних видів мистецтва, залучення до поліхудожнього 

пошуку, в тому числі із застосуванням інтернет-можливостей. 

Доцільні форми – ознайомлювальна вступна бесіда із завданнями-

провокаціями («Мистецька палітра»); виконання творчих завдань на 

зіставлення переліку музичних творів із шкільних підручників зі змістом 

курсів ІМ та АМТ (наприклад, Е. Гріг «Пер Гюнт», М. Леонтович «Щедрик», 

Л. Бетховен Патетична соната, Л. Ревуцький Симфонія № 2 та ін.); написання 

самооцінних есе («Що мені найбільше б вдалося, якби … », «Що мені цікаво 

і що нецікаво» тощо); підготовка коротких анотацій до музичних та 

синтетичних творів для зацікавлення майбутніх глядачів-слухачів тощо. 
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Відповідно до завдань методичного блоку  № 2 «Визначення способів 

поліхудожнього використання музичних творів з курсів ІМ та АМТ у 

навчанні майбутніх учнів» на першому, мотиваційно-інформативному, етапі 

майбутні учителі музики використовують навчальний матеріал курсів ІМ та 

АМТ, зокрема, для тренування наочного представлення прикладів музичних 

творів та творів інших видів мистецтва, що вивчаються школярами 

(майбутніми учнями). Ефективно може застосовуватися метод педагогічної 

інтеграції (педагогічне використання синтезу мистецтв на конкретних творах 

з курсів ІМ та АМТ). Студенти під час аналізу музичних творів, що 

вивчаються на МТД, здійснюють спонтанне переведення художньо-

педагогічного аналізу музичних творів у поліхудожню площину тощо. 

На другому етапі (набуття операціонально-інтерпретаційних умінь) 

майбутні учителі музики  відпрацьовують уміння імпровізувати опрацювання 

музичних творів із використанням засобів одного чи кількох (крім музики) 

мистецтв; застосовувати у полі художній площині сюжетні ігрові форми з 

уявними учнями у напрямі, поліхудожній інтерпретації, моделюють можливі 

уроки полі художнього спрямування.  

На третьому, художньо-комунікативному етапі, цікавими і дієвими 

вбачаються моделювання і прогнозування різноманітних ситуацій 

інтегрованих уроків; розроблення  і моделювання публічних презентацій 

музичних творів із поглиблення їх емоційного сприймання за допомогоб 

включення інших мистецтв тощо. 

На четвертому, рефлексивно-самокоригувальному, етапі в площині 

поліхудожньої підготовки увага приділяється набуттю майбутніми 

учителями музики вмінь самооцінювання, яке виконує функцію не стільки 

контролю, скільки мотивування саморозвитку в поліхудожньому напрямі, 

зокрема у процесі музичної діяльності.  

Таким чином, для розв’язання завдань методичного блоку № 2 

«Визначення способів поліхудожнього використання музичних творів з 

курсів ІМ та АМТ  у навчанні майбутніх учнів» дієвими будуть методи: 
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моделювання педагогічних поліхудожніх ситуацій, проектування художньої 

драматургії занять мистецтвом;  взаємооцінювання за спільно встановленими 

параметрами;  систематизації способів, прийомів, форм використання засобів 

різних мистецтв у поліхудожні інтерпретації та опрацюванні з учнями; 

систематизації і самооцінювання власних умінь щодо використання засобів 

різних мистецтв під час організації різних видів діяльності майбутніх учнів.  

Ефективними можуть виявитися такі форми, як виконання творчо-

прогностичних завдань на матеріалі творів навчального змісту курсів ІМ, 

АМТ (наприклад, «Симфонічна картина «Три дива» М. Римського-Корсакова 

мовою трьох мистецтв», «Мізансцени в шопенівських вальсах» та ін.), 

імпровізації автобіографіографічної розповіді «від імені», фантазування 

діалогів митців – представників різних видів мистецтва. Крім того, суттєву 

роль відіграватимуть написання есе-прогнозів, коротких анотацій для 

зацікавлення інших, розробки художньої драматургії уроків для школярів 

різного віку з використанням творів з навчальних курсів ІМ та АМТ,  

поліхудожні  методичні вправляння на матеріалі музичних творів з курсів ІМ 

та АМТ; міні-майстер-клас з постановки задач для учнів щодо опанування 

музичного твору з курсів ІМ та АМТ; самопрезентації та ознайомлення з 

самопрезентаціями однокурсників; наповнення «Методичних скарбничок». 

По можливості, проводяться вправи на тренування виразного мовлення, 

необхідного для майбутньої професійної діяльності, а також сценічної 

пластики, чуття драматургії  побудови текстів лекцій, презентацій тощо. 

Відповідно до завдань методичного блоку № 3 «Демонстрація полі 

художніх інтерпретаційних умінь на заняттях музично-теоретичного циклу 

дисциплін» на першому, мотиваційно-інформативному, етапі студенти 

залучаються до споглядання наочного представлення планів-сценаріїв, до 

поліхудожніх вербальних інтерпретацій музичних творів, до симультанно-

асоціативних імпровізацій (на прикладах музичних творів з курсів ІМ та 

АМТ). 
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На другому етапі набуття операціонально-інтерпретаційних умінь 

відпрацювання таких умінь  активізується за допомогою самопрезентацій 

(індивідуальних та групових), створення візуалізацій музичних образів, з 

якими студенти ознайомлюються під час вивчення ІМ та АМТ; моделюються 

різні ситуації художнього сприймання музичних творів у поліхудожньому 

контексті, з якими майбутній учитель музики може ймовірно зіткнутися у 

професійній діяльності. 

На третьому, художньо-комунікативному етапі, майбутнім учителям 

музики пропонується виконати творчі проекти – як правило, колективні 

(групові) й короткотривалі. Виконання і презентація виконаних завдань  

відбувається як діалог з використанням інтерактивну, фасилітації тощо. 

Дієвими є вправи на встановлення міжвидових мистецьких паралелей, 

зіставлення термінології. 

На четвертому, рефлексивно-самокоригувальному, етапі, майбутні 

учителі музики під час вивчення курсів ІМ та АМТ, систематизують свої 

аналітико-інтерпретаційні уміння щодо використання засобів різних 

мистецтв для поглиблення сприймання музичних творів, зокрема,  

порівнюють власні уміння планувати полі художні задачі для учнів на різних 

етапах вивчення ІМ та АМТ; систематизують опрацьовані методи, прийоми, 

осмислюють набуті уміння поглиблення інтерпретації музичних творів із 

залученням різних видів мистецтва тощо. Важливо на цьому етапі 

спрямовувати студентів на виявлення труднощів з позитивним 

налаштуванням на їх подолання. 

Таким чином, для розв’язання завдань методичного блоку № 3 

«Демонстрація поліхудожніх інтерпретаційних умінь на заняттях музично-

теоретичного циклу дисциплін» обираються методи зі спектру: встановлення 

міжвидових мистецьких асоціацій (на основі музичного твору), 

термінологічних перегукувань; діалогічних вправлянь, систематизації 

аналітико-інтерпретаційних умінь з використання засобів різних мистецтв 

для поглиблення сприймання музичних творів, тобто діалогічні інтерактивні.  
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Ефективними вбачаються орієнтовні форми: «театр одного актора», 

створення поліхудожніх проектів на основі музичних творів з курсів ІМ та 

АМТ («Взаємопроникнення жанрів», «Поезія музики і музика поезії», 

«Колорит  і тембр»; завдання на зміну ролі в поліхудожніх театралізованих 

презентаціях інтерпретації музичного образу; театралізовані презентації 

створеної «Поліхудожньої інтерпретаційної скарбнички»; фіксація власних 

здобутків, а також міні-майстер-клас з полі художньої презентації музичного 

твору з курсів ІМ та АМТ, міні-дискусії, бліц-інтерв’ю, інтерв’ю з «автором» 

музичного твору (наприклад, щодо його ставлення до поліхудожньої 

інтерпретації), екскурси в певну історико-культурну епоху. 

Відповідно до завдань методичного блоку № 4 «Визначення заходів 

позааудиторної діяльності для збагачення поліхудожнім  змістом на основі 

творів, що вивчаються в курсах ІМ та АМТ» на першому, мотиваційно-

інформативному, етапі студенти мотивуються до введення засобів різних 

мистецтв у виконавські  інтерпретації репертуару, що опановується ними у 

класі індивідуального музичного інструменту, вокалу, ансамблю, хорового 

диригування тощо для сценічного представлення; корисними є завдання на 

поєднання різних типів інформації – аудіальної візуальної рухової, 

тактильної у різних варіантах, які доцільно обираються до конкретного 

матеріалу; майбутні вчителі музики прогнозують використання музичного 

твору в різних формах полі художньої поза аудиторної діяльності. 

Доцільним є застосування низки методів, як от: метод мистецьких 

провокацій (актуалізація вражень на теми «Якби Бах був живописцем», 

«Якби я малював музику Лятошинського» та інші подібні); метод 

симультанно-асоціативний. 

Форми пропонуються такі, як міні-дискусії, обговорення пропозицій;  

короткостроковий міні-конкурс прогнозів (можливих заходів та їхньої 

тематики); відвідування занять та репетицій з фахової підготовки майбутніх 

учителів інших дисциплін (хореографії, образотворчого мистецтва), бліц-
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представлення власної можливої участі у синтезі мистецтв цілісного 

художнього образу. 

На другому етапі набуття операціонально-інтерпретаційних умінь  

виконуються творчі поліхудожні проекти, готуються театралізовані 

поліхудожні представлення музичних творів, Важливу роль відіграє 

створення поліхудожнього контексту музичного твору у формі 

позааудиторної діяльності за вибором студента; майбутні учителі музики 

поглиблюють уміння образного зіставлення творів різних видів мистецтва з 

музичними творів за принципами схожості або відмінності. 

Форми, які пропонуються як ефективні для успішності поліхудожньої 

підготовки, – експрес-демонстрації музичного твору з курсів ІМ та АМТ у 

різних уявних формах позааудиторної діяльності (лекторській, конферанс, 

мінівистави тощо), зокрема із застосуванням цифрових технологій, 

підготовка анотацій до уявного поза аудиторного заходу для його 

мистецького рекламування тощо. 

На третьому, художньо-комунікативному етапі, відповідно до 

завдань методичного блоку, увага зосереджується на виконанні творчих 

проектів, які спрямовані на реалізацію у позааудиторній діяльності, причому  

з урахуванням інтересів і здібностей його учасників до різних мистецтв; під 

час проектної роботи моделюються різноманітні ситуації художнього 

сприймання і прогнозуються відповідні дії «лектора-музикознавця», 

«екскурсовода», «конферансьє» тощо. Майбутні вчителі музики 

відпрацьовують уміння створювати емоційний поліхудожній фон для 

сприймання музичних творів широкою аудиторією. 

Відтак, дієвим методом, що застосовується на цьому етапі, є творчий 

проект, тематика якого визначається у спільному обговоренні відповідно до 

музичного матеріалу, що вивчається в курсах ІМ та АМТ. Доцільним є і 

застосування методу сюжетно-рольової гри у презентації поліхудожніх 

інтерпретацій музичних творів. 
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Форми роботи, які прогнозуються як успішні, – це конкурс-захист 

проектів з поліхудожнього збагачення інтерпретацій музичних творів 

(наприклад, «Звукові акварелі» тощо), «проведення концертів» за програмою 

з вивчених на заняттях і ІМ та АМТ творів з добором сценографічного 

оформлення, творчі завдання інтегративного змісту (картини-вистави, 

музичні анімація творів образотворчого мистецтва, театралізації програмної 

музики тощо); практичні вправляння з відтворення ситуацій сприймання 

творів (у концертній залі, на виставці, в театрі); розроблення різних моделей 

спілкування з аудиторією. 

На четвертому, рефлексивно-самокоригувальному, етапі планується, 

що майбутні вчителі музики здійснюватимуть саморефлексію поліхудожніх 

умінь, зокрема, використовувати їх для планування і організації поза 

аудиторної діяльності. Для цього вони порівнюють спектр власних 

продукованих пропозицій на різних етапах вивчення ІМ та АМТ, 

систематизують свої здобутки щодо творчих ідей та їх утілення; аналізують 

здійснене та визначають перспективи подальшого полі художнього пізнання. 

Тобто, на цьому етапі відповідно до завдань методичного блоку 

доцільно обрати методи стимулювання саморефлексії. 

Форми роботи – фіксація продукованих творчих пропозицій, 

презентація розроблених творчих форм на матеріалі музичних творів з курсів 

ІМ та АМТ, що може слугувати основою для само оцінювання. 

Отже, узагальнимо викладене з позиції алгоритму етапів полі 

художньої підготовки та спрямування описаних методичних  блоків щодо 

реалізації педагогічних умов. 

Таким чином, на першому (могтиваційно-інформувальному) етапі 

впровадження методики поліхудожньої підготовки можлива часткова 

реалізація  кожної з педагогічних умов. Однак, домінантно на цьому етапі 

реалізується перша педагогічна умова («Насичення поліхудожнім 

контекстом змісту навчальних програм з курсів історії музики, аналізу 
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музичних творів та їх інтегрування з іншими фаховими дисциплінами»), яка є 

базовою для інших педагогічних умов. 

Домінантними методами є ті, що пов’язані із зацікавленням, 

ознайомленням, мистецькими провокаціями, художньо-педагогічними 

імпровізаціями. Серед форм роботи найбільш доцільні є ті, що спрямовані на 

самопізнання майбутнього вчителя музики у площині полі художніх вражень 

та самооцінки власних можливостей. 

Також очевидно, що на другому етапі впровадження методики 

поліхудожньої підготовки майбутніх учителів музики (етап набуття 

операціонально-інтерпретаційних умінь) також частково реалізуються всі 

педагогічні умови поліхудожньої підготовки за усіма визначеними 

методичними блоками. Однак, найбільш концентровано реалізується третя 

педагогічна умова (праксеологічне посилення опанування поліхудожнього 

змісту навчальних курсів історії музики, аналізу музичних творів). На 

другому місті – можливості реалізації другої педагогічної умови 

(поліхудожня педагогізація процесу опанування змісту курсів історії музики, 

аналізу музичних творів, націлена на майбутню педагогічну діяльність). 

Найбільш дієвими на цьому етапі вбачаються  методи інтерактивного і 

тренінгового спрямування. Серед дієвих форм – ті, що пов’язані із 

прогнозуванням способів практичного використання поліхудожнього змісту 

музичних творів, що вивчаються в курсах ІМ та АМТ.  

На третьому (художньо-комунікативному) етапі впровадження 

методики поліхудожньої підготовки також закладено можливості реалізації 

усіх педагогічних умов. Але домінантною вважаємо четверту педагогічну 

умову (актуалізація поліхудожньої спрямованості позааудиторної 

діяльності майбутнього вчителя музики у процесі вивчення музично-

теоретичних дисциплін),  оскільки саме позааудиторна діяльність дає 

найбільшу свободу вибору своїх форм студентам і забезпечує найбільш 

вільний прояв і «перевірку» їхнього набутого поліхудожнього досвіду 

інтерпретації музичних творів. 
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Найбільш дієвими прогнозуємо методи інтерактивного опанування 

змісту курсів ІМ та АМТ у досліджуваному контексті, які базуються на 

діалогічних взаєминах суб’єктів полі художньої підготовки. 

Відповідно, дієвими формами роботи також визнано інтерактивні 

форми,що забезпечують використання інтеграції мистецтв. 

Цілком логічно, що на четвертому (рефлексійно-самокоригувальному) 

етапі рівномірно реалізуються всі педагогічні умови у частині підведення 

підсумків поліхудожньої підготовки, самооцінювання і самопрезентації 

досягнень за усіма  методичними блоками. 

Узагальнення викладеного дає можливість змоделювати процес 

поліхудожньої підготовки майбутніх учителів музики в процесі вивчення 

МТД (рис. 2.5). 
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Рис.1. Модель поліхудожньої підготовки майбутніх учителів музики в процесі 

вивчення музично-теоретичних дисциплін.    

Мета: поліхудожня підготовленість майбутніх учителів музики, яка досягається в 

процесі вивчення МТД (ІМ та АМТ) 
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Форми: бесіди-провокації; самооцінні есе, анотації-

зацікавлення імпровізації діалогів митців розробки 

художньої драматургії уроків, поліхудожні вправляння, 

міні-майстер-класи, «методичні скарбнички»; «театр 

одного актора», бліц-інтерв’ю з «автором»; картини-

вистави, музичні анімації образотворчого мистецтва, 

відтворення ситуацій сприймання; розроблення моделей 

спілкування з аудиторією тощо. 

Показники та діагностувальний інструментарій  

Методичні блоки та 

вектори (психол.-педагог., 

організаційний, мистецько-

методичний) 
  

 

Етапи: мотиваційно-

інформативний, набуття 

операціонально-

інтерпретаційних умінь, 

художньо-комунікативний, 

рефлексивно-

самокоригувальний. 
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Результат:   

підвищення в майбутніх учителів музики рівнів поліхудожньої 

підготовленості, що досягнуто в процесі вивчення курсів ІМ та АМТ  

Методи: зацікавлення, евристичної бесіди, 

термінологічних перегукувань,  стимулювання 

самопізнання, спонукання до взаємооцінювання та 

самооцінювання поліхудожніх умінь; міжвидових 

мистецьких асоціацій, актуалізації життєвих вражень 

симультанно-асоціативний, сюжетно-рольової гри у 

презентації поліхудожніх інтерпретацій та ін. 

 

МЕТОДИКА 

Рівні підготовленості: високий (оптимально-інтегральн.); середній (ситуативно-

інтегральн.); початковий (інтегральний  з елемент.  проявами), низький (байдужий) 

Критерії поліхудожньої підготовленості  

 

 

Структурні компоненти полі художньої підготовленості   

Принципи поліхуд. 

підготовки: провідні 

(культуровідповідності, 

інтегративності); 

допоміжні ( суб’єктності,  

індивідуальності, свободи 

вибору та варіативності, 

діалогічн, емоц. насич.) 

 

 

Когнітивно-

асоціативний 
Ціннісно-  

мотиваційний 
Операційно-

діяльнісний 

Наукові підходи до поліхудожної підготовки:  аксіологічний, особистісно 

орієнтований, культурологічно-контекстний, діяльнісний, поліхудожній як 

системоутворювальний 

 

 

Педагогічні умови: 

 базова- насичення 

поліхудожнім 

компонентом навчальних 

програм з ІМ  і АМТ та їх 

інтегрування з іншими 

фаховими дисциплінами; 

 підпорядковані 

Методико змістова  

основа- МТД 
1)ІМ, АМТ; 

2) монохудожні: 

елем.теорія, 

сольфеджіо, 

гармонія, поліфонія 

тощо 
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Таким чином, модель охоплює блоки: 

- концептуально-цільовий: містить мету поліхудожньої підготовки, 

а саме досягнення майбутнім учителем музики більш високих рівнів 

поліхудожньої підготовленості в процесі вивчення курсів ІМ та АМТ; 

наукові підходи до здійснення поліхудожньої підготовки (аксіологічний, 

особистісно-орієнтований, культурологічно-контекстний, діяльнісний, 

поліхудожній як системоутворювальний); структурні компоненти 

поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів музики як інтегральної 

особистісної та професійної якості (когнітивний, емоційно-ціннісний, 

мотиваційний, праксеологічний);  

- діагностувальний: охоплює критерії поліхудожньої 

підготовленості (когнітивно-асоціативний, емоційно-ціннісний, 

мотиваційний, операційно-діяльнісний), відповідні показники до кожного 

критерію та діагностувальний інструментарій (методики діагностування), а 

також  прогнозовані рівні поліхудожньої підготовленості в кількісному та 

якісному формулюванні – високий (оптимально-інтегральний, середній 

(ситуативно-інтегральний), початковий (інтегральний з елементарними 

проявами), низкий (байдужий); 

- методично-операційний: розкриває педагогічні умови (базову та 

підпорядковані); педагогічні принципи, дотримання яких забезпечує 

ефективність поліхудожньої підготовки; методи та форми поетапного 

впровадження методики (етапи: мотиваційно-інформативний, набуття 

операціонально-інтерпретаційних умінь, художньо-комунікативний, 

рефлексивно-самокоригувальний); методичні блоки та освітні вектори 

(психолого-педагогічний, організаційний, мистецько-методичний) 

відповідно до реалізації педагогічних умов; 

- результативний: передбачає результат – підвищення в майбутніх 

учителів музики рівнів полі художньої підготовленості. 
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Висновки з другого розділу 

 

У розділі, присвяченому аналізу та обґрунтуванню методичних засад 

поліхудожньої підготовки, деталізовано компонентну структуру 

досліджуваного феномену,  визначену відповідно змісту поліхудожньої 

підготовленості. 

Показано, що визначення компонентів спиралося на прояви 

особистісного розвитку майбутнього вчителя музики, які характеризують 

поліхудожню підготовленість як інтегральну якість, охоплюючи його 

когнітивну, емоційну, ціннісну, мотиваційну, вольову сфери, практичні 

уміння.  

Відповідно деталізовано попередньо визначену структуру 

поліхудожньої підготовленості, яку утворюють когнітивний, емоційно-

ціннісний, мотиваційний, праксеологічний компоненти. 

Розроблено критерії та відповідні їм показники поліхудожньої 

підготовленості: когнітивно-асоціативний (обізнаність у засобах 

виразності різних видів мистецтва та спільних основах інтеграції мистецтв 

(понятійний апарат різних видів мистецтва); знання творів синтетичних 

жанрів відповідно до навчального змісту музично-теоретичних дисциплін 

та поза ним;здатність установлювати асоціації між засобами різних 

мистецтв); ціннісно-мотиваційний (цілісність емоційного сприймання 

синтетичних художніх образів; інтерес до творів різних видів мистецтва та 

синтетичних творів, зокрема з музичною драматургічною основою, та 

вмотивованість до їхнього освоєння; розвиненість саморефлексії стосовно 

досягнень у полі художньому освоєнні музичних творів та творів інших 

мистецтв); операційно-діяльнісний (здатність залучати виразні засоби 

різних мистецтв для самовираження в поглибленні музичного образу; 

уміння застосовувати засоби різних мистецтв для створення синтетичних 

художніх образів). 
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Спрогнозовано і схарактеризовано орієнтовні рівні поліхудожньої 

підготовленості – високий (оптимально-інтегральний), середній 

(ситуативно-інтегральний), початковий (інтегральний з елементарними 

проявами), низький (байдужий). 

Показано, що для ефективності педагогічного процесу необхідно 

враховувати опорні науково-педагогічні підходи до поліхудожньої 

підготовки майбутніх учителів музики саме під час вивчення МТД, а саме: 

аксіологічний, особистісно орієнтований, культурологічно-контекстний, 

діяльнісний та поліхудожній як системоутворювальний.  

Обґрунтовано педагогічні умови поліхудожньої підготовки 

майбутніх учителів музики у процесі вивчення МТД. Такими є: базова 

умова - насичення поліхудожнім компонентом змісту навчальних програм 

з курсів ІМ, АМТ та їх інтегрування з іншими фаховими дисциплінами; а 

також педагогічні умови, які забезпечують базову: поліхудожня 

педагогізація процесу опанування змісту курсів ІМ, АМТ, націлена на 

майбутню педагогічну діяльність; праксеологічне посилення опанування 

поліхудожнього змісту навчальних курсів ІМ, АМТ; актуалізація 

поліхудожньої спрямованості позааудиторної діяльності майбутніх 

учителів музики у процесі вивчення МТД. 

Виокремлено домінантні педагогічні принципи поліхудожньої 

підготовки майбутнього вчителя музики, а саме: базові – інтегративності 

та культуровідповідності, що екстраполюються на інші специфічні 

принципи (визнання індивідуальності і талановитості кожного суб’єкта 

поліхудожньої підготовки із врахуванням його здібностей і нахилів в 

єдності із об’єктивністю такої підготовки; варіативності та свободи 

вибору; діалогічності; інтерактивного мистецького спілкування; 

пріоритету емоційної насиченості поліхудожньої підготовки, практичної 

спрямованості). 

Розроблено методику поліхудожньої підготовки майбутнього 

вчителя музики з використанням потенціалу курсів ІМ та АМТ.  



145 
 

Методику, яка спрямована на реалізацію педагогічних умов, подано 

в єдності етапів (мотиваційно-інформативного, набуття операціонально-

інтерпретаційних умінь, художньо-комунікативного, рефлексивно-

самокригувального) та методичних блоків (виявлення творів зі змісту 

курсів ІМ та АМТ, які доцільно збагатити поліхудожнім змістом; 

визначення способів поліхудожнього використання музичних творів з 

курсів ІМ та АМТ  у навчанні майбутніх учнів; демонстрація поліхудожніх 

інтерпретаційних умінь на заняттях дисциплін музично-теоретичного 

циклу; визначення заходів поза аудиторної діяльності для збагачення 

поліхудожнім змістом  на основі творів з курсів ІМ та АМТ). 

