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До когнітивних структур, зазвичай відносять пізнавальні процеси: мислення людини, спогля-дання й сприйняття зовнішнього та внутрішньо-го світу. Дж. Келлі, засновник особистісних конс-труктів, презентує людину як мислителя, дослід-ника, який знаходиться у стані постійного пошу-ку, теоретизує, осмислює творчий процес і себе в ньому, прогнозує, передбачає, мріє. Проводячи аналогію між людиною (звичайною) та людиною-вченим (мислителем), він проводить паралель між науковими дослідженнями та такими ж нау-ковими шуканнями в житті кожної людини, за-значаючи, що кожна людина «здійснює своє дослі-дження в масштабах власного життєвого досві-ду». Кожна людина має власні, унікальні «гіпотези», прагне вибудувати пілотний план та позитивно-конструювати власну долю. На нашу думку намагання визначити майбутнє, притаман-не людині, адже передбачити певні події це, перш за все, подолати невизначеність та таємничість майбутнього. Що підтримується науковими пог-лядами вітчизняних дослідників (за О. Рубанцем), кожна особистість є діяльною в своєму прагненні осмислити реальний світ досвіду, краще уявити собі майбутнє.  Як психологічний інструментарій когнітивна теорія посприяла створенню такої течії, як психо-терапія особистості. Зокрема, в даній психологіч-ній течії сутнісного значення набуває людиноцен-трична концепція: коли невивірені дії (викликані ірраціональними думками) не сприяють до успіш-ного життя, натомість позитивні конструкції (майбутнього) та планування у поєднанні з конс-

труктивними та ефективними діями сприятимуть позитивному розгортанню подій та в цілому сприятимуть успішності. Дослідники у різних сферах наукового пошу-ку виявляють активний інтерес до проблеми уве-дення когнітивного підходу в дослідження різних напрямків наукового пізнання. Як зазначають Г. Жаворонкова, Л. Мельник, цей підхід «ґрунтується на системних проявах когнітивності та за основу бере знаннєвий аспект, відтворюючи механізми реалізації когнітивної активності лю-дини. Уведення до розгляду представлень дослі-джуваних у науці явищ репрезентаторів, стає під-грунтям достовірності методологічної реконстру-кції когнітивної активності людини у сфері знан-ня [2, 19].  Когнітивний підхід як основа методологічної реконструкції системних проявів в еволюції нау-ки поєднує знаннєвий, нормативний та комуніка-тивний аспекти з тими, що характеризують при-сутність людини у сфері знання. О.Рубанець ви-значає такі рівні когнітивності: активності як джерела нового, механізми її включення в систем-ні прояви когнітивності; пізнавальних здатнос-тей, задіяних у відтворенні представлення об’єк-тів у знанні та оперативної компоненти як скла-дової наукового знання [8].  Натомість у наукове поле педагогіки когніти-вні теорії потрапляють час від часу, та використо-вуються як позитивістські настанови на осяг-нення знаннєвого та активізацію пізнавального процесів. Як зазначає О. Рубанець у зв’язку з недо-статньою дослідженістю розвитку виробництва 
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КОГНІТИВНО-АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД  
ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

