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Епоха кардинальних геополітичних змін ци-вілізаційного маштабу, відбивається на суспільно-економічній ситуації у Світі. У зв’язку з входжен-ням України в світовий освітній простір на сучас-ному етапі розгортання української освітньої ре-форми, актуалізовано інноваційні процеси в сфері освіти, переорієнтацію процесу професійно-педагогічної підготовки у відповідності до євро-пейських стандартів, виявляються сталі тенденції посилення вимог до потенційного особистісно-професійного зростання майбутнього вчителя музики, компетентного та креативного, мобільно-го та здатного орієнтуватися в розмаїтті протиріч сучасного часу. У відповідності до нових запитів сучасного суспільства значно зросли вимоги до особистісно-професійних якостей сучасних вчителів мистець-ких дисциплін, максимальному використанню набутого професійного досвіду в самостійно-практичній педагогічно-виконавській діяльності. Аналіз стану музично-виконавської підготов-ки майбутніх фахівців уможливив виявити ряд суперечностей, які мають місце в процесі профе-сійного становлення майбутніх учителів музично-го мистецтва, зокрема на думку О.Горбенко, це суперечності «між сучасними вимогами до музич-но-виконавської підготовки майбутніх фахівців, котрі мають прагнути до творчого самостійного пошуку, самореалізації й самовираження, та тра-диційним змістом навчання, що спрямований на надання певної сукупності знань та вмінь; між рівнем сформованості музично-виконавської ком-петентності що необхідний для успішного здійс-нення музично-виконавської діяльності та її наяв-ним рівнем музично-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики; між необхідністю 

застосування новітніх технологій в процесі му-зично-виконавської підготовки майбутнього вчи-теля музики та превалювання традиційних форм та методів навчання, що не відповідають вимогам сьогодення» [2, с.93]. Натомість, сформованість музично-виконавської компетентності майбутніх вчителів музичного мистецтва дозволить виріши-ти наявні проблеми, та уможливить процес їх фа-хового вдосконалення.  Щодо розкриття проблеми компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх учи-телів різних фахів напрямків, то вона висвітлю-ється в наукових працях В. Безпалька, І. Беха, Н. Бібік, В. Бондаря, Л. Буєвої, Б. Гершунського, О. Дубасенюк, І. Зимньої, І. Зязюна, І. Єрмакова, О. Кононко, Н. Кузьміної, І. Лернера, А. Маркової, Л. Мітіної, М. Михайліченка, Н. Ничкало, І. Підласо-го, О. Пометун, В. Радула, О. Савченко, Г. Селевка, В. Семиченко, В. Сластьоніна, С. Сисоєвої, Г. Сухоб-ської, В. Сухомлинського, Г. Тарасенко, Л. Хоружої, A. Хуторського, С. Шишова, В. Ядова та ін.. Сфері вищої мистецької освіти, процесу професійної підготовки вчителя присвячені праці Л.Арчаж-нікової, А. Болгарського, О. Дем’янчука, В. Дряпі-ки, А. Душного, І. Кевішаса, Л. Коваль, А. Козир, Л. Масол, О. Михайличенко, О. Олексюк, О. Отич, Г. Падалки, Л. Паньків, А. Растригіної, Л. Рапаць-кої, О. Ростовського, О. Рудницької, О. Сухомлинсь-кої, Г. Ципіна, О. Щолокової; праці з методики му-зичного виховання Ю. Алієва, О. Апраксіної, Т. Беркман, С. Гінзбург, Н. Гродзенської, Н. Єгіної, B. Шацької тта ін.  Натомість філософо-психологічні погляди на проблему музичного виконавства розкриваються в працях: В. Басіна, М. Бахтіна, Л. Виготського, І. Кона, М. Кагана, О. Леонтьєва, В. Мазепи, C. Рубінштейна, 
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ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА –  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА 
У статті розглядається проблема фахової компетентності майбутніх учителів музичного мисте-