Таким чином, у другому розділі обгрунтовано критерії 

поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів музики в зіставленні зі 

змістом структурних компонентів, визначено показники для замірювання 

стану такої підготовленості за кожним критеріємя, схарактеризовано 

можливі рівні поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів музики, 

яка досягається ними в процесі вивчення МТД, визначено і розкрито 

комплекс педагогічних умов у взаємозв’язку базової та підпорядкованих, 

виокремлено домінантні педагогічні принципи, дотримання яких оптимізує 

реалізацію педагогічних умов, подано розроблену методику зазначеної 

підготовки і описано алгоритм її впровадження. У такий спосіб, у розділі 

розв’язано третє, четверте та п’яте  завдання дисертації. 

Матеріали розділу висвітлено в публікаціях автора дисертації  за 

№ № 23; 24 зі Списку джерел, використаних у другому розділі. 

 



146 
 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ, ВИКОРИСТАНИХ У ДРУГОМУ РОЗДІЛІ 

1. Бабанский, Ю. К. Оптимизация процесса обучения (Общедидактический 

аспект) / Ю. К. Бабанский. – М. : Педагогика, 1977. – 254 с.  

2. Бахтин, М. М. Проблемы поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. – 3-е 

изд. – М. : Художественная литература, 1972. – 470 с.  

3. Бех, І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. 

/ І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2012. – 256 с. (Серія «Альма-матер»). 

4. Библер, В. С. Мышление как творчество (Введение в логику мысленного 

диалога) / В. С. Библер. – М. : Политиздат, 1975. – 499 с. 

5. Бодина, Е. А. Культурологические основы музыкального образования. ‒ 

Педагогика искусства [Электронный журнал]. – 2013. – №  2. – Режим 

доступа: http://www.art-education.ru/AE-magazine. 

6. Гончаренко, С. У. Український педагогічний словник 

/ С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 366 с. 

7. Гузій, Н. В. Технологія контекстного навчання в організації 

дидаскалогічної підготовки студентів у вищій педагогічній школі 

/ Н. В. Гузій // Вища освіта України. – № 3 (додаток 1) – 2012. – 

Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, 

технології». – Т. 1. – С. 363–370.  

8. Зязюн, І. А. Інтеграційна функція культурної парадигми / І. А. Зязюн 

// Професійно-художня освіта України : зб. наук. пр. / редкол.: І. А. Зязюн, 

В. О. Радкевич, Н. М. Чепурна [та ін.]. – Київ ; Черкаси : Черкаський 

ЦНТЕІ, 2008. – Вип. V. – С. 3–13. 

9. Каган, М. С. Морфология искусства. Историко-теоретическое 

исследование мира искусств / М. С. Каган. – Л. : Искусство, 

Ленинградское отделение, 1972. – 440 с. 

10.  Комаровська, О. А. Художньо-інтонаційний простір життя як джерело 

цінностей підростаючої особистості 

// Topical issues of education : сollective monograph. –

 Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2018. – Р. 260−280.   

http://www.art-education.ru/AE-magazine


147 
 

11. Комаровська, О. А. Художньо обдарована особистість: сутність, реалії, 

розвиток : монографія / О. А. Комаровська. – Івано-Франківськ : НАІР, 

2014. – 412 с. 

12. Костюк, Г. С. Развитие и воспитание / Г. С. Костюк // Общие основы 

педагогики / под ред. Ф. Ф. Королева и В. Е. Гмурмана. – М., 1967. – 

С. 139–197. 

13. Кудрявцев, В. Т. Культуросообразное образование: концептуальные 

основания / В. Т. Кудрявцев, В. И. Слободчиков, Л. В. Школяр // Известия 

РАО. – М. – 2001. – № 4. – С. 3–21.  

14.  Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность 

/ А. Н. Леонтьев // Избр. психол. тр. : в 2-х тт. – Т. 2. –  М. : Педагогика, 

1983. – С. 94–231. 

15. Масол, Л. М. Художньо-педагогічні технології в основній школі: єдність 

навчання і виховання : метод. посіб. / Л. М. Масол. – Харків : Друкарня 

Мадрид, 2015. – 178 с.    

16. Отич, О. М. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності 

майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний 

аспекти : монографія / О. М. Отич. – Чернівці : Зелена Буковина, 2007. – 

752 с.  

17. Петровский, А. В. Потребность быть личностью : фрагмент главы 

«Категория личности» // Основы теоретической психологии 

/ А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. – М., 1998. – С. 246–255. 

18. Проворова, Є. М. Теорія і практика методичної підготовки майбутнього 

вчителя музики на засадах праксеологічного підходу : автореф. дис. На 

здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : 13.00.02 «Теорія та методика 

музичного навчання» / Є. М. Проворова. – НПУ імені 

М. П.Драгоманова. – К., 2018. – 42 с.   

19. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2015. – 705 с. – (Мастера психологии). 



148 
 

20. Рудницька, О. П. Культуровідповідність мистецької освіти 

/ О. П. Рудницька // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, 

перспективи / за ред. І. А. Зязюна. – К. : Віпол, 2000. – С. 108–134. 

21. Савелова, Е. В. Проблемы художественно-эстетического образования в 

современной культуре // Педагогика искусства [Электронный журнал]. 

2017. – № 1. – http://www.art-education.ru/electronic-journal. 

22. Сластенин, В. А. Педагогика : учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. 

завед. // В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. 

В. А. Сластенина. – М. : Академия, 2002. – 576 с.   

23. Ся, Гаоян. Методи, форми та алгоритм поліхудожньої підготовки 

майбутнього вчителя музики у процесі вивчення музично-теоретичних 

дисциплін / Ся Гаоян // Нова українська думка. – 2018. – № 3(95). – 

С. 151–154.  

24. Ся, Гаоян. Педагогічні умови поліхудожньої підготовки майбутнього 

вчителя музики у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін / Ся 

Гаоян // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. 

Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини. – Умань : ВПЦ Візаві, 

2018. – Випуск 18. – С. 35–41. 

25. Тернопільська, В. І. Довідник з виховної роботи зі студентами 

/ В. І. Тернопільська, Т. В. Коломієць, І. О. Піонтківська. – Тернопіль : 

Навчальна книга – Богдан, 2014. – 264 с. 

26. Шевченко, Г. П. Художественно-эстетическая воспитанность и 

образованность личности как необходимое условие формирования ее 

культуры / Г. П. Шевченко // Science and Education a New Dimension: 

Pedagogy and Psychology. – Vol. 9. – 2013. – Р. 149–155. 

27. Юсов, Б. П. Взаимосвязь культурологических факторов в формировании 

современного художественного мышления учителя образовательной 

области «Искусство» // Избранные труды по истории, теории и 

психологии художественного образования и полихудожественного 

воспитания детей. ‒ М., 2004. – С. 76–84. 

http://www.art-education.ru/electronic-journal


149 
 

РОЗДІЛ 3 

 

АПРОБАЦІЯ МЕТОДИКИ ПОЛІХУДОЖНЬОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

За допомогою попередньо обґрунтованого діагностувального 

інструментарію здійснено констатувальний етап педагогічного експерименту  

та проаналізовано його результати, описано перебіг упровадження 

обґрунтованих  педагогічних умов та поетапної методики поліхудожньої 

підготовки майбутніх учителів музики на прикладі опанування курсів ІМ та 

АМТ, проаналізовано результати в порівнянні даних в експериментальних та 

контрольних групах, статистично доведено ефективність розроблених 

методичних засад. 

 

3.1. Стан поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів музики 

на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

 

Апробація педагогічних умов та методики поліхудожньої підготовки 

майбутніх учителів музики відбувалася на основі попередньо визначеної 

програми педагогічного експерименту, яка охоплювала: 

- експрес-опитування (пілотний експеримент), яким з’ясовувалося  

ставлення студентів-музикантів педагогічних університетів до підготовки в 

різних видах мистецтва в контексті майбутньої музично-педагогічної 

діяльності, а також ставлення викладачів МТД до введення поліхудожнього 

компонента до змісту цих дисциплін у процесі фахової підготовки майбутніх 

учителів музики; 

- констатувальний етап педагогічного експерименту, на якому 

визначався вихідний стан поліхудожньої підготовленості студентів-

музикантів; здійснювався кількісний та якісний аналіз здобутих даних 
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відповідно до визначених критеріїв, показників та спрогнозованих рівнів 

поліхудожньої підготовленості; виявлено тенденції підготовки майбутніх 

учителів музики в контексті поліхудожності, її позитивні сторони та 

недоліки; здійснено спробу з’ясувати причини недоліків та окреслити 

напрями роботи за розробленою методикою та з реалізації педагогічних 

умов; 

- формувальний етап педагогічного експерименту, на якому 

впроваджувалися описані методи і форми поліхудожньої підготовки 

майбутніх учителів музики в процесі вивчення дисциплін ІМ та АМТ за 

етапами й методичними блоками, спрямовані на реалізацію визначених 

педагогічних умов із дотриманням виокремлених принципів (опис перебігу 

упровадження подаємо у 3.2); 

- прикінцевий контрольний зріз стану поліхудожньої підготовленості 

учасників педагогічного експерименту, якого вони досягли в результаті 

впровадження розроблених форм і методів поліудожньої підготовки у 

процесі вивчення курсів ІМ та АМТ; здійснено якісну та кількісну обробку 

отриманих даних для підтвердження або заперечення її прогнозованої 

ефективності. 

В експрес-опитуванні взяли участь 59 студентів-музикантів III та IV 

курсів (тобто тих, хто здобув значний досвід фахової, в тому числі, й 

музично-теоретичної підготовки, досвід позааудиторної діяльності, досвід 

педагогічної практики зі школярами, а також визначився з напрямом бажаної 

майбутньої діяльності тощо) та 22 викладачі (музично-теоретичних та інших 

фахових дисциплін).  

За результатами експрес-опитування з’ясувалося, що: 

- понад 80 % студентів-музиікантів педагогічних університетів 

пов’язують можливу поліхудожню підготовку лише з майбутнім навчанням 

школярів за інтегрованими навчальними програмами з мистецьких 

дисциплін, але не з власним фаховим становленням у сфері музичного 

мистецтва;  і зовсім не пов’язують її з МТД; 
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- майже 90 % студентів-музикантів педагогічних університетів 

ніколи не замислювались про «втручання» інших видів мистецтва в 

опанування МТД, як і в навчання фахових дисциплін, наприклад, у класі 

музичного інструменту, вокалу, у процесі диригентсько-хорової підготовки 

тощо. Решта близько 10 %, щоправда, вказали, що в деяких формах 

позааудиторної діяльності, зокрема в концертних тематичних виступах 

неакадемічного спрямування (тобто тих, що не пов’язані з оцінюванням 

навчальних результатів) використовували реквізит та продумували деталі 

одягу, що допомагало «створити атмосферу концертного виконання твору», 

«налаштувати аудиторію слухачів і себе самого» тощо; 

- лише декілька викладачів зазначили, що під час влаштування 

деяких заходів пропонували студентам створити відеоряд (підготувати 

слайди, відео тощо) з творами живопису, фото архітектурних споруд або 

просто «рухомі кольорові настрої» для «підтримання атмосфери», хоча ще 

декілька викладачів підтвердили, що «думали про щось подібне», але не 

мають для цього суто організаційних ресурсів. 

Отже, як показало експрес-опитування, потенціал МТД, передусім ІМ 

та АМТ, у поліхудожньому напрямі не використовується цілеспрямовано ні 

студентами, ні викладачами, а власне можливості різних видів мистецтва 

залучаються ситуативно, несистемно та інтуїтивно. 

На різних етапах (разом на констатувальному та формувальному) в 

педагогічному експерименті взяли участь 262 студенти, які для зручності 

організації роботи на самому початку дослідження були об’єднані в 

експериментальну (ЕГ, 132 особи) та контрольну (КГ, 130 осіб) групи із 

постійним складом – на констатувальному етапі замірювань та під час 

упровадження розробленої методики. 

Для визначення вихідного стану поліхудожньої підготовленості 

майбутніх учителів музики, а також для прикінцевого зрізу після завершення 

формувального етапу застосовувався тотожний за змістом діагностувальний 
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інструментарій; змінювався лише зміст завдань (зокрема,  твори мистецтва як 

матеріал для виконання тестових завдань тощо).  

Розглянемо результати замірювання стану поліхудожньої 

підготовленості за визначеними у 2.1 критеріями та показниками на 

констатувальному етапі дослідження. 

Для замірювання за когнітивно-асоціативним критерієм (відповідно 

виявляється стан поліхудожньої підготовленості в когнітивному компоненті) 

застосовувались: 

- анкетування: анкета «Враження від творів різних видів мистецтва» 

(з’ясовувався досвід спілкування з творами різних видів мистецтва, 

усвідомленість і обсяг знань про види мистецтва, їхні виразні засоби, 

обізнаність щодо прізвищ видатних митців та їхньої спадщини тощо. – 

Додаток Б) ; 

- тест «Знавці мистецтва» (до тесту включалися твори різних видів 

мистецтва, які увійшли до шкільних підручників з мистецьких дисциплін 

різних класів [5; 6; 18; 19; 20; 22]. У Додатку В наведено зразок тесту за 

змістом програми «Мистецтво» для 10 (11) класу [13]. 

 Припускалося, що студенти мають бути обізнані зі змістом 

навчальних програм та підручників для закладів загальної середньої освіти у 

зв’язку з проходженням педагогічної практики), а також з вивченням 

методики навчання художньої культури, оскільки сучасний учитель музики 

має бути готовим до навчання учнів саме інтегрованому предмету; 

- аналіз навчальної успішності студентів-музикантів як майбутніх 

учителів музики з курсів ІМ та АМТ. Такий аналіз здійснювався для 

зіставлення успішності та результатів діагностувального опитування, зокрема 

з’ясовувалось, чи є пряма відповідність між успішністю музично-теоретичної 

і полі художньої підготовленості. 

Так, анкета «Враження від творів різних видів мистецтва» містила 

запитання, якими виявлялися уподобання респондентів у різних мистецтвах, 

зокрема, пропонувалось відповісти на запитання, які картини, скульптури, 
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архітектурні споруди подобаються або запам’яталися (з огляду під час 

подорожей або по фото, репродукціях); які театральні вистави справили 

враження (враховувалося і позитивне, і негативне враження, що в будь-якому 

разі засвідчувало певний глядацький досвід в опитуваних), вірші яких поетів 

подобається читати (або не подобається взагалі) і які опитувані можуть 

пригадати напам’ять (можливо, у фрагментах).   

Запитання також стосувалися й періодичності відвідування музеїв, 

театрів, переглядів репродукцій або відеозаписів вистав, телевізійних 

передач, пошук інформації через мережу інтернет.  

Анкета також містила запитання стосовно музичних творів, які 

респонденти слухають або виконують у дозвіллєвий час (тобто, не пов’язані 

із навчальними завданнями). 

Як показав аналіз відповідей на запитання анкети «Враження від 

творів різних видів мистецтва», на першому місці серед видів мистецтва, 

крім музичного, в уподобаннях респондентів – образотворчі мистецтва (на це 

вказали  119 осіб);  серед усіх образотворчих мистецтв превалює живопис (на 

нього як раз і вказали усі 119 осіб), далі – монументальна скульптура 

(пам’ятники на вулицях і площах міст; про них згадало  51 особа із 119).  

Серед найбільш часто повторюваних – популярні назви, причому 

більшість з творів записано в анкетах не як ті, що дійсно подобаються, а ті, 

що знайомі з різних джерел, найчастіше – ще зі шкільних часів (уроків 

образотворчого мистецтва або художньої культури). У такому переліку – Ван 

Гог «Зоряна ніч», Е.Мунк «Крик», картини С. Далі (щоправда, безпомилково 

назви або правильної відповідності назви та автора не вказано жодного разу), 

І.Айвазовський «Дев’ятий вал», К. Малевич «Чорний квадрат», Л. да Вінчі 

«Мона Ліза», І. Рєпін «Запорожці пишуть листа турецькому султанові», 

твори К.Білокур та М. Приймаченко; серед сучасних – Є. Гапчинська 

(популярна серед  дівчат).  

Із скульптурних творів – пам’ятники Т.Шевченку в Києві, у відповідях 

київських студентів – «Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», монумент 
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Незалежності, пам’ятник Володимиру (всі в Києві). Називаючи пам’ятники, 

студенти «забували» вказати скульпторів. У відповідях траплялися і 

«казуси», наприклад, до творів живопису було віднесено «П’єту» 

Мікеланджело, а пам’ятник Богдану Хмельницькому в Києві – до 

архітектури. 

Загалом, серед назв дуже мало українських митців і творів, превалюють 

твори західноєвропейського мистецтва; крім того, практично ніхто не вказав 

на твори графіки. 

На другому місці серед згадуваних – архітектурні споруди (на них 

вказало 42 респонденти), найчастіше вказувались Лувр та Ейфелева вежа 

(Франція), Тадж-Махал (Індія), Великий китайський мур, Сіднейська опера 

(Австралія), Софія Київська, Києво-Печерська лавра, Львівська опера, 

Одеська опера (перелік подано за згадуваннями респондентами від більшої 

до меншої кількості); серед відповідей київських студентів – Будинок з 

химерами, червоний корпус Київського університету імені Тараса Шевченка, 

ЦУМ. Як бачимо, серед назв пріоритетними є видатні  споруди зарубіжжя. 

Однак, цінним є внесення до переліку й оперних театрів. 

На уподобання в театральному мистецтві вказало лише 36 респондентів 

(усі вони увійшли до числа 119, які вказали і на твори образотворчого 

мистецтва). Цікаво, що серед назв вистав превалюють оперні вистави. Як 

з’ясувалося пізніше в уточнювальних бесідах, відвідування оперного театру 

не завжди пов’язано з навчальною необхідністю. А навпаки, найчастіше – за 

власною потребою. Висловлюючи враження від відвідування оперних вистав, 

респонденти звертали увагу на те, як «звучав оркестр», на вокальні дані і 

зовнішній вигляд співаків (чи відповідає він сценічному образу). Але щодо 

цілісного сценічного образу вистави, то у висловлюваннях більше давалася 

емоційна оцінка («гарні декорації», «вражаючі світло-ефекти», «сподобалось, 

що застосовувалася комп’ютерна графіка» тощо).  

Щоправда, оперні вистави більше відвідують столичні студенти; 

респонденти з інших міст (де немає оперних театрів), за їхнім свідченням, 
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«прагнуть», але здебільшого їм це не вдається з різних причин. Тому ми 

звертали увагу на те, чи вказано в їхніх анкетах вистави драматичного або 

музично-драматичного театрів. Слід зазначити, що набагато менше. 

Вказується переважно кількість відвіданих вистав (як правило, 1-2 за 

останній рік, на що вказали 6 з 36 респондентів, що вказали на театральне 

мистецтво в колі своїх мистецьких уподобань; решта позначили, що 

«бувають нечасто», «відкладають на потім», «якщо цікаві гастролі», а разом – 

це відбувається більш рідко, ніж один раз на рік. 

Вистави драматичного театру майже не присутні в анкетах, що 

стосується і респондентів з тих міст, де є драматичний театр. Вказується 

лише кількість відвідувань (менше, ніж один раз на рік). Не всі з тих, хто 

позначив, що був у театрі протягом року, змогли вказати не лише назву і 

автора п’єси, а й театр, у якому ця п’єса є в репертуарі. 

Щодо телевізійних передач, то практично всі респонденти відзначили, 

що «ні, не дивляться», оскільки «у нас на ТБ немає цікавих передач про 

мистецтво» тощо. Лише в поодиноких анкетах вказано деякі програми 

телеканалу «Культура», які переглядаються, коли «випадково натрапили». 

Загалом же, майбутні вчителі музики майже не дивляться телевізор, віддаючи 

перевагу Інтернету, з якого дізнаються про все, що їх цікавить. 

Що стосується кіномистецтва, то на уподобання в ньому вказали майже 

всі опитувані (253 з 262 респондентів). В основному – це сучасне кіно. На 

першому місці – «Зоряні війни», японські аніме (переважно у дівчат). 

Фільми, які входять до класики кіномистецтва, практично не згадуються. 

Серед українських фільмів, найчастіше було названо «Поводир», 

«Незламна», «Кіборги» (разом 158 респондентів). 

Як з’ясувалось, уподобання майбутніх учителів музики в музичному 

мистецтві різняться з тими творами, які входять до навчальних програм. З 

усього обсягу вказаних творів, на першому місті під час дозвілля – рок-

музика (більше половини відповідей), фольк-рок (майже так само), далі – 

фольклорні пісні (близько 45 %, як з’ясувалося, це переважно були відповіді 
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студентів-вокалістів та хормейстерів) і лише потім – музика академічного 

напряму. 

Аналіз відповідей на запитання цієї анкети також з’ясував, що дуже 

невеликий відсоток респондентів приділяють увагу іншим, крім музики, 

видам власної мистецької творчості. 26 дівчат вказали на відвідування груп 

сучасного танцю («хочеться рухатись», «подобається танцювати», «це 

сучасно» тощо), ще було декілька відповідей, в яких зазначалось, що особа 

навчалась у студії образотворчого мистецтва або в хореографічному 

колективі ще у шкільні роки, але «зараз немає такої можливості». Серед 

юнаків ствердних відповідей на це запитання не зафіксовано. 

Вказаний тест «Знавці мистецтва» містив дві групи завдань – на 

обрання правильної відповіді із запропонованих та на встановлення різного 

роду відповідностей: між твором і автором, між автором і видом мистецтва, 

до якого належить його творчість, між архітектурною пам’яткою і 

місцезнаходженням тощо. Деякі тести містили «зайві» відповіді, які треба 

було розпізнати.  

Так, респондентам було запропоновано 34 завдання, на виконання яких 

відводилося 40 хвилин (разом з організаційними моментами та 

поясненнями), тобто для відповіді на одне тестове завдання передбачено 

приблизно 1 хвилину.  

Аналіз виконаного тесту засвідчив, що найвищою є обізнаність 

респондентів у сфері архітектури: усі завдання були правильно виконаними 

22 учасниками тестового замірювання; 50 учасників припустилися 1-2 

помилок, решта – 3 і більше раз помилилися. Найбільше помилок 

стосувалися встановлення відповідності між пам’яткою і її 

місцерозташуванням. Складними також виявилися завдання на встановлення 

відповідності між зображенням видатної архітектурної споруди і її назвою. 

Найскладнішими (найбільше невиконаних або виконаних з великою 

кількістю помилок) виявилися завдання, що стосувалися кіно, театрального 

мистецтва та мистецтва хореографії, наприклад, майже 80 % респондентів не 
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відповіли на запитання, яка країна є батьківщиною балетного театру. А в 

завданнях на встановлення відповідності, де містилися запитання з різних 

мистецьких сфер, саме стосовно кіно припущено найбільше помилок. 

У контексті регіональної приналежності творів слід зазначити, що 

найбільше правильних відповідей стосувалися творів мистецтва країн 

Західної Європи, на другому місті – країни Латинської Америки, а найменше 

– Далекого Сходу (Китай, Японія), хоча мистецтво цих країн присутнє у 

змісті шкільних підручників з мистецтва для різних класів, тобто вивчалося 

студентами ще під час здобуття загальної мистецької освіти та під час 

вивчення курсів художньої культури й методики її викладання в 

педагогічному університеті. 

Серед тестових запитань стосовно українського мистецтва зазначимо, 

що як раз найбільше помилок респонденти припустилися стосовно 

архітектурних пам’яток, наприклад, жоден не вказав архітектора Львівської 

опери (З. Гоголевський), майже 85 % респондентів «переплутали» фортецю в 

Хотині з Кам’янець-Подільською  і навіть – Білгород-Дністровською.  

На жаль, зафіксована значна кількість помилкових відповідей стосовно 

живопису Тараса Шевченка. Як з’ясувалось з уточнювальних бесід, для 

більшості опитуваних Шевченко-художник пов’язується з образом Катерини, 

а от портрети Михайла Щепкіна та Айри Олдріджа не впізнав майже ніхто 

(лише 11 осіб з 262). Так само, виявилось складним завдання назвати автора 

«Запорожців» І.Рєпіна за фрагментом картини. 

Прикро також було «дізнатись» з відповідей, що режисером всесвітньо 

відомого фільму «Тіні забутих предків» є не Сергій Параджанов (лише 

близько 28 % дали правильну відповідь), А Юрій Іллєнко та Іван Миколайчук 

(актора переплутували з режисером). 