Статтю присвячено актуальній темі формування вокально-виконавської компетентності майбу-
тнього вчителя музичного мистецтва, виокремленню когнітивно-аксіологічного підходу, що сприятиме 
фаховому становленню вчителя-виконавця, визначенню його сутності до процесу формування вокально-
виконавської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва, яку представлено в дослі-
дженні вокального виконавства як когнітивно-операційний інструментарій та певну знакову систему 
вокально-знаннєвого, вокально-художнього, вокально-ціннісного характеру у виконавській практиці 
майбутнього вчителя музичного мистецтва. 
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наукового знання та впливу когнітивної діяльно-сті і когнітивних практик в науці на розвиток пі-знавальних здатностей – як окремої людини, так і людства в цілому» [8], проте, не може заперечува-ти те, що саме розвиток певних сфер сучасної нау-ки «зробив можливим ті технологічні впливи на свідомість і мислення людини, що зумовлюють особливість сучасних когнітивно-комунікативних стратегій, що поширюються на життєвий світ, особистісний досвід і процес прийняття рішень людиною» [8].  
Актуальність статті полягає у виокремлен-ні когнітивно-аксіологічного підходу в досліджен-ні наукового знання, що зростає в зв’язку з підви-щенням вимог до рівня компетенцій в контексті Болонського процесу, які характеризують рівень фахової підготовки на усіх рівнях та в усіх циклах, визначаючи його як рівень, що перетворює люди-ну в суб’єкта професійної діяльності на етапі його становлення з опорою на ціннісні освітні установ-ки та враховуючи особистісні цінності суб’єкта, як частини освітнього простору.  Проблема виокремлення когнітивно-аксіологічного підходу в дослідженні наукового знання розкриває когнітивно-цінністу структуру людини у відповідності до розвитку знаннєво-ціннісної сфери пізнання та в його наслідках – навчально-виховному процесі (роки навчання, та в практичній професійній сфері майбутнього вчи-теля музичного мистецтва). Дослідження співвідношення когнітивного та аксеологічного підходів в розгляді наукового знання дозволяє ввести проблему когнітивного в структуру методологічного аналізу, виявити аксі-ологічний зміст когнітивних аспектів у станов-ленні вокаліста-виконавця майбутнього вчителя музичного мистецтва.  Формування вокально-виконавської компете-нтності майбутнього вчителя музичного мистецт-ва на мистецьких факультетах педагогічних уні-верситетів України потребує певної наукової ува-ги. Слід зазначити, що наукова думка та практич-но-педагогічна увага, в цілому, торкалася акту-альних проблем вокальної підготовки фахівців музично-педагогічного спрямування. Зокрема, концептуальні положення у сфері мистецько-педагогічної освіти у сфері вокальної діяльності вчителя музичного мистецтва, вокально-виконавської підготовки вчителя музичного мис-тецтва виявлено у працях вітчизняних науковців Л. Василенко, О. Єременко, Л. Косяк, Н. Овчаренко, Л. Пашкіної, Т. Пляченко, О. Прядко, Г. Стасько, Ю. Юцевича, Вей Лімін, Лі Чуньпен та інших. Од-нак, дослідження стану проблеми формування вокально-виконавської компетентності майбут-ніх учителів музичного мистецтва потребує дода-ткового вивчення. 

У нашому дослідженні вокально-виконавська компетентність розглядається в аспекті фахової підготовки студентів мистецьких факультетів, майбутніх учителів музичного мистецтва, щодо розкриття когнітивно-аксіологічного підходу да-ного процесу, слід зазначити що поняття «підхід», у загальному значенні це сукупність різноманіт-них засобів та прийомів, завдяки яким вирішу-ються поставлені у дослідженні завдання, де під-хід виступає вихідною позицією що складає кон-цепцію дослідницької роботи [12, 56].  Професійна компетентність вчителя музич-ного мистецтва, на думку Л. Гаврілової [1] – спе-цифічний педагогічний феномен, який визнача-ється особливостями музично-педагогічної діяль-ності, своєрідністю її завдань, перевагою худож-ньо-творчих форм практичної роботи та специфі-чними методами мистецького навчання.  До групи професійних компетенцій, якими має володіти сучасний учитель музичного мисте-цтва, окреслених в кваліфікаційних вимогах та галузевих стандартах [5], віднесено соціально-особистісні, загально-наукові, інструментальні, професійні компетентності тощо. Заявлена актуальна категорія досліджується провідними вітчизняними науковцями (А. Козир, Л. Масол, М. Михаськовою, О. Олексюк, Т. Пля-ченко, А. Растригіною, Р. Савченко, О. Щолоковою та ін.). Нам імпонує наукова думка, Т. Пляченко, яка представила науковій спільноті компетентні-сну модель фахової підготовки майбутніх учите-лів музичного мистецтва, адже вокально-виконавська компетентність виступає складовою фахової компетентності. Зокрема дослідниця зая-вляє, щодо сучасних вимог до музичного педаго-га, «необхідно враховувати специфіку його фахо-вої діяльності, яка за сутністю, змістом та харак-тером є поліаспектною, поєднавши організаційно-педагогічну, музично-виконавську і науково-методичну функції» [7].  Тож, у відповідності до представленої вище моделі когнітивно-аксіологічний підхід у процесі формування вокально-виконавської компетент-ності майбутнього вчителя музичного мистецтва включає знаннєвий комплекс щодо організації та проведення майбутньої педагогічної діяльності до якої входить і вокально-виконавська складова поліаспектної діяльності сучасного вчителя му-зичного мистецтва що свідомо обирає ціннісно-значущі вокальні твори для подальшого їх вико-нання.  Як зазначає Н. Кузьміна, розроблення моделі фахівця на основі моделі його діяльності дає мож-ливість ширше подивитися на проблеми підгото-вки й використання фахівців, оцінити якість ро-боти різноманітних ланок педагогічного вузу й побудувати модель як еталон, спираючись на 