цтва які обрали вокальне-виконавство професійним спрямуванням у аспекті додаткової особистісно-
професійної системної якості, що забезпечує відповідно високу самоорганізацію та сприє фаховому зрос-
танню студентів в період навчання на мистецьких факультетах педагогічних університетів України, 
набуття додаткових важелів творчої взаємодії мовою музики, виховного потенціалу музичної культу-
ри та іноваційно-евристичного впливу на аудиторію школярів тощо.  
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компетентність, педагогічно-комунікативна компетентність тощо. 
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Г. Щербакової та ін.; музикознавців: Б. Асаф’єва, Л. Баренбойма, А. Готсдінера, Г. Гофмана, Є. Гуренко, О. Костюка, Н. Корихалової, Б. Мазеля, К. Мартінсена, М. Медушевського, В. Назайкінсь-кого та ін.  Вокальна діяльність учителя музичного мис-тецтва і підготовка до неї майбутніх учителів роз-глядалися за такими напрямами, як: специфіка вокального виконавства та вокальної педагогіки (О. Стахевич, Ю. Юцевич), формування вокально-виконавської культури (Л. Василенко, Г. Стасько, О. Шуляр), формування вокально-звукової куль-тури та розвитку вокального слуху майбутнього вчителя музики (О. Маруфенко, Т. Ткаченко), ін-новаційні технології розвитку професійно-особистісних рис студентів у процесі вокально-виконавської діяльності (Л. Лабінцева, Г. П. Пан-ченко); особливості формування культури вока-льного мовлення вокаліста-виконавця (А. Азаро-ва, Лю Моні та ін.); проблема професійної підгото-вки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-виконавської діяльності (Н. Овчаренко та ін.). Але, проблема формування вокально-виконавської компетентності майбутнього вчите-ля музичного мистецтва у процесі фахової підго-товки ще не отримала достатнього теоретичного і практичного обґрунтування. На основі аналізу літератури та стану сфор-мованості музично-виконавської компетентності в освітній мистецькій практиці дає нам право зая-вити, що ця проблема актуалізується епізодично та вкладається у зміст загальної освітньої пара-дигми, основною метою якої є формування в май-бутнього фахівця здатності до самостійного прое-ктування й творчого розв’язання професійних завдань у новітніх (часто, на сьогодні, не до кінця визначеними), умовах до яких необхідно бути під-готовленим, незмінним лишається завдання – виховання потенційного освідченого й здорового нового покоління, а засоби й умови можуть варію-ватися. Стратегії розвитку мистецької освіти в Украї-ні спрямовуються на проектування її змісту на засадах предметної та міжпредметної інтегратив-них моделей, сучасні дослідники розробляють моделі та технології новітніх особистісно-зорієн-тованих форм та засобів вокального розвитку майбутніх вчителів музичного мистецтва. Зокре-ма, вітчизняна дослідниця Н.Овчаренко вважає що сучасне вокальне виконавство у порівняні, навіть з минулим століттям зазнало істотних змін. Сьогодення потребує універсального вико-навця, який досконало володіє голосом в різножа-нровому й різностильовому репертуарі, творчо підходить до створення художнього образу й ар-тистично його втілює, проявляє майстерність у 