Як бачимо, тест «Знавці мистецтва» в деяких моментах за результатами 

збігається з анкетуванням («Враження від творів різних видів мистецтва»), 

але все ж більшою мірою «погіршує» результати анкетування. Так, як 

з’ясувалося в уточнювальних коротких бесідах, на запитання анкети дехто з 
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респондентів давав формальні відповіді (наприклад, вказував, що 

подобається мистецтво живопису, натомість зробив чимало помилок, 

демонструючи посередні знання або ж і зовсім низьку обізнаність за 

результатами тесту). 

Аналіз успішності майбутніх учителів музики застосовувався 

додатково, для з’ясування окремих спірних моментів у відповідях 

респондентів на обидва опитування і загалом не виявив безпосередньої 

залежності між успіхами студентів у музично-теоретичній підготовленості та 

обсягом поліхудожніх знань студентів. Однак, помічено, що студенти, які 

мають вищі бали з предметів ІМ, АМТ, продемонстрували і вищий інтерес до 

експериментальних замірювань та більш широкий обсяг знань хоча б з 

одного, крім музики, виду мистецтва, переважно – живопис і кіно. Це 

свідчить, передусім, про недооцінку викладачами поліхудожнього 

компонента  МТД та неврахування його при оцінюванні навчальних 

досягнень студентів. 

Результати констатувального замірювання за когнітивно-асоціативним 

критерієм подано в таблиці 3.1. При розрахунках припускалось, що один 

респондент міг виявити різні рівні  поліхудожньої підготовленості за різними 

показниками одного критерію. Тому при розрахунках узагальненого 

кількісного показника (рядок «Разом») враховувалось не кількість осіб, а 

загальна кількість проявів конкретних ознак за певним показником стосовно 

певного рівня (в ЕГ та КГ), далі вираховувалось відсоткове значення. Так 

само подавались розрахунки і в таблицях-узагальненнях результатів 

замірювань і за іншими критеріями. 
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Таблиця 3.1. 

Стан полі художньої підготовленості майбутніх учителів музики на 

констатувальному етапі за когнітивно-асоціативним критерієм 

(когнітивний компонент) 

 

Показники 

Рівні 

Високий 

(оптимально-

інтегральний) 

Середній 

(ситуативно-

інтегральний) 

Початковий 

(інтегральний 

з елемент. 

проявами) 

Низький 

(байдужий) 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Обізнаність у засобах 

виразності різних 

видів мистецтва та 

спільних основах 

інтеграції мистецтв 

(понятійний апарат 

різних видів 

мистецтва) 

17/ 

12,9% 

 

17/ 

13,1

% 

37/ 

28,0

% 

36/ 

27,7

% 

65/ 

49,2% 

 

65/ 

50,0

% 

13/ 

9,9% 

 

12/ 

9,2% 

Знання творів 

синтетичних жанрів 

відповідно до 

навчального змісту 

музично-теоретичних 

дисциплін та поза 

ним 

26 / 

19,7% 

 

25/ 

19,2

% 

42/ 

31,8 

% 

44/ 

33,9

% 

52/ 

39,4% 

51/ 

39,2 

12/ 

9,1% 

10 / 

7,7 % 

Здатність 

установлювати 

асоціації між 

засобами різних 

мистецтв 

14/ 

10,6% 

13/ 

10,0

% 

50/ 

37,9

% 

51/ 

39,2% 

55/ 

41,7% 

54/ 

41,6

% 

13/ 

9,8% 

12/ 

9,2% 

Разом  проявів за 

усіма показниками 
57/ 

14,4

% 

55/ 

14,1

% 

129/ 

32,6

% 

131/ 

33,6

% 

172/ 

43,4 

% 

170/ 

43,6

% 

38/ 

9,6

% 

34/ 

8,7% 

 

З таблиці видно, що високим (оптимально-інтегративним) рівнем 

поліхудожньої підготовленості перед упровадженням методики володіли   

14,4 %  респондентів ЕГ  та 14,1 %  КГ; середнім (ситуативно-інтегральним) 

– відповідно 32,6 % та 33,6 % респондентів, початковим (інтегральним з 

елементарними проявами) – 43,4 % та 43,6 % респондентів. На жаль, серед 

опитаних зафіксована і група студентів-музикантів з низьким (байдужим) 

рівнем (9,6 % в ЕГ та 8.7 % в КГ), що виявлялось у них переважно як 

заперечення необхідності поліхудожньої підготовки і в небажанні витрачати 
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на неї час; такі респонденти стверджували, що знання і захопленість іншими 

мистецтвами – «особиста справа кожного», що це «немає стосунку до 

професії», а вони вже «обрали собі професію музиканта». 

Загальна рівнева картина, за якою за когнітивно-асоціативним 

критерієм приблизно третина майбутніх учителів музики володіють середнім 

(ситуативно-інтегральним) рівнем, а понад 40 % лише початковим, є 

достатньо невтішною стосовно стану сформованості когнітивного 

компонента поліхудожньої підготовленості і потребує цілеспрямованого 

застосування оптимальних форм і методів. 

Для замірювання за ціннісно-мотиваційним критерієм (виявляється 

стан поліхудожньої підготовленості в емоційно-цінніснму і мотиваційному 

компонентах) застосовувались: 

- включене спостереження, зокрема аналізувалась логіка 

висловлювань студентів своїх вражень стосовно музично-сценічних творів 

(опер, балетів, мюзиклів, оперети тощо); 

- творчі завдання з аналізу сценічних постановок творів музичного 

театру – за переглядом відеозапису або безпосередньо в театрі; 

- бесіди – інтерв’ювання для уточнення спостережень. 

Враховувалися також дані анкети «Враження від творів різних видів 

мистецтва» (що застосовувалася для замірювання за когнітивно-

асоціативним критерієм). А саме для замірювання поліхудожньої 

підготовленості за ціннісно-мотиваційним критерієм так само важливо було 

уточнити, чи цікавляться студенти-музиканти педагогічних університетів 

іншими видами мистецтва, крім музики, і якими саме; скільки видів 

мистецтва перебувають у полі їхнього емоційного ставлення; як 

розподіляється інтерес між видами мистецтва; в чому на практиці 

виявляється інтерес (якщо він присутній) – у відвідуваннях виставок, 

художніх або меморіальних музеїв, театрів, кінотеатрів тощо або 

обмеженнями переглядом репродукцій чи відеозаписів (в разі, якщо 

обставини життя і місцерозташування освітнього закладу дозволяє 
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відвідування закладів мистецтва); якщо ж респонденти виявляють інтерес до 

інших, крім музики, видів мистецтва, то наскільки стійкими є уподобання і 

якими мотивами вони керуються – внутрішніми потребами чи зовнішніми 

стимулами тощо. 

Включене спостереження стосувалось аналізу участі студентів – 

майбутніх учителів музики в семінарських заняттях, під час яких їм було 

необхідно представити аналіз (вербальну інтерпретацію) музичного твору.  

Крім того, додатково для замірювання за ціннісно-мотиваційним 

критерієм респондентам було запропоновано відвідування театральної 

вистави з наступним обговоренням, для участі в якому кожен глядач мав 

написати коротке есе на тему «Чи запрошу я друга відвідати цю виставу?». 

Крім деяких оперних творів, що є в програмі, також пропонувалось 

переглянути відеозапис балетних вистав, як от: балети «Перехрестя» (музика 

М. Скорика, хореографія Р. Поклітару), «Шопеніана» (музика Ф. Шопена, 

хореографія М. Фокіна), «Болеро» (музика М. Равеля, хореографія 

М. Бежара), а також виставу пекінської опери  («Король Мавп»). 

Зафіксовано, що під час вербальних інтерпретацій та висловлювань 

вражень від вистав у театрі або обговорення відеозаписів зберігалась 

однотипна логіка аналізу творів, що передбачає сценічне втілення: спочатку 

респондентами детально аналізується сюжет (переказується лібрето, причому 

такий переказ займає більшу частину аналізу твору). Далі студенти, як 

правило, виокремлюють ключові моменти кожної дії, здебільшого – це 

увертюра і деякі арії головних персонажів; ансамблям приділяється менше 

уваги. Такі складники, як розвиток тематизму, система лейтмотивів, 

художньо-образне значення тонального плану, темброва драматургія тощо, 

часто «згадуються» після додаткових запитань викладача. Але на цілісний 

образ головного героя, який би охоплював його уявну зовнішність, можливі 

манери ходи, деталі сценічного костюму, оформлення місця дії і його 

відповідність музичному складнику тощо, увага не звертається зовсім.  
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Як виявилось, навіть при тому, що викладачем (за участю дисертанта 

як експериментатора) було запропоновано переглянути екранізації або вдалі 

відеозаписи вистав відомих режисерів, театрів, на ці пропозиції відгукнулися 

лише одиниці студентів (близько 7%, а саме 18 осіб з 262) з різних курсів. В 

основному, підготовка інтерпретацій відбувалася за ознайомленням з 

партитурою (клавіром), коли студентами програвалися на фортепіано основні 

теми твору, або ж за прослуховуванням аудіозапису (переважно за 

фрагментами – ключовими драматургічними моментами твору). 

(Запропоновано: екранізації опер Дж. Верді: «Ріголетто» (1982, реж. Ж.-

П.Поннель), «Травіата» (1983, реж. Ф.Дзефіреллі), «Аїда» (1963, реж. 

Кл.Фракассі) ; В.А.Моцарт «Чарівна флейта» (1975, реж. І.Бергман); «Тоска» 

(1975, реж. Дж.Де Бозіо); П.Чайковсьий «Іоланта» (1963, реж. В.Горрікер), 

С.Гулак-Артемовський «Запорожець за Дунаєм» (1953, реж. В.Лапокниш), 

«Наталка-Полтавка» (1978, реж. Р.Юхименко), музичний фільм «Наймичка» 

за мотивами опери М.Вериківського (1963, реж. І.Молостова, В.Лапокниш) 

та інші. 

Саме така логіка висловлювань зберігалась як стійка тенденція у 

відповідях студентів на семінарських заняттях, а також простежувалась і в 

текстах, підготовлених ними під час самостійної роботи, рефератах тощо. 

Під час обговорення з’ясувалось, що більшість студентів-музикантів 

(як і припускалось) аргументували свої «запрошення» (або «заперечення» 

запрошення другу) також на підставі вражень переважно від музики, як от: 

Студентка К.: «Класна музика Скорика, але якось довго… Щоправда, 

цікаві відео ефекти» (малося на увазі – сценографічне рішення – відеоряд на 

заднику сцени, хоча спроби пояснити його виразність стосовно музики 

немає, як немає і вражень від хореографії). 

Студентка Р.: «Не сподобалося звучання Шопена в оркестровому 

перекладенні. Все ж таки, на фортепіано це звучить цікавіше. Недарма, 

Шопен писав для фортепіано. Для чого було міняти?» (у відгуку зовсім не 

зверталася увага на виконавців-танцівників, не було здійснено спроби 



163 
 

пояснити, чому ж таки музика Шопена оркеструвалася. Про сценографію 

взагалі не йдеться). 

Студент К.: «Чув про китайську оперу. Але не уявляв собі, що це таке. 

Справді, де тут опера, якщо музики, вокалу практично немає! А якщо і 

співають, то це суцільні речитативи неприродним голосом. Це не опера».  

Узагальнення кількісних даних замірювань за рівневими показниками 

ціннісно-мотиваційного критерію (який дає картину сформованості 

емоційно-ціннісного та мотиваційного компонентів поліхудожньої 

підготовленості) подаємо в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Стан поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів музики на 

констатувальному етапі за ціннісно-мотиваційним критерієм 

(емоційно-ціннісний та мотиваційний компоненти) 

 

Показники 

Рівні 
Високий 

(оптимально-

інтегральний) 

Середній 

(ситуативно-

інтегральний) 

Початковий 

(інтегральний з 

елемент. 

проявами) 

Низький 

(байдужий) 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Цілісність 

емоційного 

сприймання 

синтетичних 

художніх образів 

11/ 

8,3% 

11/ 

8,5% 

32/ 

24,3% 

30/ 

23,1% 

77/ 

58,3

% 

77/ 

59,2% 

12/ 

9,1% 

12/ 

9,2% 

Інтерес до творів 

різних мистецтв та 

синтетичних творів з 

музичною 

драматургічною 

основою 

24/ 

18,2

% 

25/ 

19,2% 

38/ 

28,8% 

35/ 

26,9% 

58/ 

43,9

% 

59/ 

45,4% 

12/ 

9,1% 

11/ 

8,5% 

Розвиненість 

саморефлексії 

стосовно досягнень у 

полі художньому 

освоєнні музичних 

творів та творів 

інших мистецтв 

15/ 

11,4

% 

 

17/ 

13,1% 

32/ 

24,2% 

30/ 

23,1% 

63/ 

47,7

% 

60/ 

46,1% 

22/ 

16,7% 

23/ 

17,7% 

Разом  проявів за 

усіма показниками 
50/ 

12,6

% 

53/ 

13,6% 

102/ 

25,8% 

95/ 

24,4% 

198/ 

50% 

196/ 

50,2% 

46/ 

11,6% 

46/ 

11,8% 
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Таким чином, за ціннісно-мотиваційним критерієм, високим 

(оптимально-інтегративним) володіють 12, 6 % респондентів з ЕГ і 13,5%  - з 

КГ, середнім (ситуативно-інтегративним) – відповідно 25, 8% (ЕГ) та 24, 4% 

(КГ), початковим (інтегральним з елементарними проявами) – 150 % (ЕГ) та 

50,3% (КГ). Як і при замірюваннях за когнітивно-асоціативним критерієм, 

виокремились респонденти з низьким (байдужим) рівнем поліхудожньої 

підготовленості (11, 6% - ЕГ та 11, 8% - КГ).  

Як випливає з кількісних показників, найменш сформованими є  

цілісність сприймання синтетичних художніх образів (увага звертається 

переважно на сюжети творів або зоровий ряд, інколи ігнорується візуальний 

ряд, а студенти зосереджуються на музичному складнику, що являє собою 

сферу їхніх професійних інтересів).  

Поряд з цим, найвищі показники стосуються інтересу студентів до 

різних видів мистецтва в контексті їхньої професії, що значною мірою 

пробудився під час констатувального експерименту під час виконання нових 

для занять з ІМ та АМТ завдань. 

Як бачимо, фіксація стану поліхудожньої підготовленості за ціннісно-

мотиваційним критерієм продемонструвала, що мотиваційний компонент 

легше піддається педагогічним впливам, ніж емоційно-ціннісний. Натомість 

нижчі показники сформованості емоційно-ціннісного компонента можемо 

пояснити відсутністю достатнього емоційного досвіду вражень від творів 

різних видів мистецтва, що спричинило і низьку потребу рефлексії та 

саморефлексії в цьому напрямі. 

Для замірювання за операційно-діяльнісним критерієм (стан 

поліхудожньої підготовленості у праксеологічному компоненті) 

застосовувався аналіз виконання респондентами практично-творчих 

діагностувальних завдань «Поліхудожні втручання», які пропонувались із 

врахуванням музичного матеріалу з курсів ІМ та АМТ.  

Передбачалось, що респонденти мають створити (спроектувати) 

цілісний синтетичний художній образ на основі музичного твору із 
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залученням різних мистецтв для поглиблення сприймання-інтерпретації 

музики, зокрема під час семінарських занять, підготовки рефератів, 

написання есе. При цьому бралося до уваги, що студенти можуть не володіти 

достатніми здібностями в різних мистецтвах, тому від них не вимагалося 

писати картини чи створювати ескізи оформлення, демонструвати 

танцювальні елементи тощо (лише за бажанням), але вони повинні були 

подати точний опис того, що ними заплановано, дібрати конкретні твори, 

описати ідею тощо. 

Виконуючи завдання «Поліхудожні втручання», студенти отримали 

завдання прослухати музичний твір і «посилити» його смислові підтексти 

залученням засобів (творів) інших мистецтв.  

Для тестового завдання було обрано твір  М. де Фалья «Танець вогню». 

Вибір пов’язаний із тим, що з творчістю цього композитора студенти 

ознайомлюються вже майже наприкінці вивчення курсу ІМ, тобто набули 

досвіду аналітико-інтерпретаційної діяльності, вивчали методичні курси, 

могли накопичити багаж мистецьких вражень тощо. 

Все ж, слід визнати, що завдання виявилось не дуже простим: досить 

значна частина респондентів відмовилася виконувати завдання (29 %); як 

з’ясувалося в уточнювальній індивідуальній бесіді з багатьма такими 

респондентами, основна причина – невпевненість у своїх знаннях і 

відсутність осмисленого досвіду вражень. 

З тих респондентів, хто виконав завдання (тобто 61 %), більшість (52%) 

звернулись до танцю фламенко, близько 48 % звернулися до творів 

живопису,  близько  5  % – архітектурні споруди (храмові та світські), 

декілька прикладів – поезія. 

Наводимо перелік творів, що повторювалися в різних групах 

респондентів з різних університетів, вибір яких був передбачуваним. 

Із творів живопису – картини Ель Греко, Гойї (назви творів переважно 

не вказувались) 
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Із архітектурних споруд – архітектурно-парковий ансамбль Альгамбра, 

(частіше звучало як «сади Альгамбри»), музей Прадо, храм Саграда Фамілія. 

З поезії – Гарсія Лорка (також не вказувались назви поезій, декілька 

респондентів прокоментували, що «ці вірші відображають іспанський 

характер»). 

Декілька учасників розробили проект відеоряду, наприклад, цифрові 

ефекти з «грою кольорів» і абстрактними формами (лініями, плямами) в 

ритмі музичного твору. Або слайд-шоу з картинами природи, інкрустаціями 

іспанського танцю, колажем з картин: було запропоновано, наприклад, твори 

О.Екстер «Іспанський танець», Е.Мане «Іспанський балет». 

 Цікавим є порівняння виконання інших завдань респондентами: саме 

вони мають найцікавіші характеристики з анкетування і найвищі кількісні 

показники з тестування, а за відгуками вчителів – відзначаються як успішні і 

творчі особистості. 

Однак, були й такі проекти, в яких припускалися помилки (наприклад, 

італійські митці виступали як іспанські тощо). 

Узагальнені кількісні результати замірювань за операційно-діяльнісним 

критерієм подано в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Стан полі художньої підготовленості майбутніх учителів музики на 

констатувальному етапі за операційно-діяльнісним критерієм 

(праксеологічний компонент) 

 

Показники 

Рівні 

Високий 

(оптимально-

інтегральний) 

Середній 

(ситуативно-

інтегральний) 

Початковий 

(інтегральний 

з елемент. 

проявами) 

Низький 

(байдужий) 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Здатність залучати 

виразні засоби 

різних мистецтв 

для самовираження 

у поглибленні 

музичного образу 

11/ 

8,3% 

10/ 

7,7% 

48/ 

36,4% 

47/ 

36,1% 

62/ 

47,0

% 

62 

47,7

% 

11/ 

8,3% 

11/ 

8,5% 
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Продовження табл.3.3 

Уміння 

застосовувати 

засоби різних 

мистецтв для 

створення 

синтетичних 

художніх образів 

12/ 

9,1 

% 

11/ 

8,5% 

48/ 

36,4% 

47/ 

36,1% 

61/ 

46,2

% 

62/ 

47,7

% 

11/ 

8,3% 

10/ 

7,7% 

Разом  проявів за 

усіма 

показниками 

23/ 

8,7% 

21/ 

8,1% 

96/ 

36,4% 

 

94/ 

36,1% 

123/ 

46,6

% 

124/ 

47,7

% 

22/ 

8,3% 

21/ 

8,1% 

 

Стан поліхудожньої підготовленості за операційно-діяльнісним 

критерієм, що відображає сформованість праксеологічного компонента, є 

передбачуваним у контексті попередніх даних. Високий (оптимально-

інтегральний) рівень зафіксовано у 8,7 % респондентів з ЕГ та 8,1 % - КГ, 

середній (ситуативно-інтегральний) – у 36,3%  (ЕГ) та 36,2% (КГ), 

початковий (інтегральний з елементарними проявами) – у 46,6 % (ЕГ) та 

47,6 % (КГ). Так само є респонденти, що і за цим замірюванням виявили 

низький (байдужий) рівень поліхудожньої підготовленості (відповідно 8,4 % 

та 8,1 %). 

Як показало дослідження, виконуючи діагностувальні завдання, 

студенти охоче фантазують, спираються на уяву в доборі виразних засобів 

різних видів мистецтва; проте їхні вміння конкретизувати, надати 

рекомендації щодо створення цілісного синтетичного художнього образу є 

достатньо спрощеними; значною мірою, це пов’язано з відсутністю достатніх 

знань (як показало замірювання за когнітивно-асоціативним критерієм). 

Проте такі вміння є необхідними для кожного вчителя музики. 

Далі для наочності подамо вже наведені дані окремо за ЕГ та КГ, але по 

всіх показниках усіх критеріїв, що дозволить більш чітко уявити  картину 

сформованості усіх компонентів поліхудожньої підготовленості в майбутнії 

учителів музики на початку експерименту з упровадження методики (табл. 

3.4, 3.5). 
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Таблиця 3.4 

Рівні поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів музики за 

показниками кожного з критеріїв в ЕГ на початок експерименту 
Рівні високий середній початковий низький 

Показники % осіб % осіб % осіб % осіб 

Когнітиво-асоціативний критерій (когнітивний компонент) 

Обізнаність у засобах 

виразності різних видів 

мистецтва та спільних основах 

інтеграції мистецтв 

12,9 17 28,0 37 49,2 65 9,9 13 

Знання творів синтетичних 

жанрів відповідно до змісту 

музично-теоретичних 

дисциплін та поза ним 

19,7 26 31,8 42 39,4 52 9,1 12 

Здатність установлювати 

асоціації між засоб. різн. 

мистецтв 

10,6 14 37,9 50 41,7 55 9,8 13 

Узагальнене значення 14,4 57 32,6 129 43,4 172 9,6 38 

Ціннісно-мотиваційний критерій (емоційно-ціннісний, мотиваційний компоненти) 

Цілісність емоційного 

сприймання синтетичних 

художніх образів 

8,3 11 24,3 32 58,3 77 9,1 12 

Інтерес до творів різних 

мистецтв та синтетичних творів 

з музичною драматургічною 

основою 

18,2 24 28,8 38 43,9 58 9,1 12 

Розвиненість саморефлексії 

стосовно досягнень у полі 

художньому освоєнні музичних 

творів та творів інших мистецтв 

11,4 15 24,2 32 47,7 63 16,7 22 

Узагальнене значення 12,6 50 25,8 102 50 198 11,6 46 

Операційно-діяльніснийкритерій (праксеологічний компонент) 

Здатність залучати виразні 

засоби різних мистецтв для 

самовираження у поглибленні 

музичного образу 

8,3 11 36,4 48 47 62 8,3 11 

Уміння застосовувати засоби 

різних мистецтв для створення 

синтетичних художніх образів 

9,1 12 36,4 48 46,2 61 8,3 11 

Узагальнене значення 8,7 23 36,4 96 46,6 123 8,3 22 
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Таблиця 3.5 

Рівні поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів музики за 

показниками кожного з критеріїв у КГ на початок експерименту 

 
Рівні високий середній початковий низький 

Показники                                                                                    % осіб % осіб % осіб % осіб 

Когнітиво-асоціативний критерій (когнітивний компонент) 

Обізнаність у засобах виразності 

різних видів мистецтва та 

спільних основах інтеграції 

мистецтв 

13,1 17 27,7 36 50 65 9,2 12 

Знання творів синтетичних 

жанрів відповідно до змісту 

музично-теоретичних дисциплін 

та поза ним 

19,2 25 33,9 44 39,2 51 7,7 10 

Здатність установлювати 

асоціації між засоб. різн. 