використанні звукопідсилювальної апаратури, має яскравий сценічний імідж. Інноваційною ознакою вокально-виконавського мистецтва ХХІ століття є вміння співака використовувати різні манери співу, поліхудожні й полістилістичні прийоми. Такі вокально-виконавські вміння пот-ребуються і від учителя музичного мистецтва, який завжди повинен враховувати мистецькі реа-лії та нагальні потреби дітей і молоді [8]. Натомість, повертаючись до проблеми компе-тентності майбутнього вчителя музичного мисте-цтва на основі теоретичного аналізу психолого-педагогічних праць вітчизняних та зарубіжних учених (І. Бех, Т. Браже, В. Бондар, A. Вербицький, Е. Зеєр, І. Зязюн, І. Єрмаков, В. Дьомін, О. Кононко, B. Краєвський, Н. Ничкало, Є. Павлютенков, Дж. Равен, В. Радул, С. Русова, О. Савченко, В. Семи-ченко, В. Сластьонін, Л. Хоружа, А. Хуторський, В. Ядов) виявлено, що поняття «компетентність» розглядається в науковій літературі як інтегрова-на особистісна якість, що грунтується на знаннях і досвіді, вмінні самостійно та ефективно розв’язу-вати проблеми, критично мислити, аналізувати й адекватно оцінювати інформацію та навколишню реальність, виявляти індивідуальний стиль діяль-ності й мати певний творчий потенціал самороз-витку.  У мистецькій освіти компетентність розгля-дається як особистісна якість майбутнього вчите-ля музики, його здатність до музично-освітньої діяльності, що базується не лише на фахових знаннях і вміннях та музично-педагогічних здіб-ностях, але і на досвіді емоційно-ціннісного став-лення до явищ музичного мистецтва (А. Болгарсь-кий, О. Єременко, А. Козир, М. Михаськова, О. Олексюк, Г. Падалка, Р. Савченко, О. Хижна та ін.). Найбільша кількість робіт присвячена кому-нікативній компетентності у сфері мистецької освіти (Л. Бірюк, Н. Васильєва, О. Волченко, Л. Гу-сейнова, В. Киричук, С. Мельничук, Т. Петрова, Є. Проворова, Р. Савченко, Т. Танько, Ши Цзюнь-бо, Сє Фан та ін.).  Розглядаючи музично-педагогічну компетен-тність узагальнено, слід навести визначення які існують на сьогодні в наукових дослідженнях, зок-рема компетентність вихователя дошкільного на-вчального закладу Т.Танько, визначає, як: складне поліфункціональне та індивідуально-психологічне утворення на основі інтеграції професійних теоре-тичних знань, ціннісних орієнтацій і практичних умінь вихователя у сфері музичної педагогіки, а також особистісних якостей, емоційно-ціннісного ставлення до педагогічної діяльності, що в своїй сукупності забезпечують вибір вихователем свідо-мої поведінки, яка відображає музично-естетичні професійні засади та гуманістичну спрямованість 
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його педагогічної дії [9]. Сучасний вітчизняний науковець Р. Савченко, визначає компетентність майбутнього педагога, як мету й результат його професійної підготовки в вищому навчальному закладі, успішність якої зумовлена сукупністю сформованих у фахівця компетенцій, що сприя-ють соціалізації особистості, формуванню у неї світоглядних та науково-професійних поглядів, які закладають фундамент успішності педагогіч-ної діяльності, зокрема сприяють здатності до самореалізації, саморозвитку та самовдоскона-лення, тощо [10]. Наукові розробки Н.Васильєвої щодо музично-виконавської компетентності май-бутнього вчителя музики розглядається як особи-стісне інтеграційне утворення, що має системну організацію, складну багаторівневу структуру, тощо. Виявляється стала тенденція до виявлення сукупності чинників у взаємодії особистісного, когнітивного та рефлексивного аспектів форму-вання яких сприяє ефективному здійсненню му-зично-виконавську діяльності [1].  Деякі дослідники виділяють компетенції, як константи декодування, або розпізнавання щодо музичного тексту («текст-музика», «текст-декодування», «текст-опрацювання», «звучання-текст»). Запропоновані компетенції є універсаль-ними, утвореними за певних умов, адже вони ви-никають у певному осередку за умови виконання діяльності відповідного характеру (музичної ді-яльності) та передбачають вже набутий комплекс що дозволяє ефективно виконувати дану діяль-ність, це переважно вузькоспеціалізовані компе-тенції, на думку вітчизняної дослідниці О.Петрикової, вони є складниками у роботі вчите-ля музичного мистецтва. Ми дослухаємось до ав-торитетної думки Л.Гусейнової, яка ідентифікує компетентність вчителя з новим типом освітньо-го результату, науково-обгрунтованому, техноло-гічно підтриманому та активно відпрацьованому в процесі фахової підготовки студентів мистець-ких факультетів, [3], адже для того щоб формува-ти компетентність вокально-виконавського гату-нку необхідно, щоб була розроблена та практично засвоєна ефективна технологія цієї специфічної педагогічної діяльності, вокаліста-виконавця та вчителя музичного мистецтва в одній особі. Важ-ливим результатом фахової підготовки є профе-сійно-особистісне становлення та мобільність у розгляді складних об’єктів педагогічної дійсності, виявлення стратегії поступовості виконання роз-діленого по-етапах завдання та поступове набут-тя комплексу компетентностей з яких буде скла-дено єдність та цілісність вокально-виконавської компетентності, складової цілісного комплексу – вокально-виконавської компетентності вчителя музичного мистецтва – педагога-універсала. 