мистецтв 

10 13 39,2 51 41,6 54 9,2 12 

Узагальнене значення 14,1 55 33,6 131 43,6 170 8,7 34 

Ціннісно-мотиваційний критерій (емоційно-ціннісний, мотиваційний компоненти) 

Цілісність емоційного 

сприймання синтетичних 

художніх образів 

8,5 11 23,1 30 59,2 77 9,2 12 

Інтерес до творів різних 

мистецтв та синтетичних творів з 

музичною драматургічною 

основою 

19,2 25 26,9 35 45,4 59 8,5 11 

Розвиненість саморефлексії 

стосовно досягнень у полі 

художньому освоєнні музичних 

творів та творів інших мистецтв 

13,1 17 23,1 30 46,1 60 17,7 23 

Узагальнене значення 13,6 53 24,4 95 50,2 196 11,8 46 

Операційно-діяльнісний критерій (праксеологічний компонент) 

Здатність залучати виразні 

засоби різних мистецтв для 

самовираження у поглибленні 

музичного образу 

7,7 10 36,1 47 47,7 62 8,5 11 

Уміння застосовувати засоби 

різних мистецтв для створення 

синтетичних художніх образів 

8,5 11 36,1 47 47,7 62 7,7 10 

Узагальнене значення 8,1 21 36,1 94 47,7 124 8,1 21 

 

 

Графічну інтерпретацію рівнів поліхудожньої підготовленості майбутніх 

учителів музики в ЕГ та КГ на початок експерименту представлено на рис. 3.1 і 

3.2 відповідно. 
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Рис. 3.1. Діаграма рівнів поліхудожньої підготовленості майбутніх 

учителів музики у експериментальній групі на початок експерименту  

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

високий середній початковий низький

початок експерименту

когнітивно-асоціативний ціннісно-мотиваційний операційно-діяльнісний

 

Рис. 3.2. Діаграма рівнів поліхудожньої підготовленості майбутніх 

учителів музики у КГ на початок експерименту. 

Для того, щоб переконатися, що ЕГ і КГ на початок експерименту не 

мали статистично значущих відмінностей, ми скористалися формулою 

математичної статистики χ2-критерію (критерію Пірсона) для непараметричних 

методів: 
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де 
1n  та 

2n  – обсяги експериментальної та контрольної вибірок; 

m – кількість рівнів поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів 

музики; 

O1іта O2і–кількість майбутніх учителів музикиекспериментальної та 

контрольної вибірок, яким притаманнийі-тий рівень поліхудожньої 

підготовленості. 

При цьому до уваги брався критерій χ2
критичне (таблична величина 

критерію при α=0,05 і α=0,01, тобто, при ймовірності р=0,95 і р=0,99 

відповідно) і вирахуваний за даними експерименту критерій χ2
фактичне.  

Якщо χ2
фактичне<χ2

критичне, то нульова гіпотеза приймається. Якщо 

χ2
фактичне>χ2

критичне, то приймається альтернативна гіпотеза з відповідною 

ймовірністю. 

Результати обрахунків представлено в таблиці  3.6. 

Таблиця 3.6 

Порівняння результатів між ЕГ та КГ на початок експерименту за критерієм 

Пірсона 

 

 

 

Показники 
χ2 

фактичне 

χ2 

критичне 

при 

а=0,05 

χ2 критичне 

при а=0,01 

Когнітивно-асоціативний критерій (когнітивний компонент) 

Обізнаність у засобах виразності різних видів 

мистецтва та спільних основах інтеграції 

мистецтв 

 

0,04 
7,82 11,34 

Знання творів синтетичних жанрів відповідно до 

змісту музично-теоретичних дисциплін та поза 

ним 

0,24 7,82 11,34 

Здатність установлювати асоціації між засоб. 

різн. мистецтв 
0,08 7,82 11,34 

Ціннісно-мотиваційний критерій (емоційно-ціннісний, мотиваційний компоненти) 

Цілісність емоційного сприймання синтетичних 

художніх образів 
0,05 7,82 11,34 
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Продовження табл..3.6 

Як бачимо з обчислень, частотні показники результатів обстеження 

студентів КГ та ЕГ за усіма критеріями статистично не відрізняються, 

оскільки обчислене χ2
фактичне (максимальне значення 0,27 для показника 

“Розвиненість саморефлексії стосовно досягнень у полі художньому освоєнні 

музичних творів та творів інших мистецтв” ціннісно-мотиваційного 

критерію) менше за критичне значення при m–1=3 ступенях свободи, яке 

складає 7,82 при вірогідності допустимої помилки менше 5%, тобто p = 0,95. 

Отже, обрані нами групи можуть бути використані як КГ та ЕГ для 

подальших досліджень. 

Слід зазначити, що більшість діагностувальних методик, застосованих 

на констатувальному етапі, виявилися одночасно і формувальними, оскільки 

викликали інтерес до творів різних видів мистецтва, спонукали до набуття 

конкретних умінь, що було враховано під час застосування розробленої 

методики поліхудожньої підготовки (3.2). 

 

3.2. Упровадження методики поліхудожньої підготовки майбутніх 

учителів музики в процесі вивчення історії музики та аналізу музичних 

творів  

 

Основною формою поліхудожньої підготовки учасників ЕГ обрано 

мистецький творчий проект. Творчий проект пронизував усі етапи 

Інтерес до творів різних мистецтв та 

синтетичних творів з музичною драматургічною 

основою 

0,18 7,82 11,34 

Розвиненість саморефлексії стосовно досягнень 

у полі художньому освоєнні музичних творів та 

творів інших мистецтв 

0,27 7,82 11,34 

Операційно-діяльнісний критерій (праксеологічний компонент) 

Здатність залучати виразні засоби різних 

мистецтв для самовираження у поглибленні 

музичного образу 

0,04 7,82 11,34 

Уміння застосовувати засоби різних мистецтв 

для створення синтетичних художніх образів 
0,09 7,82 11,34 



173 
 

впровадження методики та охоплював інші форми роботи, передусім, це 

виконання студентами творчих завдань, доцільних на конкретному етапі.  

Організація проектів спиралася на вироблений і поширений в 

педагогічній практиці алгоритм проектної діяльності [26], а саме:  

- вибір теми проектної роботи (напрям творчого пошуку);  

- визначення проблеми, навколо якої здійснюється пошук;  

- кристалізація і формулювання творчої ідеї (художній задум); 

- збір фактологічного, мистецького матеріалу для втілення задуму 

(розроблення ідеї); 

- оформлення кінцевого художньо-творчого продукту та підготовка 

презентації (визначення форми і способу презентування втіленого задуму; 

драматургічна побудова презентації як художнього продукту, що 

розгортається в часі і просторі); 

- власне презентація втіленого задуму (відтворення інтерпретації 

задуму); 

- захист проекту (дискусія); 

- оцінювання результату (зворотній зв’язок з «глядачами-слухачами», 

самооцінювання створеного і презентованого та рефлексія значення 

розробленого творчого проекту для власного професійного становлення). 

Принциповим для поліхудожньої підготовки під час вивчення курсів 

ІМ та АМТ було те, що на неї не відводилося більше аудиторного часу, ніж 

це передбачено навчальним планом. Демонстрація набутого досвіду 

відбувалася як складник навчальних завдань під час семінарських занять 

(наприклад, для презентації аналізу твору обиралась конкретна форма подачі, 

яка враховувала демонстрацію поліхудожніх умінь), самостійної роботи 

(наприклад, у процесі підготовки рефератів тощо). 

Тому студентам пропонувалося виконати: 

- міні-проекти, які тривали упродовж одного-двох тижнів (з 

розрахунку часу, який відведено на вивчення певної теми курсу); міні-

проекти могли бути індивідуальні або колективні (невеликими групами), що 
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давало можливість комунікації під час підготовки, демонстрації, 

вибудовування дискусій, а отже сприяло діалогу та поглиблювало 

опанування навчального змісту курсу; 

- тривалі проекти (наприклад, упродовж семестру). В такому разі 

тематика і конкретизація завдань проекту визначалася, зазвичай, на початку 

семестру. Для оптимізації використання навчального часу обиралася форма 

презентації за допомогою цифрових технологій та дотримувався часовий 

регламент; усі учасники з різних проектів мали переглянути роботи своїх 

колег і «проголосувати» завчасно, які з проектів вони хотіли б обговорити в 

аудиторії. На обговорення виносилися проекти, які набрали найбільше 

голосів. 

Організовувався експрес-конкурс тем, для якого учасники з ЕГ  мали 

підготувати переконливі анотації задуму, обґрунтувати вибір жанру 

поліхудожнього проекту, який буде розроблятися (лекція, слайд-шоу, міні-

вистава, або інші). 

Розглянемо конкретні форми, методи і творчі завдання, які 

застосовувалися на різних етапах упровадження методики поліхудожньої 

підготовки та інтегрували розв’язання задач кожного методичного блоку у 

межах проектної діяльності. 

1. Мотиваційно-інформативний етап. 

Застосовувалися методи мотивування студентів-музикантів, а саме 

зацікавлення новими для них фактами, навчальними завданнями-

провокаціями (неочікуваними порівняно із звичними для них на заняттях з 

музично-теоретичних дисциплін). Форми, які застосовувалися на цьому 

етапі, це: 

- підготовка лаконічних виступів з питань естетико-

мистецтвознавчих основ синтезу мистецтв; орієнтовні теми: «Як пояснити 

різницю у сприймання різних видів мистецтва людиною»; «Синтез мистецтв 

– у театрі: драматичному, музичному», «Музика серед мистецтв» тощо.  
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Принципово, що такі завдання не були штучно внесені до змісту курсів 

ІМ та АМТ, а природно інкрустувалися в навчальні завдання під час 

вивчення відповідних тем як методична підтримка, наприклад: під час 

вивчення оперного твору; передбачалось, що під час дослідницького пошуку 

у студентів буде актуалізовано власний досвід сприймання різних мистецтв, 

враження від творів інших, крім музичних, а також знання з естетики.  

Як з’ясувалося, студентам досить непросто було зрозуміти, не тільки як 

саме пояснити особливості сприймання творів різних видів мистецтва та 

різницю між ними, а й взагалі вони зізнались, що ніколи не звертали уваги на 

це. Тому виконати подібне завдання навіть у вигляді лаконічного виступу 

виявилося складно. Однак, сам факт цього завдання вмотивував деяких з 

учасників ЕГ до відвідування оперної вистави. Учасники різних закладів 

відвідали декілька музичних вистав (мюзикл В. Назарова «Жив собі пес» у 

Київському муніципальному театрі опери та балету для дітей та юнацтва, 

балет «Шехеразада» на музику М.Римського-Корсакова в Національній опері 

України). 

Під час перегляду студенти-глядачі відзначали і записували хід 

сценічної дії (окремі мізансцени, арії, дуети, зміну декорацій, освітлення, 

включення танцювальних епізодів, яскравість костюмів тощо) і одночасно 

аналізували власну реакцію на всі зміни (згасання уваги або навпаки – 

активізація уваги; сильніші або слабкіші емоційні реакції тощо). Перед тим 

студентам було запропоновано ознайомитися з дослідженнями 

О.Комаровської «Театр і школа: виховують однодумці» [16], де як раз автор 

розкриває поняття ситуації художнього сприймання і на матеріалі прикладів 

сприймання музичної вистави дитячо-юнацькою публікою, реагування якої у 

порівнянні з дорослими є безпосереднішим зовні і тому наочнішим, дає 

пояснення  порівняльним особливостям сприйняття  людиною творів різних 

мистецтв. Також студенти могли за бажанням звернутися за пошуком 

пояснень до естетико-філософських досліджень М. Кагана, в яких 

розглядається природа різних мистецтв [11]. 
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 В результаті майбутні учителі музики як глядачі вистави дійшли 

висновку про те, що найбільш активною і спонтанною їхня реакція була на 

всі зміни візуального ряду вистави; більше уваги привертають гостро 

характерні персонажі – завдяки «незвичній» пластиці тіла, гриму, які 

допомогли відчути характерність музичної інтонації (і вокальної, і 

оркестрової). 

Після переглядів було підготовлено декілька повідомлень (у різних 

групах і на різних курсах) на матеріалі творчості М. Лисенка («Тарас 

Бульба»), С. Гулака-Артемовського («Запорожець за Дунаєм»), Дж. Верді 

«Ріголетто»), І. Стравінського (балети «Петрушка», «Жар-Птиця»), в яких 

розкривалися можливості синтезу мистецтв у трактуванні і створенні 

цілісного художнього рішення опери чи балету не як музичного твору, а саме 

як музично-сценічного. 

Наприклад, студентка С. відзначила, що підготовка повідомлення з 

попереднім відвідуванням театру була для неї спочатку «вимушеним 

кроком», бо «хотіла заробити бали», але у процесі виконання завдання, 

особливо після представлення однокурсникам, її думка докорінно змінилася: 

«Це виявилося дуже корисно! Навіть не сподівалася! Тепер і на інші музичні 

твори буду дивитися іншим поглядом. Більше того, я зрозуміла, що якщо 

буду працювати в школі, то завжди пригадуватиму цей момент мого 

навчання»; 

- підготовка лаконічних повідомлень для осмислення психологічного 

підґрунтя синтезу мистецтв; можливі теми: «Синестезія в житті та 

мистецтві», «Багатогранність мистецького таланту» (тема повідомлень 

стосувалась прикладів обдарувань митця в різних видах мистецтва і 

пропонувалась під час вивчення певного розділу з курсу ІМ або АМТ).                           

Так само передбачалось, що подібні форми не  дублюють зміст курсів з 

психології (зокрема, теми або розділи з психології сприймання, психології 

музичної діяльності тощо), а мають спиратися на актуалізацію цих знань і 

провокувати до знаходження відповіді й самостійного пояснення у процесі 
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аналізу та інтерпретації музичних творів; власне це завдання пов’язано з 

попереднім і виконувалося практично одночасно з ним, але іншими групами 

учасників ЕГ, деякі з яких так само відвідали театральні вистави.  

Готуючи повідомлення, проектні групи учасників експерименту для 

пояснення психологічних витоків синтезу мистецтв, зокрема ілюстрування 

поняття «синестезія», презентували короткі цікаві розвідки про 

багатогранність творчості деяких видатних особистостей: «Тарас Шевченко – 

художник і поет», «Універсум Леонардо», «Іван Котляревський – драматург, 

поет, актор, режисер», «Марія Башкірцева – художниця, музикант, 

письменниця», «Джордж Гершвін – засновник симфоджазу і живописець-

портретист», вислів поета Костянтина Бальмонта «Художник, що творчо 

мислить і відчуває, …. знає, що звуки світять, а фарби співають, і запахи 

закохуються», та інші. 

Попередньо студентам було рекомендовано ознайомитися з працями 

Б. Галєєва [7], А. Готсдінера [9] О.Комаровської [15], О.Рудницької [29]. 

Крім того, в арсенал пізнання різних мистецтв студентам було запропоновано 

ввести нові для них джерела, що мали б допомогти їм у такому пізнанні ([1; 

3; 8; 10; 21; 27; 31; 38]); 

- аналіз навчальної програми курсу ІМ для визначення музичних 

творів (підкреслимо: не музично-сценічних, тобто не опер або балетів), які 

могли б зацікавити студентів для поліхудожнього збагачення інтерпретації.  

Так, в одному з колективних проектів майбутні педагоги-музиканти 

запропонували проаналізувати Симфонію № 2 Левка Ревуцького. Під час 

презентації авторами проектної роботи (4 особи) було виконано українські 

народні пісні, які покладено композитором в основу кожної частини 

симфонії; в процесі аналізу музичної драматургії здійснено спробу 

театралізувати (інсценізувати) ці пісні: зокрема, імітувалися танцювальні 

рухи з народних танців, добиралися твори народного декоративно-

прикладного мистецтва (народні картини) а також картини І. Сколоздри, 

М. Приймаченко. 
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За вибором студентів з ЕГ аналізувалися також твори Й. С. Баха 

(«Кавова кантата», яка була «розкладена» як сценарій із пропозиціями 

костюмів, реквізиту, і «режисерськими рекомендаціями» щодо жестів, міміки 

виконавців, що мало «відповідати стилю» 18 століття), «Карнавал» 

Р. Шумана (після презентації  фортепіанного циклу, до якого добиралися 

твори живопису, фото скульптур, живописні краєвиди із зображеннями 

архітектурних споруд, а також здійснювалися спроби пластичного 

інтонування деяких «портретів», студенти із цікавістю переглянули 

відеозапис балету на музику цього твору в хореографії М. Фокіна).  

Як зазначив студент М., «я тепер заражений синтезом різних мистецтв. 

Збираюсь активніше відвідувати художні музеї»; а студентка В зізналася: 

«виявляється, у картинах художників «звучить» музика».  

Важливо вказати, що насправді, під час опанування курсів «Художня 

культура» та «Методика навчання  художньої культури» студенти музичних 

спеціальностей педагогічних університетів детально розглядають різні 

аспекти інтеграції мистецтв і в теоретичному плані, і на конкретних 

прикладах творів. Однак, як з’ясувалось, можливості музично-теоретичної 

підготовки майже не реалізуються під час опанування ними зазначених 

методичних курсів, оскільки ці сфери фахової освіти майбутніх учителів 

музики в їхній свідомості існують відокремлено одна від одної. Під час 

експерименту з поліхудожньої підготовки в процесі вивчення МТД, за 

свідченнями учасників ЕГ такий бар’єр був подоланий; 

- аналіз (на вибір) навчальної програми з мистецтва для школярів та 

складання переліку творів, які так само привернули увагу студентів для 

можливого поліхудожнього опрацювання з майбутніми учнями.  

Було обрано для опрацювання: 

О.Скрябін Поема «Прометей»; 

М.Римський-Корсаков «Три дива» з опери «Казка про царя Салтана»; 

К.Орф «Карміна бурана»; 
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Пісня «Ходить гарбуз по городу» (після поліхудожнього опрацювання 

пісні було організовано перегляд хореографічної композиції з тією ж назвою 

– народний ансамбль танцю «Барвінок» з міста Вінниці); 

- визначення тематики, яка може цікавити студентів-музикантів для 

створення літературно-музичної композиції із використанням творів з курсів 

ІМ та АМТ, що могла б бути виконаною в поза аудиторний час. Тематика 

пропонувалась викладачем і обговорювалась спільно із студентами, після 

чого приймалось остаточне рішення. В різних ЕГ було обрано такі теми: 

«Орфей з Поділля» (присвячення М.Леонтовичу); 

«Композитор без нот» (присвячення Василю Барвінському); 

«Трагедія митця» (Б. Лятошинський Симфонія № 3); 

М. Шух «Пісні Весни» (на вірші китайських поетів). 

Слід зазначити, що після виконання попередніх завдань в учасників ЕГ 

вже було створено установку на використання засобів кількох мистецтв в 

єдиному творчому проекті. Тому при презентації сценарних планів майбутніх 

літературно-музичних композицій студенти орієнтувались не на один, крім 

музики, вид мистецтва (наприклад, поезію, що було природно саме для 

літературно-музичної композиції) , а й на створення різноманітних інсталяцій 

і колажів з фотоматеріалів біографій митців (переважно), залучення засобів 

живопису тощо. 

Таким чином, на мотиваційно-інформативному етапі було  пріоритетно 

задіяно методичні блоки:  № 1 (Виявлення творів зі змісту курсів ІМ та АМТ, 

які доцільно збагатити поліхудожнім змістом) та № 2 (Визначення способів 

поліхудожнього використання музичних творів з курсів ІМ та АМТ  у 

навчанні майбутніх учнів). 

Відповідно, на цьому етапі форми, методи і творчі завдання 

спрямовувались на реалізацію педагогічних умов: поліхудожня педагогізація 

процесу опанування змісту курсів ІМ, АМТ, націлена на майбутню 

педагогічну діяльність; актуалізація поліхудожньої спрямованості 

позааудиторної діяльності майбутнього вчителя музики у процесі вивчення 
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музично-теоретичних дисциплін, що разом сприяло реалізації провідної 

педагогічної умови «насичення поліхудожнім компонентом змісту 

навчальних програм з курсів історії музики, аналізу музичних творів та їх 

інтегрування в інші фахові дисципліни». 

2. Художньо-комунікативний етап. 

Під час застосування такої форми як «проект», на художньо-

комунікативному етапі пріоритетно застосовувалися методи діалогу для 

розвитку комунікативних умінь, необхідних як для участі у колективних 

проектах, або захистах індивідуальних проектів, так і для своєрідної 

комунікації засобів різних мистецтв у синтетичному цілому.  

Отже, діалог був представлений як діалог у прямому розумінні – 

спілкування учасників ЕГ під час захисту проектів, конкурсу анотацій тощо, 

а також як опосередкований діалог, а саме як своєрідний «діалог мистецтв»: 

готуючи певне проектне завдання, студенти, залучаючи засоби виразності 

різних мистецтв, вже виступали в ролі учасників діалогу, оскільки «захищали 

право» обраних засобів на створення цілісного синтетичного художнього 

образу, або ж представляли «автора» – представника певної мистецької 

професії (композитора, живописця, скульптора, актора, режисера, хореографа 

тощо). 

Паралельно для представлення тематики своїх проектів студентам було 

поставлено задачу завчасно самостійно продумати інтерактивні методи та 

прийоми, розраховані на певну вікову аудиторію та аудиторію певної 

мистецької підготовки: для школярів різного віку, для студентів певних 

спеціальностей, для любителів музики, для однокурсників – колег по 

професії тощо. 

Орієнтиром для вибору тематики також, як і на попередньому 

мотиваційно-інформативному етапі, було використання творів на свій розсуд, 

які вивчаються в курсах ІМ та АМТ. Тобто учасники експерименту були 

вільні у своєму виборі і способах самовираження. 



181 
 

Серед обраних тем: «Й. С. Бах – геній на всі часи», «Жан Батіст Люллі і 

балети для Людовіка XIV», «Музика англійського парку», «Філософія 

японського саду»; «Париж – музична столиця», «Віденські музичні зустрічі», 

«Реквієм» та інші. 

Серед жанрів, запропонованих студентами ЕГ як майбутніми 

вчителями музики – «філармонійні» лекторії, концерти-лекції, створення 

міні-фільмів, театралізовані сценарії.  

Так, наприклад, було розроблено цикл лекцій-концертів: «Музи. Хто 

вони?». Студентами з різних ЕГ цикл розроблявся як творчий проект, що 

складався з 4-х лекцій-концертів для позааудиторного показу. По можливості 

для показу було залучено студентів-хореографів та студентів кафедр 

образотворчого мистецтва.  

Серед тем лекцій-концертів циклу «Музи. Хто вони»: 

 - «Зустрічі на Парнасі» (театралізована розповідь про всіх муз, 

музичний матеріал може обиратися будь-який, залежно від розділу курсу ІМ, 

що вивчається в конкретний період часу, можливості залучення виконавців 

на різних інструментах, хореографів, акторів тощо);  

- «Служителі Мельпомени» (мистецький матеріал М. Лисенко 

«Наталка-Полтавка», музика балету «Лісова пісня» М. Скорульського,  

українські жартівливі пісні); 

- «Аполлон Мусагет і музи» (музичний матеріал – балет 

І.Стравінського); 

-  «Доньки Зевса і Мнемозіни» (передбачено, що музичний матеріал  

добирається довільно, як і у прикладі «Зустрічі на Парнасі»); 

- «Душею сповнений політ» (на музичному матеріалі балетів 

П..Чайковського, С.Прокоф’єва, М. Скорульського); 

- «Горда Полігімнія» (Гімн України, стрілецькі пісні 

М.Гайворонського, Д. Крижанівський, вірші Т.Шевченка, «Реве та стогне 

Дніпр широкий», Л. Бетховен Ода до радості); 
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- «Скульптури Львівської опери» (музичний матеріал – з репертуару 

Львівської опери та оперних театрів світу).  

Як тривалий колективний проект, студентам-музикантам також було 

запропоновано зануритися в інтонаційність і образність китайської музики. 

Виконувався проект спільно зі студентами з Китаю. 

Так, зокрема запропоновано паралельно попрацювати над темами 

(визначені разом із викладачем): 

-  «Поезія і живописність китайської художньої пісні»;  

-  «Символіка і умовність пекінської опери»; 

- «Чи є щось спільне в мистецтві України та Китаю?». 

Проект визначався як нетривалий (упродовж вивчення розділу ІМ, 

пов’язаного з музичним мистецтвом давніх цивілізацій) і презентувався на 

семінарському занятті. 

Таким чином, на художньо-комунікативному етапі було пріоритетно 

задіяно всі методичні блоки поліхудожньої підготовки. 

Відповідно на цьому ж етапі форми, методи і творчі завдання 

спрямовувались на реалізацію рівномірно всіх підпорядкованих педагогічних 

умов, що разом забезпечували реалізацію провідної педагогічної умови. 

3. Етап набуття операціонально-інтерпретаційних умінь. 

На цьому етапі пріоритетно застосовувалися методи, необхідні для 

занурення студентів з ЕГ до практичного втілення художніх і навчально-

творчих ідей, визначених на попередніх двох етапах. Такими визначено 

комплекс методів  моделювання, а саме: 

-  моделювання ситуацій співпраці митців – співавторів 

синтетичного цілого (композиторів, художників-сценографів, хореографів, 

режисерів, освітлювачів, гримерів, звукорежисерів, комп’ютерних графіків, а 

також психологів мистецтва тощо); 

- моделювання «конфліктних» ситуацій творчого процесу (кожен з 

учасників проекту приймає роль одного з творців, який вважає свою участь 

важливішою, ніж інших); 
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- моделювання цілісного художнього образу та його створення (в 

окремих елементах або повністю). 

Узагальнено зазначені методи моделювання можемо позначити як 

моделювання різноманітних емоціогенних ситуацій, завдяки яким 

забезпечується емоційне проживання змісту кожного завдання (вправи 

тощо). 

Форми поліхудожньої підготовки, обрані саме на цьому етапі: 

Вправляння у створенні цілісного сценічного образу персонажів 

музичних творів. Наприклад,  

- студенткою С. було запропоновано під час вивчення музики доби 

романтизму створити «образ сумного П’єро, який заблукав у Булонському 

лісі; звучить музика вальсів і ноктюрнів Ф.Шопена»; 

- студентом В. було запропонована «зворотня» дія – «озвучити» 

картину І. Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові»; створити 

окремі «портрети» (слайди) персонажів картини (скласти розповідь про 

прототипів) і озвучити музикою українських композиторів, створюючи 

періодичні «перебивки» відео: М. Лисенко Увертюра до опери «Тарас 

Бульба», Є. Адамцевич «Козацький марш», В. Лісовол «Гей, наливайте повніі 

чаши», відео – кадри виступу Національного ансамблю танцю імені 

П. Вірського, фото видатних бандуристів, народні картини «Козак Мамай», 

живопис Д. Бурлюка «Козак Мамай», фото козацьких столиць (Батурин, 

Глухів та інші). 

Театралізації фрагментів оперних вистав за текстом лібрето. Такі 

вправи поглиблюють емоційність переживання образу конкретного 

персонажа завдяки «входженню» в його життєву ситуацію (певну подію – 

радісну або трагічну тощо), у розуміння логіки розгортання образу (зміну 

емоційних станів персонажу, його переживань), тобто розвивають художню 

емпатію і в такий спосіб якнайкраще сприяють розумінню музичної 

драматургії твору та поглибленню його інтерпретації.  
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Для театралізацій (фактично міні-п’єс на основі тексту лібрето) 

необхідно не лише відтворити текст «у ролях», а й виконати його інтонаційно 

повноцінно, в потрібному темпі (що відповідає темпоритму і характеру 

музики), відчути, якою має бути пластична характеристика персонажів, як в 

зовнішності відображено характер, а в одязі – ознаки епохи (моди, стилю 

поведінки тощо). Тобто поліхудожність такої вправи якнайкраще націлена на 

розуміння музичної драматургії твору, задуму композитора та сприйняттю 

опери саме як сценічного твору. 

Цікавими і показовими є відгуки студентів як рефлексія на такі 

театралізації: 

Студент Х.: «Як я раніше не розумів, для чого ходити в оперний театр? 

Мені було байдуже, що відбувається на сцені. Часто дратували артисти, 

зовнішність яких не відповідала віку і зовнішності персонажів. Тому мені 

краще було просто ознайомитися з клавіром. Тепер розумію: багато чого 

залежить від постановки. Іноді висвітлюються такі елементи, яких і не чув у 

музиці. Цікаво». 

Театралізовані біографії композиторів. Такі творчі завдання (проекти, 

які тривали упродовж вивчення творчості одного митця або певного періоду 

в історії музики і передбачались для захистів під час семінарських занять) 

спонукали до прийняття митця як «живої» людини, а не «хрестоматійної» 

постаті; змушували прожити певні сторінки життєвого шляху митців, 

зрозуміти окремі моменти його творчості, спонуки написання того чи іншого 

твору, а також уявити життя і творчість особистості в контексті часу і серед 

інших постатей цього ж історичного періоду. 

Серед «героїв» створених студентами «театралізованих біографій» - 

А. Ведель («Трагедія генія»), М. Березовський («Український Моцарт»). 

 «Фантазійні діалоги» творців синтетичного художнього образу – 

«композитора» (який захищає своє право на «самість» і доводить 

самодостатність музики, «не хоче» брати інших митців у співавтори) та 

інших «авторів» – художника й танцівника (або хореографа), які своїми 
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творчими пропозиціями мають переконати композитора у своїй значущості; 

архітектора, який пропонує перенести виконання твору у несподіване і 

нетрадиційне для цього твору архітектурне середовище.  

Театралізовані фантазування ситуацій сприймання творів. 

Моделювались різні ситуації обговорення глядачами-слухачами музичного 

твору під час антракту в концертній програмі або в театрі. Ставилося 

завдання для «опонентів»: «критикувати» або «захищати» виконавців за те, 

що використали або не використали додатково засоби різних мистецтв для 

створення відповідної атмосфери. 

Найцікавіші завдання відбиралися учасниками ЕГ шляхом Інтернет-

голосування (у групі), а найцікавіші, на погляд студентів, варіанти 

оприлюднювалися в соцмережах (Інтернет-проект («Ми запрошуємо!») – 

організація Інтернет-дискусії у групі). 

Найцікавіші  відео-презентацій (слайд шоу тощо) поширювалися серед 

студентів і слугували додатковим навчальним матеріалом. 

Отже, на етапі набуття операціонально-інтерпретаційних умінь 

пріоритетно був задіяний методичний блок № 3 (Демонстрація поліхудожніх 

інтерпретаційних умінь на заняттях музично-теоретичних дисциплін), але 

навчальні задачі поліхудожньої підготовки решти методичних блоків також 

перебували у полі зору викладачів – учасників експерименту. 

Відповідно, на цьому етапі відбувалась реалізація пріоритетно 

педагогічної умови «праксеологічне посилення опанування  поліхудожнього 

змісту навчальних курсів ІМ, АМТ», частково – кожної з решти 

підпорядкованих педагогічних умов, що разом забезпечували реалізацію 

базової педагогічної умови («насичення поліхудожнім компонентом змісту 

навчальних програм з курсів історії музики, аналізу музичних творів та їх 

інтегрування в інші фахові дисципліни»). 

4. Рефлексивно-самокоригувальний етап. 
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Рефлексія стосувалась, передусім, оцінювання результатів виконання 

кожного з творчих проектних завдань, тобто здійснювалась перманентно за 

визначеною навчальним планом  періодичністю. 

Крім того, рефлексія означала осмислення власних здобутків самими 

студентами – майбутніми учителями музики, а саме: 

- вони мали усвідомити, наскільки їм допомогло або не допомогло пізнати 

музичний твір поліхудожнє занурення в нього; 

- студенти мали оцінити, що їм та їхнім однокурсниками з ЕГ вдалося 

найкраще, на що слід звернути більше уваги, які були труднощі, яким є 

вихід подолання труднощів тощо. 

Тобто, на цьому етапі застосовувався метод спонукання до самооцінювання. 

Форми, в яких відбувалося самооцінювання, – експрес-анкетування та 

написання есе. 

Як з’ясувалось, найбільш типовими позитивними сторонами 

запропонованого поліхудожнього пізнання музичних творів відзначено 

поглиблення інтересу до різних мистецтв, причому найчастіше – 

образотворчі мистецтва («стала  цікавитися художніми виставками», «став 

звертати увагу на пам’ятки архітектури на вулицях, де буваю»), на другому 

місті – поезія («тепер читаю або слухаю вірші і думаю про музику, пригадую 

конкретні твори. Люблю ліричну поезію»). 

Найбільш складними для освоєння виявилися балетні вистави, які 

переважно продовжують для багатьох студентів залишатися як твори суто 

музичні. Причина цього – відсутність досвіду сприймання такого 

мистецького матеріалу і нерозуміння естетичних властивостей 

хореографічних текстів («нечасто дивлюсь балети», «повільні адажіо трохи 

втомлюють, бо немає сюжету» – це вислови про класичний балетний театр; 

«подобаються танці бальні, але ми їх не вивчаємо в курсі ІМ, лише згадуємо, 

проте не в контексті танців»). Проте подібні відгуки засвідчують позитивну 

тенденцію як наслідок застосування методики поліхудожньої підготовки, а 
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саме зростання уваги та інтересу до цього виду мистецтва та усвідомлення 

учасниками ЕГ своїх прогалин у художньому досвіді.  

 Як бачимо, на рефлексивно-самокоригувальному етапі рефлексія має 

стосуватися змісту всіх методичних блоків; тобто відбувалась реалізація 

всього комплексу педагогічних умов поліхудожньої підготовки. 

У таблиці Додатку Д узагальнюємо поетапне упровадження методів і 

форм поліхудожньої підготовки майбутніх учителів музики у процесі 

вивчення ІМ та АМТ. 

 

3.3.  Динаміка поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів 

музики та узагальнення результатів дослідження 

 

Наприкінці формувального експерименту здійснено контрольний зріз, 

що мав засвідчити або заперечити ефективність розроблених форм і методів 

поліхудожньої підготовки майбутніх учителів музики в процесі вивчення 

МТД, а саме курсів ІМ та АМТ. 

Як і для визначення вихідного стану поліхудожньої підготовленості, 

контрольний зріз здійснювався за допомогою тих самих методик: 

анкетування «Мої поліхудожні досягнення» (замінило анкету «Враження від 

творів різних видів мистецтва»), тест «Знавці мистецтва» (замінені конкретні 

твори, імена митців тощо) та творче завдання «Поліхудожні втручання» з 

вибором іншого твору на розсуд студентів (на вибір). Зазначимо, що перелік 

творів був запропонований студентам-музикантам у довільній послідовності. 

Нижче наводимо приклади вибору студентів – від найчастіше обраних творів 

до тих, що обрано  найменшою кількістю учасників експерименту, але понад 

10. Цікавими для дослідження виявилися коментарі стосовно вибору; 

- М. Скорик Карпатський концерт («дуже люблю його», «до цього 

твору легко дібрати картини або фото»); 

- М. Шух Пісні Весни («цікава музика», «музика, яка мені дуже 

подобається» – із коментарів студентів столичого педагогічного 
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університету, де композитор працював багато років свого життя і де його 

твори часто звучать у виконанні студентських колективів. Або: «спробую, 

хоча і не знаю цю музику»; «послухаю, бо хочеться щось таке обрати, чого 

раніше не чула». Під час «поліхудожніх втручань» добирались переважно 

живописні пейзажі, традиційний китайський живопис); 

- хореографічна композиція «Гопак» у виконанні Національного 

ансамблю танцю імені Павла Вірського (аргументація вибору аналогічна 

«Карпатському концерту» М.Скорика. Добирались картини: Д. Бурлюк 

«Українці», картини К.Малевича, фото  краєвидів-Хортиця та ін.); 

- фрагменти балету «Жізель» (у відеозапису) (за допомогою викладача 

МТД та дисертанта-експериментатора студенти порівнювали образність 

балету з образністю пейзажного англійського парку; цікаво, що були 

встановлені асоціації з балетом П.Чайковського «Лебедине озеро»: «схожий 

сюжет, лише доля героїні Жізелі трагічна»; в декораціях до класичної 

постановки «Лебединого» і до «Жізелі» є щось споріднене за настроєм і 

стилем» тощо); 

- китайські художні пісні (українським студентам був невідомий  такий 

жанр китайської музичної культури. Деяких це відштовхнуло, а для тих, хто 

звернувся до творів цього жанру, як раз зацікавила його новизна. Ті студенти, 

що обрали для прикладу китайські художні пісні і «Пісні Весни» М. Шуха, 

одразу ж вказували на образну спорідненість) (у додатку Ж наведено 

декілька прикладів нотного матеріалу китайських пісень). Дисертантом 

описано приклад і здійснено зіставлення з музикою вказаного твору М. Шуха 

[33]. У Додатку З також містяться ілюстрації живопису на музичну тематику, 

дібрані респондентами ЕГ. 

- фрагмент вистави пекінської опери (запропоновано обрати будь який 

твір цього жанру, користуючись мережею Інтернет, але без попередніх 

пояснень з боку викладачів. Студентів також зацікавила ймовірна зустріч з 

новим для них музичним матеріалом і жанром). Фото з дібраних студентами 

для аналізу фрагментів наведено у Додатку Й (вистава «Король мавп). 
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Динаміка поліхудожньої підготовленості після формувального 

експерименту з’ясовувалась шляхом порівняння даних замірювань за усіма 

показниками кожного критерію в ЕГ та КГ. Далі зіставлялися узагальнені 

рівневі результати за кожним критерієм в ЕГ та КГ, що мало наочно 

представити картину змін у кожному компоненті досліджуваної якості, а 

отже засвідчити результативність розробленої методики. 

Так, у таблицях 3. 7 та 3. 8 подано динаміку поліхудожньої 

підготовленості майбутніх учителів музики з ЕГ та КГ відповідно, 

замірювану за когнітивно-асоціативним критерієм, що відображає зміни у 

стані сформованості когнітивного компонента. 

Таблиця 3.7 

Динаміка полі художньої підготовленості майбутніх учителів музики за 

когнітивно-асоціативним критерієм, ЕГ  (абс./%) (когнітивний компонент) 
Показники Рівні 

Високий 

 

Д
и

н
ам

ік
а Середній 

Д
и

н
ам

ік
а Початковий 

Д
и

н
ам

ік
а Низький 

Д
и

н
ам

ік
а 

До Після До Після До Після До Після 

Обізнаність 

у засобах 

виразності 

різних видів 

мистецтва 

та спільних 

основах 

інтеграції 

мистецтв 

17/ 

12,9

% 

 

42/ 

31,8% 

+25/ 

18,9

% 

37/ 

28,0

% 

45/ 

34,1% 

+8/ 

6,1

% 

65/ 

49,

2% 

 

41/ 

31,1 

-24/ 

18,2% 

13/ 

9,9

% 

 

4/ 

3,0 

% 

-9/ 

-

6,8

% 

Знання 

творів 

синтетичних 

жанрів 

відповідно 

до змісту 

музично-

теоретичних 

дисциплін 

та поза ним 

26 / 

19,7

% 

 

51/ 

38,6% 

+25/ 

18,9

% 

42/ 

31,8 

% 

53/ 

40,2% 

+11/ 

+8,3

% 

52/ 

39,

4% 

25/ 

18,9% 

-27/ 

20,5 

12/ 

9,1

% 

3/ 

2,3 

% 

-9/ 

6,8

% 

Здатність 

установлюв

ати асоціації 

між засоб. 

різн. мист-в 

14/ 

10,6

% 

28/ 

21,2% 

+14/ 

10,6 

50/ 

37,9

% 

65/ 

49,3% 

+15/ 

11,4

% 

55/ 

41,

8 

% 

35/ 

26,5% 

-20/ 

15,2% 

13/ 

9,8

% 

4/ 

3,0 

% 

-9/ 

6,8

% 

Узагальнен

о прояви за 

рівнями 

57/ 

14,4

% 

121/ 

30,5% 

64/ 

16,2

% 

129/ 

32,6

% 

163/ 

41,2% 

34/ 

8,6

% 

172/ 

43,4 

% 

101/ 

25,5% 

- 71/ 

17,9% 

38/ 

9,6

% 

11/ 

2,8% 

27/ 

6,8

% 
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За даними таблиці 3.7 можемо зафіксувати помітну і позитивну 

динаміку сформованості когнітивного компонента поліхудожньої 

підготовленості у респондентів з ЕГ, а саме: зростання кількісних значень 

високого (оптимально-інтегрального) рівня на 16,2 %, середнього 

(ситуативно-інтегрального) рівня на 8,6 %. Привертають увагу зміни в 

початковому (інтегральному з елементарними проявами) рівні – зниження на 

17,7 %, а також – в низькому (байдужому) рівні – зниження на 6,8 %. 

Щодо різних показників когнітивно-асоціативного критерію, то 

позитивні зміни особливо стосуються двох перших показників  (обізнаність у 

засобах виразності різних видів мистецтва та спільних основах інтеграції 

мистецтв (понятійний апарат різних видів мистецтва); знання творів 

синтетичних жанрів відповідно до навчального змісту музично-теоретичних 

дисциплін та поза ним). Складнішим для студентів виявилося розвивати в 

собі здатність асоціювання, тобто встановлювати асоціації між засобами 

різних видів мистецтва. Однак, виявлена кількісна тенденція все ж 

демонструє спрямування учасників експерименту з ЕГ на подолання цих 

труднощів. Очевидно, що основою такого подолання з часом може стати 

накопичення знань і досвіду ознайомлення з творами, а власне процес такого 

накопичення вже відбувається, що засвідчують кількісні дані. 

Натомість, як видно далі з таблиці 3.8, у КГ динаміка сформованості 

когнітивного компонента поліхудожньої підготовленості є слабкою і майже 

непомітною: зростання значень високого (оптимально-інтегрального) рівня 

лише на 3,8% (в Ег на 16,2%), середнього (ситуативно-інтегрального) рівня 

на 2,1 % (в ЕГ на 8,6%), зниження значень початкового (інтегрального з 

елементарними проявами) на  3,1 % (в ЕГ – 17,9 %) і низького (байдужого) на 

2,8% (в ЕГ 6,8 %). 

Наявність позитивної тенденції пояснюємо тим, що студенти КГ так чи 

інакше набувають знань з різнх видів мистецтва, оскільки багато з них вивчає 

художню культуру і методику її викладання, проходять педагогічну практику 

з навчання інтегрованого предмета «Мистецтво» і «Художньої культури» (до 
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2019-2020 навчального року, коли курс «Художня культура» був повністю 

замінений курсом «Мистецтво» у старшій школі), практикуються у 

проведенні позакласних заходів, у яких не можливо обійтися без 

поліхудожнього аспекта тощо. Крім того, студенти КГ не є ізольованими і від 

культурного простору суспільства, медіа-засобів, і від спілкування зі 

студентами з ЕГ. 

Відповідні дані подано в таблиці 3.8.  

 Таблиця 3.8 

Динаміка полі художньої підготовленості майбутніх учителів музики за 

когнітивно-асоціативним критерієм, КГ  (абс./%) (когнітивний компонент) 
Показники Рівні 

Високий 

 

Д
и

н
ам

ік
а Середній 

Д
и

н
ам

ік
а Початковий 

Д
и

н
ам

ік
а Низький 

Д
и

н
ам

ік
а 

До Після До Після До Після До Після 

Обізнаність у 

засобах 

виразності 

різних видів 

мистецтва та 

спільних 

основах 

інтеграції 

мистецтв  

17/ 

13,1

% 

24/ 

18,5% 

+7/ 

5,4

% 

36/ 

27,7% 

38/ 

29,2% 

+2/ 

1,5

% 

65/ 

50,0

% 

58/ 

44,6% 

-7/ 

5,4

% 

12/ 

9,2

% 

10/ 

7,7% 

-2/ 

1,5

% 

Знання творів 

синтетичних 

жанрів 

відповідно до 

змісту 

музично-

теоретичних 

дисциплін та 

поза ним 

25/ 

19,2

% 

30/ 

23,1% 

+5/ 

3,8

% 

44/ 

33,9% 

50/ 

38,4% 

+6/ 

4,6

% 

51/ 

39,2/ 

% 

46/ 

35,4% 

-5/ 

3,8

% 

10 / 

7,7 

% 

4/ 

3,1% 

-6 

4,6

% 

Здатність 

установлюват

и асоціації 

між засобами 

різних мист-в 

13/ 

10,0

% 

16/ 

12,3% 

+3/ 

2,3

% 

51/ 

39,2% 

51/ 

39,2% 

0 54/ 

41,6

% 

54/ 

41,6% 

0 12/ 

9,2

% 

9/ 

6,9% 

-3/ 

2,3

% 

Узагальнено  

прояви за 

рівнями 

55/ 

14,1

% 

70/ 

18,0 

% 

+15/ 

3,8

% 

131/ 

33,6

% 

139/ 

35,6% 

+8/ 

2,1

% 

170/ 

43,6

% 

158/ 

40,5% 

12/ 

3,1

% 

34/ 

8,7

% 

23/ 

5,9% 

11/ 

2,8

% 

Однак бачимо: якщо в респондентів КГ і є певні позитивні зрушення у 

сформованості когнітивного компонента, то за першими двома показниками; 

натомість за третім показником (здатність установлювати асоціації між 

засобами різних мистецтв) практично непомітні. Це зрозуміло, адже і в ЕГ цей 
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показник викликав певні труднощі, долання яких залежить від позитивної 

динаміки перших двох показників, отже потребує цілеспрямованого 

педагогічного впливу, якого в КГ не було організовано. 

У таблицях 3.9 та 3.10 – динаміку поліхудожньої підготовленості за 

ціннісно-мотиваційним критерієм (в емоційно-ціннісному та мотиваційному 

компонентах: зіставляється з емоційною сферою, реагуванням на твори різних 

мистецтв, цілісністю сприймання, цінностями, що формується завдяки 

саморефлексії вражень, глибиною мотивації до поліхудожнього пізнання). 

Таблиця 3.9 

Динаміка полі художньої підготовленості майбутніх учителів музики за 

ціннісно-мотиваційним критерієм, ЕГ  (абс./%) (емоційно-ціннісний, 

мотиваційний компоненти) 
Показники Рівні 

Високий 

 

Д
и

н
ам

ік
а Середній 

Д
и

н
ам

ік
а Початковий 

Д
и

н
ам

ік
а Низький 

Д
и

н
ам

ік
а 

До Після До Після До Після До Після 

Цілісність 

емоційного 

сприймання 

синтетичних 

художніх 

образів 

11/ 

8,3

% 

30/ 

22/8% 

+19/ 

14,4

% 

32/ 

24,3

% 

56/ 

42,4

% 

+24/ 

18,2

% 

77/ 

58,3

% 

42/ 

31,8

% 

-35/ 

26,5% 
12/ 

9,1

% 

4/ 

3,0 

% 

-8/ 

6,1

% 

Інтерес до 

творів різних 

мистецтв та 

синтетичних 

творів з 

музичною 

драматургічн

ою основою 

24/ 

18,

2% 

42/ 

31,8 

% 

+18/ 

13,6

% 

38/ 

28,8

% 

57/ 

43,2

% 

+19/ 

14,4

% 

58/ 

43,9

% 

30/ 

22,7

% 

-28/ 

21,2% 
12/ 

9,1

% 

3/ 

2,3 

% 

-9/ 

6,8

% 

Розвиненість 

саморефлексії 

стосовно 

досягнень у 

полі 

художньому 

освоєнні 

музичних 

творів та 

творів інших 

мистецтв 

15/ 

11,

2% 

 

28/ 

21,2% 

+13/ 

3,3

% 

32/ 

24,3

% 

49/ 

37,1

% 

+17/ 

4,3

% 

63/ 

47,7

% 

45/ 

34,1

% 

-18/ 

4,5% 
22/ 

16,8

% 

10/ 

7,6 

% 

-

12/ 

9,1

% 

Узагальнено 

прояви за 

рівнями 

50/ 

12,

6% 

100/ 

25,3% 

+50/ 

12,6

% 

102/ 

25,8

% 

162/ 

40,9

% 

+60/ 

15,1

% 

198/ 

50% 

117/ 

29,5

% 

-81/ 

20,5% 
46/ 

11,6

% 

17/ 

4,3% 

-

29/ 

7,3
% 
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Як засвідчують кількісні дані, динаміка сформованості емоційно-

ціннісного компонента в респондентів з ЕГ є відчутною і позитивною: 

суттєве зростання значень високого (оптимально-інтегрального) рівня 

(+12,6%), середнього (ситуативно-інтегрального) рівня (+ 15,1%), натомість 

зниження початкового (інтегрального з елементарними проявами) рівня на 

20,6% і – що важливо – помітне зниження значень низького (байдужого) 

рівня (на 7,3 %). Останнє можемо пояснити тим, що у студентів завдяки 

цілеспрямованій роботі пробуджено інтерес до поліхудожнього опанування 

музичних творів та до творів різних видів мистецтва загалом, накопичено або 

актуалізовано багаж знань і власний досвід сприймання різних видів 

мистецтва. Звернімо увагу і на те, що саме у студентів з первинно низьким 

(байдужим) рівнем за ціннісно-мотиваційним критерієм виявилася найбільша 

динамічна різниця (-9,1%) за показником розвиненості саморефлексії. 

Можемо трактувати цей факт, припускаючи, що первинно низький рівень 

такі респонденти показали через брак обізнаності, що викликало в них 

певний «супротив» ламати стереотипи і занурюватися в новий для них 

ракурс підготовки з МТД. 

Найкращі ж результати в ЕГ отримано в показниках, що розкривають 

здатність майбутніх учителів музики до цілісного сприймання синтетичних 

творів, на другому місті – інтерес до творів інших видів мистецтва та творів 

музичного театру. Щоправда, стосовно сприймання оперних вистав 

позитивні зміни більш відчутні; вочевидь позначається традиційне ставлення 

до цих жанрів: адже не секрет, що оперним творам в курсах ІМ, АМТ, а 

також на інших дисциплінах фахової підготовки приділяється набагато 

більше уваги, ніж оперетам, мюзиклам і балетним виставам. 