Професійну компетентність учителя музики науковці відносять до внутрішніх структурних компонентів педагогічної майстерності, яку ви-значають як сукупність професійної компетент-ності, педагогічних здібностей та педагогічної техніки, як «гармонійне поєднання його музичних знань, педагогічно спрямованої свідомості та пси-холого-педагогічного мислення» [4, с. 92].  Основним завданням для сучасного вчителя музичного мистецтва є заохочення шкільної мо-лоді до осягнення прекрасного світу мистецтва, зокрема, музичного мистецтва, для цього можна виділити перспективні напрями особистісного розвитку студентів мистецьких факультетів вра-хувавши їх переваги виконавського характеру. Тому формування компетентного вчителя музич-ного мистецтва передбачає розмежування напря-мків за творчими здібностями. Спроби сформува-ти відповідний комплекс компетентностей май-бутнього вчителя, за блоками вже знайшли своє втілення у дисертаційних дослідженнях різних авторів. Можна запропонувати до ознайомлення, авторське бачення, наприклад, стандартно-професійний блок, це: знання, вміння та навички, необхідні для викладання музики майбутнім вчи-телем музики; виконавська компетентність (вокальну сольну, вокальну ансамблеву, вокально-інструментальну в різних видах роботи зі шкіль-ною молоддю); музично-комунікативна компете-нтність, охоплює музикознавчу ерудованість та музично-теоретичну підготовку, на засадах чого відбувається і власна виконавська та музично-комунікативна діяльність фахівця, і здійснюється формування музичних уявлень і понять у шкіль-ної молоді. До вищепредставленим блокам можна додати теоретико-методичний блок: психолого-педагогічна компетентність, що реалізуються в процесі педагогічної діяльності; фахово-методична компетентність, як інструментарій педагогічного впливу; педагогічно-творча компе-тентність, її прояв і у власній вокально-виконавській діяльності вчителя тощо. Діяльніс-но-творчий блоку компетентності: компетент-ність у володінні практичними навичками во-кально-виконавського та педагогічно-комуні-кативного характеру діяльності; де педагогічно-комунікативна компетентність виступає переду-мовою успішності педагогічного впливу на ауди-торію школярів-слухачів. Вважаємо що приведені компетенції у процесі створюють комплекс до якого ми прагнемо у даному дослідженні, а саме вокально-виконавської компетентності майбут-нього вчителя музичного мистецтва. Особливої уваги заслуговує робота з набуття методичної компетентності майбутнім фахівцем, що вирішив присвятити своє життя вокально-виконавському 
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Інші ЯНС · Формування вокально-виконавської компетентності  майбутнього вчителя музичного мистецтва – психолого-педагогічна проблематика різновиді творчо-педагогічної діяльності майбут-нього вчителя музичного мистецтва, оволодінні вокальною методикою постановки голосу Особливої уваги слід надавати формуванню педагогічно-комунікативної компетентності сту-дентів. Вважаємо за необхідне зазначити, що уве-дення поняття комунікативної компетенції в нау-ковий простір належить американському лінгвіс-ту Деллу Хаймзу [11] вона включає знаннєву базу мовця, компетентного у спілкуванні, тобто кому-нікативних уміннях. Натомість, комунікативна компетенція це складне, системне утворення, як ступінь задовільного оволодіння певними норма-ми спілкування, поводження, як результат на-вчання, засвоєння етно- і соціально-психо-логічних еталонів, стандартів, стереотипів пово-дження; ступінь володіння «технікою» в спілку-ванні. М.Львов, вважає, що комунікативна компе-тенція, охоплює не лише теоретичні знання, але і вільне володіння мовленням та передбачає успіш-ний розвиток всіх видів зовнішнього (говоріння, аудіювання, письмо, читання) та внутрішнього (мисленнєве) мовлення, що постійно перебува-ють у процесі взаємодії [4; 5]. Отже, комунікатив-на компетенція, включає мовну і мовленнєву ком-петенції. Натомість, мовленнєві уміння особистос-ті формуються не лише у предметній діяльності, а й у самому процесі життєдіяльності, самореаліза-ції, А.Капська виділяє два блоки мовленнєвих умінь, які по суті відображають їх спрямованість на певний вид професійної діяльності, має свій обсяг і зміст мовленнєвих умінь [6]. Перший блок мовленнєвих умінь: забезпечують якісний харак-тер мовлення, володіння технікою мовлення, во-лодіння логікою мовлення, володіння інтонацій-ною варіативністю, прогнозування комунікатив-ної поведінки, здійснення взаємодії, здійснення емоційно-експериментального впливу, володіння мовленнєвим етикетом; другий блок включає мовленнєві уміння, які посилюють ефективність комунікативного процесу та соціально-виховного впливу, зокрема: формування цілі мовлення (всього комунікативного процесу), ініціювання процесу мовлення, вибір і реалізація видів мов-лення, адаптація комунікативних умінь до соці-ально-виховних умов і конкретного клієнта, вико-ристання результатів аналізу мовлення і комуні-кативного процесу, здійснення управління мов-леннєвим процесом і його корекція.  На думку Н.Лопатинської, комунікативна компетенція передбачає широке коло вмінь, се-ред яких виділяють прості та складні комунікати-вні вміння. До простих вмінь відносять: вміння вербального і невербального спілкування, тобто, вміння, говорити, слухати, використовувати жес-ти, міміку, пантоміміку, погляд, інші невербальні 