У респондентів з КГ за кількісними значеннями усіх показників ціннісно-

мотиваційного критерію також зафіксовано позитивну динаміку, але незначну у 

порівнянні з даними учасників ЕГ, а саме:зростання значень високого 

(оптимально-інтегрального) рівня лише на 4,4 % ( в ЕГ +12,6 %), середнього 

(ситуативно-інтегрального) – на 4,1% (в ЕГ на 15,1% ), зниження початкового 
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на 6,9 % (в ЕГ на 20,5 %) і майже непомітні зрушення у студентів з первинно 

низьким (байдужим) рівнем (на 1,5 % порівняно з  7,3 % в ЕГ), що підтверджує, 

що поза цілеспрямованим педагогічним втручанням і спеціально 

організованими впливами розвинути як емоційно-ціннісний, так і мотиваційний 

компоненти поліхудожньої підготовленості  вкрай складно (табл.3.10). 

Таблиця 3.10 

Динаміка полі художньої підготовленості майбутніх учителів музики за 

ціннісно-мотиваційним критерієм, КГ  (абс./%) (емоційно-ціннісний, 

мотиваційний компоненти) 
Показники Рівні 

Високий 

 

 

Д
и

н
ам

ік
а 

Середній 

Д
и

н
ам

ік
а 

Початковий 

Д
и

н
ам

ік
а 

Низький 

Д
и

н
ам

ік
а 

До Після 

 

До Після До Після До Після 

Цілісність 

емоційного 

сприймання 

синтетичних 

художніх 

образів 

11/ 

8,5

% 

18/ 

13,9 

+7/ 

5,3

% 

30/ 

23,1% 

38/ 

29,2% 

+8/ 

6,2

% 

77/ 

59,2

% 

64/ 

49,2% 

-

13/ 

10

% 

12/ 

9,2

% 

10/ 

7,7% 
-2/ 

1,5

% 

Інтерес до 

творів 

різних 

мистецтв та 

синтетичних 

творів з 

музичною 

драматургіч

ною 

основою 

25/ 

19,2

% 

32/ 

24,6% 

+7/ 

5,3

% 

35/ 

26,9% 

40/ 

30,8% 

+5/ 

3,8

% 

59/ 

45,4

% 

48/ 

36,9% 

-

11/ 

8,5

% 

11/ 

8,5

% 

10/ 

7,7% 
-1/ 

0,8

% 

Розвиненість 

саморефлексії 

стосовно 

досягнень у 

полі 

художньому 

освоєнні 

музичних 

творів та 

творів інших 

мистецтв 

17/ 

13,1

% 

20/ 

15,4% 

+3/ 

2,3

% 

30/ 

23,1% 

33/ 

25,4% 

+3/ 

2,3

% 

60/ 

46,1

% 

57/ 

43,8% 

-3/ 

2,3

% 

23/ 

17,7

% 

20/ 

15,4% 

-3/ 

2,3

% 

Узагальнено 

за рівнями 

53/ 

13,6

% 

70/ 

17,9 

+17/ 

4,4

% 

95/ 

24,4% 

111/ 

28,5

% 

+16/ 

4,1

% 

196/ 

50,2

% 

169/ 

43,3

% 

-

27/ 

6,9

% 

46/ 

11,8

% 

40/ 

10,3 

-6/ 

1,5

% 
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У таблицях 3.11 та 3.12  розглядаємо динаміку змін у праксеологічному 

компоненті поліхудожньої підготовленості, що заміряється за операційно-

діяльнісним критерієм. 

Таблиця 3.11 

Динаміка полі художньої підготовленості майбутніх учителів музики за 

операційно-діяльнісним критерієм, ЕГ  (абс./%) (праксеологічний 

компонент) 

Показники Рівні 

Високий 

 

Д
и

н
ам

ік
а 

Середній 

Д
и

н
ам

ік
а 

Початковий 

Д
и

н
ам

ік
а 

Низький 

Д
и

н
ам

ік
а 

До Після 

 

 

До Після До Після До Після 

Здатність 

залучати 

виразні 

засоби різних 

мистецтв для 

самовиражен

ня у 

поглибленні 

музичного 

образу 

11/ 

8,3

% 

29/ 

21,9 

% 

+18/ 

13,6

% 

48/ 

36,4

% 

68/ 

51,5% 

+20/ 

15,2

% 

62/ 

47,0

% 

31/ 

23,5% 

-31/ 

23,5

% 

11/ 

8,3

% 

4/ 

3,1% 

-7/ 

5,3

% 

Уміння 

застосовувати 

засоби різних 

мистецтв для 

створення 

синтетичних 

художніх 

образів 

12/ 

9,1 

% 

30/ 

22,7% 

+18/ 

13,6

% 

48/ 

36,4

% 

68/ 

51,5% 

+20/ 

15,2

% 

61/ 

46,2

% 

30/ 

22,7% 

-31/ 

23,5

% 

11/ 

8,3

% 

4/ 

3,1% 

-7/ 

5,3

% 

Узагальнено 

за рівнями 

23/ 

8,7

% 

59/ 

22,3% 

+36/ 

13,6

% 

96/ 

36,3

% 

 

136/ 

51,5

% 

+40/ 

15,2

% 

123/ 

46,6

% 

61/ 

23,1

% 

-62/ 

23,5

% 

22/ 

8,3

% 

8/ 

3,1% 

14/ 

5,3

% 

 

Як бачимо з таблиці 3.11, у стані поліхудожньої підготовленості, що 

стосується змін сформованості праксеологічного компонента в ЕГ, динаміка 

є відчутною і позитивною: зростання кількісних значень високого 

(оптимально-інтегрального) рівня на 13, 6 %, середнього (ситуативно 

творчого) – на 15, 2 %, причому за рахунок суттєвого зниження значень 

початкового (інтегрального з елементарними проявами) рівня – на 23,1%.  

Особливо відзначимо зниження кількісних значень проявів низького 
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(байдужого) рівня на 5,3 %, що засвідчує здатність студентів з первинно 

таким ставленням до насправді конструктивного полі художнього розвитку, 

який може бути ще більш яскраво вираженим за умови подальшого 

поглиблення їхньої мотивації.  

У КГ (табл..3.12) динаміка за операційно-діяльнісним критерієм, що 

демонструє зміни сформованості праксеологічного компонента полі 

художньої підготовленості, також відбулися, але мало помітні: зростання 

значень високого (оптимально-інтегрального) рівня на 6,7% (в ЕГ – на 

13,6%), середнього (ситуативно-інтегрального) – на 7,7% (в ЕГ на 15,2%), 

зниження початкового (інтегрального з елементарними проявами_ - на 8,8% 

(в ЕГ на 23,5%), низького (байдужого) – на 2,3 % (в ЕГ –на 5,3%).  

Таблиця 3.12 

Динаміка поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів музики за 

операційно-діяльнісним критерієм, КГ  (абс./%) (праксеологічний 

компонент) 
 

 

Показники 

Рівні 

Високий 

 

 

Д
и

н
ам

ік
а 

Середній 

Д
и

н
ам

ік
а 

Початковий 

Д
и

н
ам

ік
а 

Низький 

Д
и

н
ам

ік
а 

До Після 

 

До Після До Після До Після 

Здатність 

залучати 

виразні 

засоби різних 

мистецтв для 

самовиражен

ня у 

поглибленні 

музичного 

образу 

10/ 

7,7

% 

14/ 

10,8% 

+4/ 

3,1

% 

47/ 

36,1% 

58/ 

44,6% 

+11/ 

8,5

% 

62 

47,7

% 

50/ 

38,5% 

-

12/ 

9,2

% 

11/ 

8,5

% 

8/ 

6,1% 

-3/ 

2,3

% 

Уміння 

застосовувати 

засоби різних 

мистецтв для 

створення 

синтетичних 

художніх 

образів 

11/ 

8,5

% 

16/ 

12,3% 

+5/ 

3,8

% 

47/ 

36,1% 

56/ 

43,1% 

+9/ 

6,9

% 

62/ 

47,7

% 

51/ 

39,2% 

-9/ 

6,9

% 

10/ 

7,7

% 

7/ 

5,4% 

-3/ 

2,3

% 

Узагальнено 

за рівнями 

21/ 

8,1

% 

30/ 

11,5% 

+9/ 

6,9

% 

94/ 

36,1% 

114/ 

43,8% 

+20/ 

7,7

% 

124/ 

47,7

% 

101/ 

38,8% 

-

23/ 

8,8

% 

21/ 

8,1

% 

15/ 

5,9% 

-6/ 

2,3

% 
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З уточнювальних бесід з респондентами з КГ стає зрозумілим, що 

чимало з цих студентів після констатувальних замірювань вже відзначили 

для себе існування проблеми поліхудожньої підготовки і резерв МТД. 

Значною мірою під впливом цього, а також з накопиченням мистецького 

досвіду (наприклад, відвідування музеїв і театрів під час канікул), під 

впливом однокурсників з ЕГ, спілкування з якими так чи інакше відбувалось 

в освітньому середовищі педагогічного університету, студенти з КГ також 

інтуїтивно збагачували свій поліхудожній світогляд. Це і позначилось на 

позитивній динаміці їхньої поліхудожньої підготовленості. 

Подібно до замірювань на констатувальному етапі подаємо цілісну 

картину стану поліхудожньої підготовленості наприкінці експерименту 

(контрольний зріз) в ЕГ (табл. 3.13) та в КГ (табл.. 3.14) за усіма показниками 

всіх критеріїв.  

Таблиця 3.13 

Рівні поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів музики за 

показниками кожного з критеріїв в ЕГ на кінець експерименту 

 

Рівні високий середній початковий низький 

Показники % осіб % осіб % осіб % осіб 

Когнітиво-асоціативний критерій (когнітивний компонент) 

Обізнаність у засобах виразності 

різних видів мистецтва та 

спільних основах інтеграції 

мистецтв 

31,8 42 34,1 45 31,1 41 3,0 4 

Знання творів синтетичних 

жанрів відповідно до змісту 

музично-теоретичних дисциплін 

та поза ним 

38,6 51 40,2 53 18,9 25 2,3 3 

Здатність установлювати 

асоціації між засоб. різн. 

мистецтв 

21,2 28 49,3 65 26,5 35 3,0 4 

Узагальнене значення 30,5 121 41,2 163 25,5 101 2,8 11 

Ціннісно-мотиваційний критерій (емоційно-ціннісний, мотиваційний омпоненти) 

Цілісність емоційного 

сприймання синтетичних 

художніх образів 

22,8 30 42,4 56 31,8 42 3,0 4 

 

 



198 
 

Продовження табл.. 3.13 

Інтерес до творів різних 

мистецтв та синтетичних творів з 

музичною драматургічною 

основою 

31,8 42 43,2 57 22,7 30 2,3 3 

Розвиненість саморефлексії 

стосовно досягнень у полі 

художньому освоєнні музичних 

творів та творів інших мистецтв 

21,2 28 37,1 49 34,1 45 7,6 10 

Узагальнене значення 25,3 100 40,9 162 29,5 117 4,3 17 

Операційно-діяльнісний критерій (праксеологічний компонент) 

Здатність залучати виразні 

засоби різних мистецтв для 

самовираження у поглибленні 

музичного образу 

21,9 29 51,5 68 23,5 31 3,1 4 

Уміння застосовувати засоби 

різних мистецтв для створення 

синтетичних художніх образів 

22,7 30 51,5 68 22,7 30 3,1 4 

Узагальнене значення 22,3 59 51,5 136 23,1 61 3,1 8 

 

Таблиця 3.14. 

Рівні поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів музики за 

показниками кожного з критеріїв у КГ на кінець експерименту 

 

Рівні високий середній початковий низький 

Показники % осіб % осіб % осіб % осіб 

Когнітиво-асоціативний критерій (когнітивний компонент) 

Обізнаність у засобах виразності 

різних видів мистецтва та 

спільних основах інтеграції 

мистецтв 

18,5 24 29,2 38 44,6 58 7,7 10 

Знання творів синтетичних 

жанрів відповідно до змісту 

музично-теоретичних дисциплін 

та поза ним 

23,1 30 38,4 50 35,4 46 3,1 4 

Здатність установлювати 

асоціації між засоб. різн. 

мистецтв 

12,3 16 39,2 51 41,6 54 6,9 9 

узагальнене значення 18 70 35,6 139 40,5 158 5,9 23 

Ціннісно-мотиваційний критерій (емоційно-ціннісний, мотиваційний компоненти) 

Цілісність емоційного 

сприймання синтетичних 

художніх образів 

13,9 18 29,2 38 49,2 64 7,7 10 
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Продовження табл. 3.14 

Інтерес до творів різних 

мистецтв та синтетичних творів з 

музичною драматургічною 

основою 

24,6 32 30,8 40 36,9 48 7,7 10 

Розвиненість саморефлексії 

стосовно досягнень у полі 

художньому освоєнні музичних 

творів та творів інших мистецтв 

15,4 20 25,4 33 43,8 57 15,4 20 

узагальнене значення 17,9 70 28,5 111 43,3 169 10,3 40 

Операційно-діяльнісний критерій (праксеологічний компонент) 

Здатність залучати виразні 

засоби різних мистецтв для 

самовираження у поглибленні 

музичного образу 

10,8 14 44,6 58 38,5 50 6,1 8 

Уміння застосовувати засоби 

різних мистецтв для створення 

синтетичних художніх образів 

12,3 16 43,1 56 39,2 51 5,4 7 

узагальнене значення 11,5 30 43,8 114 38,8 101 5,9 15 

 

Графічну інтерпретацію рівнів поліхудожньої підготовленості в ЕГта КГ  

на кінець експерименту представлено на рис. 3.3 і 3.4 
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Рис. 3.3. Діаграма рівнів поліхудожньої підготовленості майбутніх 

учителів музики в ЕГ на кінець експерименту. 
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Рис. 3.4. Діаграма рівнів поліхудожньої підготовленості майбутніх 

учителів музики у КГ на кінець експерименту. 

За результатами контрольного зрізу було визначено рівні 

поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів музики ЕГ та КГ за 

кожним з критеріїв. 

Узагальнені результати ЕГ представлено у таблиці 3.15. 

Таблиця 3.15 

Рівні поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів музики ЕГ 

на початок та кінець експерименту, (%) 

 

            Рівні 
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Когнітиво-

асоціативний 
14,4 32,6 43,4 9,6 30,5 41,2 25,5 2,8 

Ціннісно-

мотиваційний 
12,6 25,8 50,0 11,6 25,3 40,9 29,5 4,3 

Операційно-

діяльнісний 
8,7 36,4 46,6 8,3 22,3 51,5 23,1 3,1 

Середнє 11,9 31,6 46,7 9,8 26,0 44,6 26,0 3,4 
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Графічну інтерпретацію рівнів поліхудожньої підготовленості майбутніх 

учителів музики ЕГ групи на початок та кінець експерименту представлено на 

рис. 3.5 (до табл. 3.14). 

високий середній початковий низький

початок 11,9 31,6 46,7 9,8

кінець 26 44,6 26 3,4
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Рис. 3.5. Гістограма рівнів поліхудожньої підготовленості майбутніх 

учителів музики в ЕГ групі на початок і кінець експерименту 

 Наприкінці замірювань подаємо додаткову таблицю (3.16) щодо 

порівняльного стану  поліхудожньої підготовленості респондентів ЕГ та КГ 

на кінець експерименту. 

Таблиця 3.16 

Рівні поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів музики за 

показниками кожного з критеріїв у ЕГ та КГ на кінець експерименту 

Показники 

Рівні поліхудожньої підготовленості (%/абс) 

Високий  Середній  Початковий Низький 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Ціннісно-мотиваційний критерій 

Обізнаність у засобах 

виразності різних видів 

мистецтва та спільних основах 

інтеграції мистецтв 

31,8 18,5 34,1 29,2 31,1 44,6 3 7,7 

42 24 45 38 41 58 4 10 

Знання творів синтетичних 

жанрів відповідно до змісту 

музично-теоретичних 

дисциплін та поза ним 

38,6 23,1 40,2 38,4 18,9 35,4 2,3 3,1 

51 30 53 50 25 46 3 4 

Здатність установлювати 

асоціації між засоб. різн. мист-в 

21,2 12,3 49,3 39,2 26,5 41,6 3 6,9 

28 16 65 51 35 54 4 9 
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Продовження табл..3.16 

Кількісне узагальнення 

показникових проявів за 

рівнями 

30,5 18 41,2 35,6 25,5 40,5 2,8 5,9 

121 70 163 139 101 158 11 23 

Когнітивно-креативний критерій 

Цілісність емоційного 

сприймання синтетичних 

художніх образів 

22,8 13,9 42,4 29,2 31,8 49,2 3 7,7 

30 18 56 38 42 64 4 10 

Інтерес до творів різних 

мистецтв та синтетичних творів 

з музичною драматургічною 

основою 

31,8 24,6 43,2 30,8 22,7 36,9 2,3 7,7 

42 32 57 40 30 48 3 10 

Розвиненість саморефлексії 

стосовно досягнень у полі 

художньому освоєнні музичних 

творів та творів інших мистецтв 

21,2 15,4 37,1 25,4 34,1 43,8 7,6 15,4 

28 20 49 33 45 57 10 20 

Кількісне узагальнення 

показникових проявів за 

рівнями 

25,3 17,9 40,9 28,5 29,5 43,3 4,3 10,3 

100 70 162 111 117 169 17 40 

Операційно-діяльнісний критерій 

Здатність залучати виразні 

засоби різних мистецтв для 

самовираження у поглибленні 

музичного образу 

21,9 10,8 51,5 44,6 23,5 38,5 3,1 6,1 

29 14 68 58 31 50 4 8 

Уміння застосовувати засоби 

різних мистецтв для створення 

синтетичних художніх образів 

22,7 12,3 51,5 43,1 22,7 39,2 3,1 5,4 

30 16 68 56 30 51 4 7 

Кількісне узагальнення 

показникових проявів за 

рівнями 

22,3 11,5 51,5 43,8 23,1 38,8 3,1 5,9 

59 30 136 114 61 101 8 15 

Графічна інтерпретація рівнів поліхудожньої підготовленості майбутніх 

учителів музики в ЕГ та КГ на початок та кінець експерименту - на рис. 3.6.  
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Рис. 3.6. Гістограма рівнів поліхудожньої підготовленості майбутніх 

учителів музики на початок та кінець експерименту, %. 
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Слід зазначити, якщо в ЕГ зміни відбулися за рахунок різкого зменшення 

низького та початкового рівнів та зростання високого та середнього рівнів, то в 

КГ протягом експерименту дещо знизилися низький та початковий рівні та 

несуттєво зросли як високий, так і середній рівні. 

У таблиці 3.17 представлено динаміку змін в ЕГ та КГ, які відбулися 

протягом формувального експерименту. 

Таблиця 3.17 

Динаміка рівнів поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів 

музики, у % 
 

Рівні 

Експериментальна група 

Д
и

н
ам

ік
а Контрольна група 

Д
и

н
ам

ік
а 

на початок 

експери-

менту 

на кінець 

експери-

менту 

на початок 

експери-

менту 

на кінець 

експери-

менту 

абс % абс % абс % абс % 

Високий 16 11,9 35 26,0 +14,1 16 11,9 21 15,8 +3,9 

Середній 41 31,6 58 44,6 +13 40 31,4 45 35,9 +4,5 

Початковий 62 46,7 35 26,0 -20,7 61 47,2 54 40,9 -6,3 

Низький 13 9,8 4 3,4 -6,4 13 9,5 10 7,4 -2,1 

 

Як видно з таблиць 3.16 та 3.17, в ЕГ відбулися значні позитивні 

зрушення на високому та середньому рівнях за замірюваннями з усіх критеріїв, 

що не можна зазначити про КГ. Також відбувся значний спад низького рівня в 

ЕГ.  

Щоб довести, що зміни, які відбулися в ЕГ є статистично значущими, 

скористаємось формулою критерію Пірсона. При цьому, визначаємо значення 

χ2
фактичне для оцінки змін в ЕГ, які відбулися на кінець експерименту в 

порівнянні з цією ж групою на початок (таблиця 3.18) і в порівнянні з КГ на 

кінець експерименту (таблиця 3.19). 

При обчисленні брали до уваги критерій χ2
критичне = 7,82 (таблична 

величина критерію при α=0,05, тобто при імовірності р=0,95) і χ2
критичне = 11,34 

(таблична величина критерію при α=0,01, тобто при імовірності р=0,99) і 

вирахуваний за даними експерименту критерій χ2
фактичне . 
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Таблиця 3.18 

Порівняння результатів в ЕГ на початок і кінець експерименту за критерієм 

Пірсона 

 

Показники 
χ2 

фактичне 

χ2 

критичне 

при 

а=0,05 

χ2 

критичне 

при а=0,01 

Когнітиво-асоціативний критерій (когнітивний компонент) 

Обізнаність у засобах виразності різних видів 

мистецтва та спільних основах інтеграції 

мистецтв 

21,57 7,82 11,34 

Знання творів синтетичних жанрів відповідно до 

змісту музично-теоретичних дисциплін та поза 

ним 

12,34 7,82 11,34 

Здатність установлювати асоціації між засоб. 

різн. мистецтв 
15,83 7,82 11,34 

Ціннісно-мотиваційний критерій (емоційно-ціннісний та мотиваційний 

компоненти) 

Цілісність емоційного сприймання синтетичних 

художніх образів 
29,64 7,82 11,34 

Інтерес до творів різних мистецтв та 

синтетичних творів з музичною драматургічною 

основою 

23,02 7,82 11,34 

Розвиненість саморефлексії стосовно досягнень 

у полі художньому освоєнні музичних творів та 

творів інших мистецтв 

15,0 7,82 11,34 

Операційно-діяльнісний критерій (праксологічний компонент) 

Здатність залучати виразні засоби різних 

мистецтв для самовираження у поглибленні 

музичного образу 

25,15 7,82 11,34 

Уміння застосовувати засоби різних мистецтв 

для створення синтетичних художніх образів 
24,99 7,82 11,34 
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Таблиця 3.19 

Порівняння результатів між ЕГ та КГ на кінець експерименту за критерієм 

Пірсона 

 

Результати статистичного обчислення даних для вибірки ЕГ на початок і 

кінець експерименту (таблиця 3.18) за формулою Пірсона показали, що всі 

значення χ2
фактичне> χ2

критичне= 11,34 при а=0,01, що засвідчує про статитстично 

значущі зміни в ЕГ з імовірністю 99%. 

Оскільки, за час експерименту в студентів відбувалися природні 

зрушення, то більш об’єктивним є результати статистичного обчислення даних 

для вибірки ЕГ та КГ на кінець експерименту (таблиця 3.19).  

Як видно з таблиці для когнітивно-асоціативного критерію (когнітивний 

компонент) найменше χ2
фактичне= 10,98> χ2

критичне= 7,82 при а=0,05, що засвідчує 

Показники 
χ2 

фактичне 

χ2 

критичне 

при 

а=0,05 

χ2 критичне 

при а=0,01 

Когнітивно-асоціативний критерій (когнітивний компонент) 

Обізнаність у засобах виразності різних видів 

мистецтва та спільних основах інтеграції 

мистецтв 

10,98 7,82 11,34 

Знання творів синтетичних жанрів відповідно до 

змісту музично-теоретичних дисциплін та поза 

ним 

11,87 7,82 11,34 

Здатність установлювати асоціації між засоб. 

різн. мистецтв 
10,93 7,82 11,34 

Ціннісно-мотиваційний критерій (емоційно-ціннісний та мотиваційний компоненти) 

Цілісність емоційного сприймання синтетичних 

художніх образів 
13,57 7,82 11,34 

Інтерес до творів різних мистецтв та 

синтетичних творів з музичною драматургічною 

основою 

12,24 7,82 11,34 

Розвиненість саморефлексії стосовно досягнень 

у полі художньому освоєнні музичних творів та 

творів інших мистецтв 

9,19 7,82 11,34 

Операційно-діяльніснийкритерій (праксеологічний компонент) 

Здатність залучати виразні засоби різних 

мистецтв для самовираження у поглибленні 

музичного образу 

11,80 7,82 11,34 

Уміння застосовувати засоби різних мистецтв 

для створення синтетичних художніх образів 
11,67 7,82 11,34 
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про статитстично значущі зміни в ЕГ з імовірністю 95%. Також з обчислень за 

когнітивно-асоціативним критерієм можемо стверджувати, що внаслідок 

експериментальної роботи найкращі результати у когнітивному компоненті 

показали студенти за показником «Знання творів синтетичних жанрів 

відповідно до змісту музично-теоретичних дисциплін та поза ним». 