засоби; вміння розподіляти свою увагу; вміння соціальної перцепції (сприймати та розуміти вну-трішній стан партнера за зовнішніми ознаками); вміння здійснювати прогнозування реакції парт-нера по спілкуванню; вміння «подавати себе» у спілкуванні з даною аудиторією; вміння керувати своєю поведінкою в спілкуванні. Складні комуні-кативні вміння розподіляють на: вміння встано-вити діловий та емоційний контакт з партнерами, вміння організувати пристосування у спілкуванні, вміння здійснювати «комунікативну атаку», вмін-ня втримати і перехопити ініціативу в спілкуван-ні, вміння спрямовувати процес спілкування на розв’язання педагогічних завдань [7]. Так як вокально-виконавська діяльність май-бутнього вчителя музичного мистецтва це кому-нікативний акт, то вважаємо доцільним уведення знаннєвого ресурсу, щодо озброєння фахівця ба-зовими знаннями з оволодіння технікою мовлен-ня для формування комунікативної компетентно-сті, як важливої складової вокально-виконавської компетентності.  Ми передбачаємо створення віртуальної мо-делі, за якою майбутній учитель музичного мис-тецтва у якості вокаліста-виконавця виконувати-ме свою ключову місію в шкільному середовищі у процесі професійної діяльності, до якої відносимо концептуальні позиції прояву професійної компе-тентності, зокрема вокально виконавської компе-тентності, отже це вчитель музики, вокаліст-виконавець, організатор концертних заходів засо-бами власного вокального виконавства, спрямо-ваного до самовдосконалення та саморозвитку упродовж життя тощо. Представлена віртуальна модель набуття компетентностей пов’язана з ре-альними професійними функціями майбутнього вчителя музичного мистецтва вокаліста-виконавця, а саме: це мотиваційна, стимуляційна, проективна, комунікативна, навчальна, конструк-тивна, організаційна, рефлексивна, дослідницька, аналітична, оцінювальна, адаптивна, спрямовую-ча до самовдосконалення, саморозвитку. На поча-тку ми маємо прослідкувати функціональну від-повідність даній проблемі, яка зазначена у темі до якої ми звернулись, а саме формування вокально-виконавської компетентності майбутнього вчите-ля музичного мистецтва, а представлені вище функції будуть проходити період трансформацї. Ми вважаємо, що вокально-виконавська ком-петентність – інтегральне новоутворення, наро-джене самою природою музичної педагогіки, адже неможливо собі уявити, стандартизованого вчите-ля який лише розказує учням про мистецькі явища події та не в змозі виконати, бодай нескладний му-зичний твір, досконало, художньо, емоційно тощо. Даний різновид професійних компетентностей ми 
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Інші ЯНС · Формування вокально-виконавської компетентності  майбутнього вчителя музичного мистецтва – психолого-педагогічна проблематика окреслюємо як базові, основні, які набуваються у процесі формування комунікативної та методич-ної компетентностей, які своєю чергою ґрунту-ються на наступних наукових підходах: компетен-тнісному, інтегрованому, комунікативно-діяль-нісному та спеціальних методичних принципах: діалогічності, комунікативності, ситуативності, евристичності, паралельної дії у формуванні від-повідних для виконавства знань, умінь, навичок з 