Для ціннісно-мотиваційного критерію (емоційно-ціннісний та 

мотиваційний компоненти) значення для показника «Розвиненість 

саморефлексії стосовно досягнень у полі художньому освоєнні музичних творів 

та творів інших мистецтв» χ2
фактичне= 9,19> χ2

критичне= 7,82 при а=0,05, що 

говорить про ефективність з імовірністю 95%, а значення  для двох інших 

показників χ2
фактичне> χ2

критичне= 11,34 при а=0,01, що засвідчує про статитстично 

значущі зміни в за цими показниками з імовірністю 99% (передусім, це 

стосується емоційно-ціннісного компонента). 

Для операційно-діяльнісного критерію (тобто у праксеологічному 

компоненті) за обома показниками χ2
фактичне> χ2

критичне= 11,34 при а=0,01, що 

засвідчує про статистично значущі зміни в праксеологічному компоненті 

поліхудожньої підготовленості – за замірюваннями за цим критерієм з 

імовірністю 99%. 

Таким чином, можна зробити узагальнювальний висновок щодо 

експериментальної роботи, а саме: замірювання стану поліхудожньої 

підготовленості за кожним з критеріїв показали статистично значущі зміни, 

оскільки χ2
фактичне>χ2

критичне. Це засвідчує, що визначені педагогічні умови та 

запропонована експериментальна методика забезпечили ефективність 

поліхудожньої підготовки майбутніх учителів музики з імовірністю 95%. 

Підсумуємо. Аналіз результатів контрольного замірювання в 

порівнянні з даними констатувального етапу експерименту з упровадження 

методики і педагогічних умов поліхудожньої підготовки майбутніх учителів 

музики в процесі вивчення курсів ІМ та АМТ засвідчив, що в ЕГ: 
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- у стані поліхудожньої підготовленості як інтегральної особистісної 

якості відбулися позитивні зміни за всіма критеріями і показниками, тобто в 

кожному з компонентів досліджуваної якості; 

- зазначена динаміка змін є хоча і позитивною, проте неоднорідною 

(але неконтрастною); а саме: більш відчутною виявилась динаміка змін за 

когнітивно-асоціативним критерієм (а отже і у сформованості когнітивного 

компонента підготовленості); дещо меншою – за ціннісно-мотиваційним і 

операційно-діяльнісним (відповідно емоційно-ціннісний, мотиваційний і 

праксеологічний компоненти); причому найбільшу різницю в рівнях на 

початку і наприкінці експериментальної роботи фіксуємо стосовно змін 

високого рівня і зменшення числа «байдужих» респондентів. Насамперед 

відзначимо, що у значної кількості студентів з первинно низьким (байдужим) 

рівнем відбулися зрушення в оволодінні знаннями й уміннями у сфері інших, 

крім музики, мистецтв (тобто в замірюваннях за когнітивно-асоціативним 

критерієм, відповідно – у стані сформованості когнітивного компонента); 

- найбільші труднощі, що позначилися на менш виражених 

кількісних показниках, в ЕГ стосувалися  праксеологічного компонента, 

зокрема, розвитку здатності залучати засоби різних мистецтв для 

поглибленого розуміння саме музичного образу. Натомість та частина 

праксеологічного компонента, що стосується оволодіння засобами різних 

видів мистецтва для створення (інтерпретації) цілісного синтетичного 

художнього образу з музикою в основі,  піддавалась педагогічним впливам 

значно легше. 

Аналіз динаміки поліхудожньої підготовленості майбутніх учителів 

музики серед учасників КГ також виявив певні позитивні зміни за усіма 

показниками. Однак, ця динаміка є незначною. Сам факт такої динаміки не 

був неочікуваним, оскільки, під час вивчення музичних творів із первинно 

синтетичною основою (наприклад, сценічних, з літературною або візуальною 

програмою тощо) у студентів-музикантів все ж накопичувався 

інтерпретаційний досвід, а також, хоча і ситуативно, але все ж набувалися 
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знання з різних мистецтв, відповідно поповнювалися враження. 

Поліхудожній підготовці сприяло і спонтанне вдосконалення навичок 

художньо-педагогічного аналізу творів, зокрема, під час педагогічної 

практики в закладах загальної середньої освіти, коли студенти так чи інакше 

занурювалися в проблеми роботи з інтегрованими мистецькими програмами і 

підручниками.  

Однак, різниця в кількісних показниках якісних характеристик щодо 

поліхудожньої підготовленості як інтегрального особистісного феномену в 

ЕГ та КГ все ж засвідчує нереалізований потенціал поліхудожньої 

підготовки, передусім у процесі вивчення МТД у  респондентів з КГ. 

Отже, підсумкове зіставлення динаміки поліхудожньої підготовленості 

майбутніх учителів музики, виявленої за усіма критеріями і показниками, зі 

змістом структурних компонентів досліджуваної якості засвідчило позитивні 

і відчутні результати в ЕГ, де під час вивчення МТД, зокрема ІМ та АМТ, 

цілеспрямовано застосовувалися спеціально розроблені форми і методи такої 

підготовки, що спиралися на реалізацію специфічних для поліхудожньої 

підготовки педагогічних умов. 

Результати дослідження підтвердили досягнення його мети і виконання 

завдань. 
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Висновки з третього розділу 

 

У розділі, присвяченому опису методики поліхудожньої підготовки 

майбутніх учителів музики у процесі вивчення МТД,  педагогічних умов її 

реалізації та аналізу ефективності запроваджених методичних засад, 

з’ясовано стан поліхудожньої підготовленості студентів-музикантів за 

попередньо визначеними критеріями й показниками відповідно до 

компонентної структури досліджуваного феномену. 

Показано, що така поліхудожня підготовленість є вищою в когнітивній  

частині (когнітивний компонент, стан якого аналізувався за когнітивно-

асоціативним критерієм), проте найнижчі її показники виявлено в частині 

праксеологічного компоненту (стан якого аналізувався за операційно-

діяльнісним критерієм). 

Однак, з’ясовано, що значною мірою причиною досить низьких 

результатів є відсутність відповідного досвіду у студентів-музикантів як 

наслідок того, що поліхудожня підготовка взагалі не застосовується на 

заняттях з ІМ та АМТ. Натомість більшість діагностувальних завдань на 

констатувальному етапі викликали зацікавленість у значної частини 

студентів – майбутніх учителів музики й відповідно одночасно виконали і 

певну формувальну роль.  

Упровадження методики поліхудожньої підготовки майбутніх учителів 

музики на формувальному етапі педагогічного експерименту спиралось на  

об’єднувальну форму мистецького творчого проекту, який пронизував усі 

етапи роботи і охоплював інші форми роботи. 

Описано і проаналізовано форми і методи роботи з поліхудожньої 

підготовки в поетапному впровадженні розробленої методики, а саме це такі 

форми, як підготовка виступів з питань естетико-мистецтвознавчих основ 

синтезу мистецтв; повідомлень для осмислення психологічного підґрунтя 

синтезу мистецтв; спільний аналіз навчальної програми курсу ІМ для 

визначення музичних творів, цікавих у плані  поліхудожнього збагачення 
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інтерпретації; аналогічний спільний аналіз навчальної програми з мистецтва 

для школярів та складання переліку творів для можливого поліхудожнього 

опрацювання з майбутніми учнями; визначення тематики для створення 

літературно-музичної композиції із використанням творів з курсів ІМ та 

АМТ у позааудиторний час; міні-проекти, тривалі проекти; розроблення 

власних інтерактивних прийомів для роботи з аудиторією різного віку і 

підготовки; підготовка «філармонійних» лекторіїв, концертів-лекцій, 

створення міні-фільмів, театралізовані сценарії; вправляння у створенні 

цілісного сценічного образу персонажів музичних творів; театралізації 

фрагментів оперних вистав за текстом лібрето; створення театралізованих 

біографій композиторів; «фантазійні діалоги» творців синтетичного 

художнього образу; театралізовані фантазування ситуацій сприймання 

творів; відео-презентації та інтернет-дискусії у групі; форми самооцінювання 

(експрес-анкетування та написання есе). 

Дієвими методами виявились: метод діалогу, моделювання (ситуацій 

співпраці митців – співавторів синтетичного цілого; «конфліктних» ситуацій 

творчого процесу; цілісного художнього образу; різноманітних емоціогенних 

ситуацій);  метод спонукання до самооцінювання. 

Здійснене наприкінці формувального етапу контрольне замірювання і 

порівняння динаміки поліхудожньої підготовленості в ЕГ та КГ засвідчило 

позитивну і відчутну динаміку в ЕГ, де під час вивчення студентами 

музично-теоретичних дисциплін, зокрема ІМ та АМТ, цілеспрямовано 

застосовувалися спеціально розроблені форми і методи, котрі спиралися на 

реалізацію специфічних для полі художньої підготовки педагогічних умов.  

Таким чином, у розділі описано перебіг констатувального та 

формувального етапів педагогічного експерименту та подано дані щодо 

результативності методичних засад поліхудожньої підготовки майбутніх 

учителів музики у процесі вивчення МТД; тобто розв’язано шосте завдання. 

Матеріали розділу відображено в публікаціях автора дисертації за 

№№ 33-35  у Списку джерел, використаних у третьому розділі. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації запропоновано новий підхід до вирішення актуальної 

проблеми поліхудожньої підготовки майбутніх учителів музики в процесі 

вивчення МТД, що виявилося в теоретичному обґрунтуванні, розробленні та 

експериментальній апробації педагогічних умов та методики. Результати 

дослідження засвідчили досягнення мети, розв’язання поставлених завдань і 

дали підставу для формулювання таких висновків:  

1. Аналіз естетико-філософських, мистецтвознавчих та психолого-

педагогічних джерел з питань естетичної свідомості, природи видів 

мистецтва, творчого процесу і художнього образу, врахування сучасних 

тенденцій мистецької освіти дали можливість уточнити сутність 

поліхудожньої підготовки майбутніх учителів музики в процесі вивчення 

МТД.  

Поліхудожня підготовка розглядається як процес музикоцентричного 

художнього пізнання, під час якого 1) на основі художньо-аналітичного, 

інтерпретаційного, діяльнісно-практичного, комунікативного заглиблення в 

музичні твори збагачується загальномистецька обізнаність; 2) завдяки  

залученню і синтезуванню навколо музичного твору засобів інших мистецтв 

й осмисленню специфіки їхньої природи у зіставленні з музикою 

пробуджується потреба осягнення цілісної палітри мистецтв, поглиблюється 

мотивація і здатність застосовувати поліхудожній підхід у власній творчості 

(виконавській, лекційній, просвітницькій тощо) та в художній комунікації з 

майбутніми учнями та іншими людьми; 3) як наслідок, гармонійно 

формується сфера особистісних музичних і загальномистецьких цінностей, 

які спрямовуватимуть багатогранну професійну діяльність. 

Поліхудожня підготовленість майбутніх учителів музики уточнюється 

як інтегральна особистісна якість і комплексний результат поліхудожньої 

музикоцентричної підготовки, що охоплює музичну і загальнохудожню 

свідомість, в якій актуалізовано поліхудожній вектор пізнання музичного 

мистецтва та творів інших мистецтв, сформовану здатність поліхудожньої 
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діяльності на основі музичної, що виявляється у збагаченні творчого пошуку 

(виконавського, художньо-аналітичного) стосовно музики та інших мистецтв, 

поглибленні пізнання музики через них, а також у спроможності 

застосовувати поліхудожні знання та уміння в майбутній педагогічній 

творчості з навчання учнів музичного мистецтва. 

З’ясовано, що компонентна структура поліхудожньої підготовленості 

майбутніх учителів музики, яка досягається в процесі вивчення МТД, містить 

когнітивний, емоційно-ціннісний, мотиваційний, праксеологічний 

компоненти.  

2. Розкрито поліхудожній потенціал МТД у фаховій підготовці 

майбутніх учителів музики. Показано, що МТД за функціональністю 

вибудовуються в ієрархію, в якій найбільшими поліхудожніми 

можливостями володіють курси ІМ та АМТ, що постають як первинно 

поліхудожні і зміст яких концентрує освітні досягнення студентів-музикантів 

з інших, так званих монохудожніх, МТД («Сольфеджіо», «Елементарна 

теорія музики», «Гармонія», «Поліфонія», «Інструментознавство» тощо).  

Доведено, що поліхудожній потенціал курсів ІМ та АМТ повноцінно 

реалізується на основі музикоцентричної інтеграції засобів різних видів 

мистецтва, а саме в комплексному пізнанні музичних творів через розкриття 

універсальної здатності музики завдяки інтонаційній природі синтезувати 

мистецтва в новий художній образ; створювати емоційний контекст і 

підтекст для глибинного освоєння інших видів мистецтва і навпаки – 

розкривати свої підтексти через цілісне осмислення засобів різних мистецтв; 

виступати драматургічною основою в синтетичних видах мистецтва, які поза 

музичним складником втрачають свою доцільність (опера, оперета, балетний 

театр); сповіщати елементи руху, притаманного лише музичним творам 

інтонаційного розгортання іншим видам мистецтва в художньо-образній 

цілісності. 

3.  Обґрунтовано критерії та показники поліхудожньої підготовленості 

майбутніх учителів музики, яка досягається в процесі вивчення МТД, а саме: 
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когнітивно-асоціативний критерій (показники: обізнаність у засобах 

виразності різних видів мистецтва та спільних основах інтеграції мистецтв 

(понятійний апарат різних видів мистецтва); знання творів синтетичних 

жанрів відповідно до навчального змісту МТД та поза ним; здатність 

установлювати асоціації між засобами різних мистецтв); ціннісно-

мотиваційний критерій (показники: цілісність емоційного сприймання 

синтетичних художніх образів; інтерес до творів різних видів мистецтва та 

синтетичних творів, зокрема з музичною драматургічною основою, та 

вмотивованість до їхнього освоєння; розвиненість саморефлексії стосовно 

досягнень у поліхудожньому освоєнні музичних творів та творів інших 

мистецтв); операційно-діяльнісний критерій (показники: здатність залучати 

виразні засоби різних мистецтв для самовираження в поглибленні музичного 

образу; уміння застосовувати засоби різних мистецтв для створення 

синтетичних художніх  образів). 

Як орієнтири для діагностування схарактеризовано рівні поліхудожньої 

підготовленості – високий (оптимально-інтегральний), середній (ситуативно-

інтегральний), початковий (інтегральний з елементарними проявами), 

низький (байдужий). 

4. Визначено комплекс педагогічних умов поліхудожньої підготовки 

майбутніх учителів музики в процесі вивчення МТД: базова – насичення 

поліхудожнім компонентом змісту навчальних програм з курсів ІМ та АМТ 

та їхнього інтегрування з іншими фаховими дисциплінами; підпорядковані, 

які забезпечують базову: поліхудожня педагогізація процесу опанування 

змісту курсів ІМ та АМТ, націлена на майбутню педагогічну діяльність; 

праксеологічне посилення опанування поліхудожнього змісту курсів ІМ та 

АМТ; актуалізація поліхудожньої спрямованості позааудиторної діяльності 

майбутніх учителів музики в процесі вивчення МТД. 

Виокремлено домінантні педагогічні принципи, які є специфічними для 

процесу поліхудожньої підготовки. Серед них стрижневими є принципи 

інтегративності та культуровідповідності, що екстраполюються на інші 
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принципи, дотримання яких оптимізує процес поліхудожньої підготовки 

майбутніх учителів музики, а саме: визнання індивідуальності і 

талановитості кожного суб’єкта поліхудожньої підготовки із урахуванням 

його здібностей і нахилів в єдності із об’єктивністю такої підготовки; 

варіативності та свободи вибору; діалогічності; інтерактивного мистецького 

спілкування; пріоритету емоційної насиченості поліхудожньої підготовки, 

практичної спрямованості. 

 Розроблена комплексна методика поліхудожньої підготовки майбутніх 

учителів музики з використанням потенціалу курсів ІМ та АМТ подана в 

єдності етапів (мотиваційно-інформативного, набуття операціонально-

інтерпретаційних умінь, художньо-комунікативного, рефлексивно-

самокоригувального) та методичних блоків (виокремлення творів зі змісту 

курсів ІМ та АМТ, які доцільно збагатити поліхудожнім змістом; визначення 

способів поліхудожнього використання музичних творів з курсів ІМ та АМТ 

у навчанні майбутніх учнів; демонстрація поліхудожніх інтерпретаційних 

умінь на заняттях дисциплін музично-теоретичного циклу; визначення 

заходів позааудиторної діяльності для збагачення поліхудожнім змістом на 

основі творів з курсів ІМ та АМТ).  

Форми і методи добиралися відповідно до етапу й методичного блоку 

та спрямовувались на реалізацію конкретної педагогічної умови із 

дотриманням освітніх векторів – психолого-педагогічного, організаційного, 

мистецько-методичного. 

Констатовано дієвість таких форм: бесіди-провокації; самооцінні есе 

(«Що мені найбільше б вдалося, якби … », «Що мені цікаво і що нецікаво»), 

анотації до музичних та синтетичних творів для зацікавлення майбутніх 

глядачів-слухачів, імпровізації діалогів митців – представників різних видів 

мистецтва, розробки художньої драматургії уроків для школярів з 

використанням творів з курсів ІМ та АМТ, поліхудожні  методичні 

вправляння, міні-майстер-класи, «методичні скарбнички»; «театр одного 

актора», бліц-інтерв’ю з «автором» музичного твору; відвідування занять з 
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фахової підготовки майбутніх учителів хореографії, образотворчого 

мистецтва тошо, анотації до позааудиторного заходу для його рекламування, 

«проведення концертів» з добором сценографічного оформлення, картини-

вистави, музичні анімації образотворчого мистецтва, театралізовані 

презентації музичного образу, відтворення ситуацій сприймання творів (у 

концертній залі, на виставці, в театрі); розроблення моделей спілкування з 

аудиторією. 

Методами, які підтвердили дієвість, є: інтерактивні (зацікавлення, 

евристичні бесіди), стимулювання самопізнання, спонукання до збагачення 

понятійного апарату з різних мистецтв, термінологічних перегукувань, 

взаємооцінювання за спільно встановленими параметрами; спонукання до 

самооцінювання поліхудожніх умінь; встановлення міжвидових мистецьких 

асоціацій (на основі музичного твору), мистецьких провокацій (актуалізація 

вражень на теми «Якби Бах був живописцем», «Якби я малював музику 

Лятошинського» та подібні); симультанно-асоціативний, сюжетно-рольової 

гри у презентації поліхудожніх інтерпретацій музичних творів тощо. 

5. Аналіз результатів експериментального дослідження здійснювався в 

порівнянні даних щодо стану поліхудожньої підготовленості учасників ЕГ та 

КГ на констатувальному та наприкінці формувального (контрольному) етапів 

педагогічного експерименту. Апробація педагогічних умов, форм та методів 

поліхудожньої підготовки під час вивчення ІМ та АМТ дозволила 

констатувати позитивну динаміку  поліхудожньої підготовленості майбутніх 

учителів музики в ЕГ за всіма критеріями. Відзначено, що більш відчутно 

вплив розроблених методичних засад позначився на сформованості 

когнітивного компонента поліхудожньої підготовленості студентів; менш 

виражені кількісні показники в ЕГ стосувалися праксеологічного 

компонента, зокрема, розвитку здатності залучати засоби різних мистецтв 

для поглибленого розуміння музичного образу. Проте в частині 

праксеологічного компонента, що стосується оволодіння засобами різних 

видів мистецтва для створення (інтерпретації) цілісного синтетичного 
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художнього образу з музикою в основі, відзначено істотну педагогічну 

дієвість розроблених форм і методів.  

У КГ динаміка рівнів поліхудожньої підготовленості респондентів 

також є позитивною, але малопомітною і хаотичною, що засвідчує 

ситуативність впливів різних видів мистецтва на поліхудожню 

підготовленість майбутніх учителів музики поза цілеспрямованим 

педагогічним керуванням.  

Достовірність  підтверджено за допомогою критерію Пірсона (χ2). 

Дисертація не вичерпує всіх аспектів досліджуваної проблеми. 

Перспективним вважаємо подальше розроблення методичного забезпечення 

поліхудожньої підготовки майбутніх учителів музики в контексті опанування 

різних фахових дисциплін та їхнього взаємозв’язку з МТД, а також 

теоретичні і практичні питання поліхудожньої підготовки майбутніх 

педагогів інших мистецьких галузей. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Рівні поліхудожньої підготовленості майбутнього вчителя музики за змістом критеріїв як орієнтир для 

діагностування 

 

Критерії 

поліхудожньої 

підготовленості 

Зміст рівнів полі художньої підготовленості майбутнього вчителя музики 

Високий 

(оптимально-

інтегральний) 

Середній (ситуативно-

інтегральний) 

Початковий 

(інтегральний з 

елементарними 

проявами) 

Низький 

(байдужий) 

Майбутній учитель музики виявляє 

Когнітивно-

асоціативний 

обізнаність в основних видах 

мистецтва (музиці, 

образотворчих – живописі, 

графіці, скульптурі), 

мистецтві архітектури, різних 

видах театру), при тому, що у 

нього можуть бути 

сформованими уподобання в 

певному (певних) мистецтві 

(мистецтвах) або певних 

жанрах, стильових напрямах, 

вибіркова обізнаність у деяких 

видах мистецтва (музиці, 

образотворчих – живописі, 

графіці, скульптурі), мистецтві 

архітектури, різних видах 

театру), жанрах, стильових 

напрямах, творчості окремих 

митців тощо, але переважно в 

тому або тих, є відносно стійкі 

уподобання;  

володіння необхідним 

вибіркова обізнаність 

переважно в одному, крім 

музики, виді мистецтва, у 

спілкуванні з творами якого 

набули попередньо певного 

досвіду;   

володіння елементарним 

понятійним апаратом для 

пояснення вражень поза 

музичним мистецтвом, 

якого не завжди достатньо 

відсутність бажання 

дізнаватися про 

естетичні, 

мистецтвознавчі й 

психолого-педагогічні 

основи синтезу / 

інтеграції мистецтв; 

переконаність у 

непотрібності  виходити 

за межі суто музичного 

програмового змісту 
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творчості окремих митців 

тощо; володіння необхідним 

понятійним апаратом для 

пояснення своїх вражень, 

аргументації думки, а також 

розуміння спільного і 

відмінного у природі 

художнього образу різних 

мистецтв та змісті окремих 

термінів;  

легкість установлення 

асоціацій між образами різних 

мистецтв (наприклад, на 

подібну тематику, сюжет) та 

між засобами виразності, 

поняттями;  

обізнаність у творах 

театрального, кіномистецтва 

та інших синтетичних видів і 

жанрів, які справили 

емоційний вплив; 

понятійним апаратом для 

пояснення вражень, 

аргументації думки стосовно 

творів, які входять до 

уподобань або справили 

ситуативний емоційний вплив;  

здатність розуміти спільне та 

відмінне у природі художнього 

образу різних мистецтв та 

змісті окремих термінів;  

легкість установлення асоціацій 

між образами різних мистецтв 

(наприклад, на подібну 

тематику, сюжет) та між 

засобами виразності, 

поняттями, хоча в реаліях це 

відбувається періодично, 

оскільки позначається 

ситуативність вибору творів, 

що подобаються;   

обізнаність у творах 

синтетичних мистецтв 

переважно тих видів і жанрів, 

що цікавлять або  що справили 

емоційний вплив у певній 

ситуації художнього 

сприймання; 

для аргументації суджень; 

часткове оволодіння 

знаннями щодо синтезу 

мистецтв, якщо певний твір 

справив емоційний вплив; 

майбутні вчителі наявність 

потенціалу щодо розуміння 

природи синтезу мистецтв і 

створення синтетичного 

художнього образу; 

періодична демонстрація 

здатності встановлювати 

асоціації  між образами 

різних мистецтв, між 

засобами виразності та 

поняттями, але під впливом 

конкретної ситуації 

художнього пізнання; 

обізнаність у творах  

синтетичних мистецтв 

переважно тих видів і 

жанрів, що цікавлять або  

що справили емоційний 

вплив у певній ситуації 

художнього сприймання 

 

музично-теоретичних 

дисциплін; 

переконаність у 

непотрібності і 

штучності полі 

художньої підготовки 

для вчителя музики; 
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Ціннісно-

мотиваційний 

емоційність сприймання 

творів різних мистецьких 

видів та жанрів; цілісне 

сприйняття художнього 

образу синтетичних творів 

(театру, кіно, цирку, 

естрадних видовищ тощо): 

 увага до виразної і 

драматургічної ролі кожного з 

елементів мистецького 

синтезу у створенні 

художнього образу;  

стійкий інтерес не лише до 

музичних творів, що є 

змістовою основою 

професійної підготовки, а й до 

творів синтетичних видів та 

жанрів, в яких музика складає 

драматургічну основу (оперні, 

балетні, опереткові вистави, 

естрадні шоу, театр пісні 

тощо);  

зацікавленість у творах інших 

мистецтв, не пов’язаних 

безпосередньо з музикою, 

поряд з прагненням оцінити 

власну обізнаність в різних 

вибіркова емоційність 

сприймання творів різних 

мистецьких видів та жанрів, що 

стосується тих, які входять у 

коло мистецьких уподобань; 

залежність цілісності 

сприйняття художнього образу 

синтетичних творів (театру, 

кіно, цирку, естрадних видовищ 

тощо) від обставин, а саме від 

враження від твору;  

розуміння необхідності полі 

художньої підготовки для 

майбутньої професії і 

періодичне намагання 

вольовими зусиллями, звертати 

увагу на виразну і 

драматургічну роль елементів 

мистецького синтезу у 

створенні художнього образу, 

хоча результативність цього 

залежить від того, чи 

подобається твір. Виявлення 

цілісності сприймання 

найбільш дієве стосовно 

музичних творів, що є 

змістовою основою професійної 

підготовки, а також творів 

вибіркова емоційність  

сприймання творів різних 

мистецьких видів та жанрів, 

але переважно тих, які 

ситуативно справили 

емоційний вплив і можуть 

на певний час увійти в коло 

мистецьких уподобань; 

цілісність сприйняття 

художнього образу 

синтетичних творів (театру, 

кіно, цирку, естрадних 

видовищ тощо) 

несформована; вольові 

зусилля, як правило, 

застосовуються вкрай 

рідко, оскільки недостатньо 

усвідомлюється 

необхідність поліхудожньої 

підготовки;  

спонтанне докладання  

вольових зусиль для 

підтримання уваги до  

виразної драматургічної 

ролі елементів мистецького 

синтезу; залежність уваги 

від емоційної реакції на 

відсутність мотивації  до 

більш глибокого 

пізнання виразних 

засобів різних мистецтв, 

у тому числі, й для 

поглиблення розуміння 

музичного художнього 

образу; 

не сформованість 

цілісного емоційного 

сприймання синтетичних 

художніх образів;  

зосередження уваги на 

синтезі мистецтв у 

зв’язку лише з 

навчальною 

необхідністю та 

зовнішніми спонуками 

при тому, що увага 

зосереджується лише на 

музичній складовій; 

можлива нерозвинена 

саморефлексія досягнень 

у площині полі 

художньої 

підготовленості через 

байдуже ставлення до 
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видах мистецтва та свої 

уміння встановлювати зв’язок 

між музичними засобами та 

засобами виразності інших 

мистецтв, зокрема для власної 

виконавської творчості, 

розширення полі художньої 

ерудиції та у напрямі 

майбутньої професії; 

синтетичних видів та жанрів, в 

яких музика складає 

драматургічну основу; 

періодичний інтерес до творів 

інших мистецтв, не пов’язаних 

безпосередньо з музикою поряд 

із ситуативним намаганням 

усвідомити та оцінити власну 

обізнаність у різних видах 

мистецтва та своїх уміннях 

встановлювати зв’язок між 

музичними засобами та 

засобами виразності інших 

мистецтв; 

твір; детермінованість 

зовнішніми спонуками. 