врахуванням майбутньої стратегії педагогічної самореалізації у вокально-виконавській діяльнос-ті вчителя музичного мистецтва, як усвідомленої потреби фахового та особистісного самовдоскона-лення. Тож цілком логічною видається представ-лена віртуальна модель, або попереднє бачення за якими напрямами буде вибудовуватись страте-гія розгортання нашого дослідження, яка буде розкриватись у наступних публікаціях. 
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Янс Инши. Формирование вокально-исполнительской компетентности будущего учителя 
музыкального искусства – психолого-педагогическая проблематика 

В статье рассматривается проблема профессиональной компетентности будущих учителей му-
зыкального искусства избравших вокальное-исполнительство профессиональной направленности в 
аспекте дополнительной личностно-профессионального системного качества, что обеспечивает высо-
кую самоорганизацию и способствует профессиональному росту студентов в период обучения на музы-
кально-педагогических факультетах педагогических университетов Украины, приобретение дополни-
тельных рычагов творческого взаимодействия на языке музыки, воспитательного потенциала музы-
кальной культуры и тому подобное. 

Ключевые  слова :  компетенция, компетентность, профессиональная компетентность, вокаль-
но-исполнительская компетентность, педагогически коммуникативная компетентность и тому по-
добное. 

 
Yans Inshi. Formation of vocal and performing competence of a future teacher of musical art – psy-

chological and pedagogical issues 
The article deals with the problem of professional competence of future music teachers who have chosen vo-

cal performance with a professional orientation in the aspect of additional personal and professional systemic 
quality, which provides correspondingly high self-organization and promotes professional growth of students in 
the period of study at the art faculties of pedagogical colleges of Ukraine interaction in the language of music, 
educational potential of musical culture and innovative and heuristic influence on the audience of schoolchildren 
and more. Based on the analysis of the literature and the state of formation of music-performing competence in 
educational art practice, it gives us the right to declare that this problem is updated sporadically and is embedded 
in the content of the general educational paradigm, the main purpose of which is to develop in the future the spe-
cialist's ability to self-design and creative decision. professional tasks in the newest (often, today, not fully de-
fined), the conditions to which you need to be prepared, the task remains – the education of potential education 
enoho and healthy new generation, and the means and conditions may vary. The professional competence of a 
music teacher is attributed to the internal structural components of pedagogical skill, which is defined as a set of 
professional competence, pedagogical abilities and pedagogical technique, as a harmonious combination of his 
musical knowledge, pedagogically oriented consciousness and psychological-pedagogical. Vocal and Performing 
Competence is an integral neoplasm born of the very nature of music pedagogy, because it is impossible to imag-
ine a standardized teacher who only tells students about the artistic phenomena of the event and is unable to per-
form, at least simple, artistic, perfect, etc. We define this kind of professional competences as basic, basic, acquired 
in the process of forming communicative and methodological competences, which in turn are based on the follow-
ing scientific approaches: competence, integrated, communicative-activity and special methodical principles: dia-
logical, communicative, communicative, communicative, communicative, communicative concurrent action in the 
formation of knowledge, skills and skills appropriate for the performance, taking into account the future strategy 
of pedagogical self-realization in vocal- ykonavskiy of teachers of music as perceived needs of professional and 
personal improvement. 

Keywords :  competence, competence, professional competence, vocal and performance competence, peda-
gogical and communicative competence, etc. 
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