Періодичний прояв 

цілісності сприймання 

стосовно музичних творів – 

як наслідок навчання 

музично-теоретичних 

дисциплін; а також творів 

синтетичних видів та 

жанрів, в яких музика 

складає драматургічну 

основу  

несистематичність 

опанування синтетичних 

творів; нерозуміння зв’язку 

полі художньої виразності з 

суто музичним контекстом;  

майже відсутність 

усвідомлення та 

оцінювання власної 

обізнаності в різних видах 

мистецтва та уміннях 

встановлювати зв’язок між 

музичними засобами та 

засобами виразності інших 

мистецтв; 

них;  

 

Операційно- впевнено оперують виразними недостатня упевненість невпевнене оперування оцінити уміння 



225 
 

діяльнісний засобами різних видів 

мистецтва, крім музики) – 

одного чи кількох або 

усвідомлено намагаються 

удосконалювати свої уміння 

залучати засоби різних 

мистецтв під час інтерпретації 

музичних творів для 

поглибленого проникнення в 

музичний образ; володіють 

необхідними уміннями 

застосовувати засоби різних 

видів мистецтва для створення 

синтетичних художніх 

образів, зокрема з інтересом та 

сміливо експериментують із 

виразними засобами, 

поєднуючи і комбінуючи їх 

оперування виразними 

засобами різних видів 

мистецтва, крім музики); 

пріоритетність звернення лише 

до одного з інших, крім музики, 

видів мистецтва;  

докладання усвідомлених 

вольових зусиль для хоча під 

дією удосконалення уміння 

залучати засоби різних 

мистецтв під час інтерпретації 

музичних творів;  

володіння необхідними 

уміннями застосовувати засоби 

різних видів мистецтва для 

створення синтетичних 

художніх образів, але з 

перевагою  обмеження одним 

видом мистецтва (крім музики); 

інтерес до досягнень інших;   

звернення до 

експериментування із 

виразними засобами за 

необхідністю виконання 

навчального завдання або ж 

якщо це завдання викликало 

неабиякий інтерес. 

виразними засобами (крім 

музики); 

Обмежене звернення  лише 

до одного з інших, крім 

музики, видів мистецтва за 

необхідністю і за 

зовнішніми спонуками; 

відсутність докладання 

вольових зусиль для 

самовдосконалення в полі 

художній підготовці; 

низька  ініціативність в 

оволодінні необхідними 

уміннями застосовувати 

засоби різних видів 

мистецтва для створення 

синтетичних художніх 

образів поряд з інтересом 

до  

експериментів інших із 

виразними засобами як 

навчальними завданнями. 

майбутнього вчителя 

музики щодо здатності 

оперувати виразними 

засобами різних 

мистецтв уявляється 

майже неможливим, 

оскільки такі особи не 

застосовують ці виразні 

засоби для 

самовираження у 

поглибленні музичного 

образу;  

так само оцінити уміння 

застосування засоби 

різних мистецтв для 

створення синтетичного 

художнього продукту 

може ускладнюватись у 

зв’язку з небажанням це 

робити з боку 

респондентів із низьким 

(байдужим) рівнем 

поліхудожної 

підготовленості 
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Додаток Б 

АНКЕТА 

«ВРАЖЕННЯ ВІД ТВОРІВ РІЗНИХ ВИДІВ МИСТЕЦТВА» 

Дякуємо за згоду взяти участь  в опитуванні. Ваші відповіді важливі для більш 

цікавої і корисної для Вашого процесійного становлення організації освітнього 

процесу. Поділіться, будь-ласка, власними уподобаннями в мистецтві: 

ПІБ (за бажанням), курс _______________________________________________  

1. Назвіть улюблені твори образотворчого мистецтва та архітектурні 

споруди _______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

2. Назвіть театральні вистави, концерти, інші мистецькі заходи, які Ви 

відвідали за останній рік як глядачі ________________________________  

______________________________________________________________ 

 

3. Які телевізійні передачі, пов’язані з мистецтвом, дивитесь і  якою 

періодичністю (раз на тиждень, раз на місяць, інколи) _________________  

_______________________________________________________________ 

 

4. Які фільми Ви подивилися  останнім часом, що справили на Вас особливе 

враження? 

 

5. Яка музика – поза навчальними завданнями – Вас цікавить у вільний час 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

 

 

6. В який спосіб Ви найчастіше здійснюєте пошук цікавої інформації 

мистецького змісту і як часто? ____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

7. Чи відвідуєте Ви у вільний час самодіяльний художній колектив або 

гурток (не музичний)? Якщо так, вкажіть, який саме. _________________  

______________________________________________________________ 
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Додаток  В 

ТЕСТ «ЗНАВЦІ МИСТЕЦТВА» 

Адаптовано за : Комаровська О. А., Ничкало С. А. Мистецтво 10 (11) клас. 

Рівень стандарту, профільний рівень. Зошит для оцінювання результатів 

навчання. –  Харків: Вид-во «Ранок», 2018. – 48 с.   

 

Оберіть правильну відповідь: 

1. Театральний діяч, портрет якого створив Тарас Шевченко  

( Михайло Щепкін;   Григорій Квітка-Основ’яненко;  Іван Котляревський; 

Семен Гулак-Артемовський) 

 

2. Режисер фільму «Тіні забутих предків» 

(Сергій Параджанов; (Іван Миколайчук; Юрій Іллєнко; Тимофій Левчук) 

 

3. Художник – автор портрету актора Айри Олдріджа  

( Лев Жемчужников; Ілля Рєпін; Тарас Шевченко; Василь Штернберг) 

 

4. Пам’ятка, яка НЕ розташована на півострові Крим 

(Ханський палац; «Ластівчине гніздо»; Воронцовський палац;  «Кам’яна 

могила») 

 

5. Назва  і місце розташування архітектурної пам’ятки  

 

Церква Андрія Первозванного (Львів) 

Успенська церква і вежа Корнякта (Львів) 

Луцька фортеця 

Церква Святого духа (Рогатин) 

 

6. Місто, розташована ця фортеця 

 

 Кам’янець-Подільський 

Хотин 

Мукачево 

Луцьк 

 

 

7. Місто, де можна відвідати єдиний у світі музей писанкового розпису 

(Дрогобич; Ужгород; Рогатин; Коломия) 

8. Автор твору  
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Дієго Рівера 

Хосе Лімон 

Давид Сікейрос Автопортрет 

Хосе Ороско 

 

9. Вид мистецтва, до якого належать нецке. 

(графіка;  кераміка; скульптура; театрально-декораційне мистецтво) 

 

10. Слово, що має давньогрецьке походження 

(котурни; симфонія; актор; фреска) 

 

11. Режисер фільму «Ромео і Джульєтта» 

( Франко Дзефіреллі;  Федеріко Фелліні; Марчелло Мастроянні; Ніно Рота) 

 

13. Скульптор – автор  одного з семи чудес світу 

(Фідій; Мінос; Скопас; Лібон) 

 

14. Видатний портретист – представник венеційської школи живопису 

(Каналетто; Мікеланджело; Караваджо;  Тіціан) 

 

15. Автор твору «Меніни» 

(Сальвадор Далі; Франсіско Гойя; Дієґо Веласкес;  Антоніо Ґауді) 

 

16. Український митець (мисткиня), що істотно вплинули на 

становлення французького театрального мистецтва: 

 

(Серж Лифар; Марія Башкірцева; Олександр Архипенко; Йосип Тимченко) 

 

17. Країна - батьківщина балетного театру: 

(Німеччина; Австрія; Італія;  Франція) 

 

18. Елемент, що не є характерним для традиційного китайського 

театру «пекінська опера» 

(Акробатика; Амплуа; Символічний грим; Арія) 

 

19.  Митець – представник стилю модерн 

(Ґустав Клімт; Карл Орф; Каспар Давид Фрідріх; Фернан Леже) 

 

Завдання на встановлення відповідності 

 

20. Установіть відповідність між твором і його автором 
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 (Ілля Рєпін)                   (Тарас Щевченко) 

 

  (Галина Кальченко)    (Василь Штернберг) 

 

21. Установіть відповідність між автором і видом /жанром  мистецтва, до 

якого належить його творчість  

1 Лесь Курбас А  графіка 

2 Володимир Івасюк Б  живопис 

3 Іван Труш В  музика 

4  Павло Римлянин Г  архітектура 

5. Георгій Якутович  Д  театр 

                

22. Установіть відповідність між поняттями (позначте зайве) 

1 аркан А   архітектурний елемент 

2 трембіта Б   танець 

3 мораліте В   музичний інструмент 

4  кам’яниця Г   житловий будинок 

5  фронтон Д   шкільний театр 

 

23. Установіть відповідність між твором і видом мистецтва   

1   Портрет королеви-матері                А   станковий живопис 

2    «Американські улюбленці»             Б    музика (джаз) 

3   «Коли святі крокують» В   скульптура 

4    Поліфорум                                                                               Г  монументальне мистецтво 

5  « Рапсодія у стилі блюз» Д   музика (симфонічна) 

 

24. Установіть відповідність між твором і видом мистецтва  

1   румба А  наскельний живопис 

2  «Віднесені вітром» Б  кіно 

3  «Біла леді»                                         В  танець 

4  «Амфітріта» Г мозаїка 

5   арка Траяна Д  архітектура 
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25.   Установіть відповідність між твором і автором 

1 «Вогні великого міста» А  Хосе Лімон 

2 «Лібертанго» Б  Чарлі Чаплін 

3 «Кармен-сюїта» В  Альберто Алонсо 

4 «Бразильська бахіана» Г  Астор П’яццолла 

5 «Павана мавра» Д  Ейтор Віла Лобос 

26.  Установіть відповідність між твором і автором 

 

1    (Г. Якутович)   (П. Барбон) 

3  ( І. Труш) 

4       

(З. Горголевський) 

 

27. Установіть відповідність між терміном і видом мистецтва       

1. Но    А   музика 

2. нецке   Б   театр 

3. пентатоніка В   архітектура 

4. пагода   Г   скульптура 

      

28. Установіть відповідність між твором і видом мистецтва 

1. Золотий павільйон А архітектура 

2. Книга пісень Б музика 

3. Придворний ансамбль 

гробниці Ван Чучжи 

В скульптура 

4. Велика хвиля в Канагаві Г. графіка 

 

29.  Установіть відповідність між твором і автором 

1. Оскар Кокошка А      кіно 

2.  Софі Марсо Б       балет 

3. Ролан Петі В       музика 

4. Карл Фрідріх Шинкель Г       живопис 

5. Арнольд Шенберг  Д       архітектура 

 

30. Установіть відповідність між твором і назвою 
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1  
2   

3  

 

 4  

 5 

А   «Сецесіон» 

Б   Замок Нойшванштайн  

В   Собор Святого Стефана 

 Г   Центр Жоржа Помпіду 

Д   Палац Сан-Сусі 

 

34.  Установіть відповідність між  твором і автором             

1   
 2  

3  

 

4  

5  

 

А  Рудольф Лабан  

Б  Адольф фон Менцель  

В  Ґустав Клімт 

Г  Брати Люм’єри 

Д  Жорж Сьора  
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Додаток Д 

Відповідність змісту етапів, методів та форм полі художньої підготовки майбутніх учителів музики у 

процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін 

Форми Методи Методичні 

блоки 

Педагогічні умови 

Мотиваційно-інформативий етап 

Виступ з питань естетико-

мистецтвознавчих основ синтезу 

мистецтв ; Повідомлення для 

осмислення психологічного 

підґрунтя синтезу мистецтв; 

аналіз навчальної програми курсу 

ІМ; 

аналіз  навчальної програми з 

мистецтва для школярів; 

визначення тематики для 

літературно-музичної композиції 

Мотивування,  

 

інформативного зацікавлення 

 

№ 1  

№ 2  

Поліхудожня педагогізація 

процесу опанування змісту 

курсів історії музики, аналізу 

музичних творів, націлена на 

майбутню педагогічну 

діяльність;  

 

Актуалізація поліхудожньої 

спрямованості позааудиторної 

діяльності майбутнього вчителя 

музики у процесі вивчення 

музично-теоретичних дисциплін 

Художньо-комунікативний етап 

«Філармонійні» лекції, 

Концерти-лекції 

Театралізовані сценарії 

Діалог (спілкування учасників ЕГ) 

«Діалог мистецтв» Спонукання до 

застосування інтерактивних 

методів 

Усі  Рівномірно усі підпорядковані 

педагогічні умови 
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Етап набуття  операціонально-інтерпретаційних умінь 

Вправляння у створенні цілісного 

сценічного образу персонажів 

музичних творів. 

Театралізації фрагментів оперних 

вистав за текстом лібрето. 

відеопрезентації Театралізовані 

біографії композиторів. 

«Фантазійні діалоги» 

Театралізовані фантазування 

ситуацій сприймання 

Інтернет-проект («Ми 

запрошуємо!») 

відео-презентації (слайд шоу) 

Моделювання емоціогенних 

ситуацій: 

-ситуацій співпраці митців; 

-«конфліктних» ситуацій творчого 

процесу; 

Моделювання цілісного 

художнього образу 

№ 3  Праксеологічне посилення 

опанування  поліхудожнього 

змісту навчальних курсів ІМ, 

АМТ 

Рефлексивно-самокоригувальний 

Експрес-анкетування  

Написання есе; Уточню вальні 

опитування. 

Спонукання до само оцінювання Усі  Рівномірно усі підпорядковані 

педагогічні умови 
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Додаток Ж 

Китайські пісні, запропоновані для поліхудожнього опрацювання 

респондентам з ЕГ  

Китайська народна пісня  «Гора Їмен» 
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Пісня «Сум Сяобай Кай». 

«Сум Сяобай Кай» – дуже популярна в Китаї народна пісня, яка 

увійшла до шкільних підручників  (Junior high school music (The first volume), 

People's Music Publishing House,March 2015). Існують перекладення для 

різних інструментів, дитячого хору. Під назвою «Північні пориви вітру» 

використана композиторами Ма Ке і Zhang Lu в опері  «Біловолоса дівчина» 

(«White Hair Girl») (пісню співає хор безпритульних дітей). 

«Сум Сяобай Кай» - це розповідь про гірку долю дівчинки. Коли вона 

була зовсім маленькою, її мама померла, а батько привів мачуху, яка 

народила братика. Самотня дівчинка не може зігрітися, сумує за мамою. Але 

кому вона може про це розповісти? Тільки її власний голос і сльози 

супроводжують її по життю. 

«Мамо, мамо! 

Я боюсь батька з мачухою. Мамо, мамо! 

У мене є молодший брат. Він щасливіший за мене. Мамо, мамо! 

Мій брат їсть лапшу. Я проливаю сльози. Мамо, мамо! 

Може, моя мамо бачить мене?  Я бачу її у  снах. Мамо, мамо!» 



238 
 

 



239 
 

 



240 
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Додаток З 

Ілюстрації з творів живопису китайських художників, дібрані 

респондентами з ЕГ на «музичні» теми 

   

2    3  
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1. Ху Фенченг   Дівчина грає на флейті  

2. Лі Кежань. Звучання піпи на березі ріки Сюньянь  

3. Гуань Пінху. Серія: Цинь, шахи, каліграфія, фарби. 

4.  Чень Бінь. Мелодія для циня. 
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 Додаток Й 

Ілюстрації до розповіді «Король мавп» - символіка пекінської опери», 

укладеної респондентами з ЕГ: 

Грим Короля Мавп 

            

             

Сцени з вистави 

Пекінська опера Вистава «Король мавп» . План лібрето, відтворений 

респондентами з ЕГ за переглядом відеовистави: 

В Китаї є Велика гора квітів і плодів Хуагуо. З каміння на її вершині 

народжується кам’яна мавпа Сунь Укун, Вона володіє магічною силою і  

проголошує себе «Королем Мавп». 

Нефритовий імператор запрошує Короля Мавп охороняти Чарівний 

Персиковий сад. У Небесному Храмі Король Мавп дізнається від фей,  що 

його забули запросити на Великий Персиковий Банкет. Ображений і 

розгніваний Король Мавп трощить береги Нефритової ріки, випиває 

персиковий еліксир безсмертя і тікає до свого Королівства.  

Військо Небесного королівства йде війною на Короля Мавп. Але в бою 

Король Мавп перемагає і доводить, що він найкращий воїн. 

Віддані мавпи співають оди на честь його перемоги. Тріумфатор 

повертається на Хуаагуо – Велику гору квітів і прекрасних плодів. 
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Поліхудожні завдання для учнів, укладені студентами-музикантами 

за матеріалами вивчення східних культур: 

• зімпровізувати «китайські» мелодії, наприклад, по чорних клавішах 

фортепіано; 

• знайти у мережі Інтернет інформацію про китайські інструменти і 

послухати їхнє звучання, звертаючи увагу на різноманіття матеріалів, з яких 

вони виготовлялися (каміння, глина, мідь, шкіра, деревина, гарбуз, шовк). 

Пофантазувати і випробувати властивості матеріалів у власноручному 

виготовленні найпростіших інструментів.  

• Переглянути китайський народний Танець з віялами. Порівняти 

його з танцем Тао Хоа з віялами з балету «Червоний мак» Р. Гліера. За 

бажанням знайти опис і виготовити власноруч віяло за зразками.  

• Розшифрувати символіку гриму в пекінській опері: 
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Додаток К 

Список праць здобувача, опублікованих за темою дисертації 

 

Наукові праці, що висвітлюють основні результати дослідження 

 

1. Ся Гаоян. Методи, форми та алгоритм поліхудожньої підготовки 

майбутнього вчителя музики у процесі вивчення музично-теоретичних 

дисциплін / Ся Гаоян // Нова українська думка. – 2018. - № 3(95). – 

С.151- 154. 

1. Ся Гаоян. Мистецькі діалоги Китаю та України: до питання полі 

художньої підготовки вчителя та учнів / Ся Гаоян // Мистецтво та освіта. 

– 2018. – № 4. – С. 18 –22. DOI:  10.32405/2308-8885-2018-4-18-22. 

2. Ся Гаоян. Педагогічні умови поліхудожньої підготовки майбутнього 

вчителя музики у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін / Ся 

Гаоян // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових 

праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини / [ред..кол. : Безлюдний О.І. та ін.]. – Умань : ВПЦ Візаві, 2018. 

– Випуск  18. – С.35–41. 

3. Ся Гаоян. Поліхудожня підготовка майбутнього вчителя музики: зміст, 

структура, орієнтири для діагностування / Ся Гаоян // Молодь і ринок. – 

2018. - № 10 (165). – С.147-151. DOI: http://doi.org/10.24919/2308-

4634.2018.147044. 

4.   Ся Гаоян. Специфіка видів мистецтва як орієнтир для поліхудожньої 

підготовки майбутнього вчителя музики / "Молодь і ринок" . – 2019. - 

№1(168). – С. 146 – 152.  DOI:  https://doi.org/10.24919/2308-

4634.2019.158768 

5. Xia Gaoyang, Komarovska Oksana, Polyartistic potential of Music 

theory subjects in training Music teachers. Intellectual Archive. – Toronto: 

Shiny Word.Corp. (Canada). 2018. (November/December). Vol. 7. No. 

6. PP. 82-89. DOI 10.32370/2018_11_10 

http://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.147044
http://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.147044
https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.158768
https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.158768
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Наукові праці, які засвідчують апробацію результатів дослідження 

 

6. Ся Гаоян. Поліхудожня підготовленість вчителя музики: сутність та 

орієнтири для формування / Ся Гаоян // Особистість у просторі виховних 

інновацій. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 19 

жовтня 2018 року. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. –  С.355 – 360. 

 

7. Ся Гаоян. Поліхудожня обізнаність майбутнього вчителя музики: за 

матеріалами експериментальних  досліджень / Ся Гаоян // Еврика. 

Науково-практичний журнал МДПУ імені Богдана Хмельницького. – 

2018. - № 2 (8). – С.83 – 86. 
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Додаток Л 

Відомості про апробацію результатів дисертації на наукових і науково-

методичних заходах 

 

№ Назва заходу Дата, місце 

проведення 

Форма 

участі 

Міжнародні  

1 Міжнародна науково-практична 

конференція «Гаврило Глюк і 

Закарпатська школа живопису ХХ ст. 

унікальність, мистецьке та духовне 

сприйняття на фоні епохи» 

 

2017, Ужгород

 
Очна, 

доповідь 

2  V Міжнародна науково-практична 

конференція «Теоретико-методологічні 

аспекти мистецької освіти: здобутки, 

проблеми та перспективи» 

 

Умань, 2018

 
Очна, 

доповідь 

3 Міжнародна науково-практична 

конференція «Інноваційні підходи до 

розвитку творчої активності дітей та 

молоді в культурно-освітньому 

просторі» 

 

Мелітополь, 2018

 
Очна, 

доповідь, 

публікація 

тез 

4 ХVI Міжнародні педагогічно-мистецькі 

читання пам’яті професора 

О. П. Рудницької 

 

Київ, 2018

 
Очна, 

доповідь 

Всеукраїнські 

5 Всеукраїнська науково-методична 

конференція «Особистість у просторі 

виховних інновацій»  

Київ, 2018

 
Очна, 

доповідь, 

публікація 

тез 

6 Всеукраїнський науково-практичний 

семінар «Особливості підготовки 

майбутніх учителів до викладання 

предметів мистецької освітньої галузі 

в умовах Нової української школи: 

зміст, методики, технології»  

Миколаїв, 2018

 
Очна, 

доповідь 

 

 

 
