Янс ІНШИ · Когнітивно-аксіологічний підхід формування  вокально-виконавської компетентності у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва  



81 №  1  ( 6 8 ) ,  лю т и й  2 0 2 0 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2020-68-1  

Янс ІНШИ · Когнітивно-аксіологічний підхід формування  вокально-виконавської компетентності у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва  який вища педагогічна школа може організувати свій подальший розвиток [3, 9]. Певний аналіз концертно-виконавської підго-товки було проведено в роботі вітчизняної дослі-дниці О. Хлєбнікової [11], де висвітлено аспекти концертно-виконавської підготовки студентів та вдосконалення технічно-виконавських навичок, які є важливими у фаховому зростанні, дослідни-ця вказує на відсутність кореляції між теоретико-педагогічним і виконавсько-практичним (фахо-вим) змістом навчання, вважає, що музично-теоретичні дисципліни викладаються у недостат-ньому зв’язку з майбутньою професійною, зокре-ма музично-виконавською діяльністю…» [11, 7]. Слід відмітити, що когнітивно-аксіологічний підхід у дослідженні сприятиме привнесенню еле-ментів кореляції між теорією та практикою фахо-вої підготовки майбутніх учителів музичного ми-стецтва зокрема в аспекті вокально-виконавської практики, в якій активно використовуються цін-нісно-змістові вокальні твори. Це ключовий мо-мент, який потребує особливої уваги, адже теоре-тичні здобутки студентів мистецьких факульте-тів повинні впроваджуватись в активну практику, зокрема в музично-виконавській сфері. Натомість, музикант-виконавець цікавий як особистість ли-ше з наповненим змістом внутрішнім світом, тож згідно когнітивно-аксіологічного підходу, вико-навство підтримується інтелектуальним, цінніс-ним педагогічним змістом, знаннєвою аксіосфе-рою, ціннісними культурними смислами у вико-нуваних вокальних творах тощо.  Вітчизняні дослідники зазначають, що про-цес формування концертно-виконавської компе-тентності майбутніх учителів-виконавців досить складний і суперечливий, у ньому водночас існу-ють свідоме й інтуїтивне, раціональне й емоційне в устремлінні до виконавської досконалості. Про-те, раціональне начало, згідно когнітивному під-ходу, повинно домінувати, зокрема в періоди на-вчальної вокальної практики та активної підго-товки до воконавської практики. Наприклад, центральним завданням у вокальному виконавст-ві є процес декодованого виконавцем компози-торського задуму – відправної точки у виконавсь-кій діяльності [13].  У нашому дослідженні когнітивно-аксіоло-гічний підхід сприяє врахуванню впливу розумо-вих процесів, зокрема, індивідуальних особливос-тей співаків (пам’яті, мобільності, фонації й во-кального мовлення та ін.), знаходження вірних рішень вокально-технічного й вокально-ціннісного характеру у комплексному вокально-виконавському процесі. Когнітивні психологи займаються виявленням причин прийняття рі-шення, адже поняття вірного вибору, лежить у 

площині «золотого перетину»: розумовими про-цесами між стимулом до дії та тією реакцією, яка виникає між стимулом до дії та самою дією. Згід-но когнітивної теорії – рішення проблеми вже є, але для досягнення позитивного результату не-обхідно виконувати чіткі вказівки-правила, тобто мати певний заданий алгоритм, окрім того когні-тивна теорія враховує й інтуїцію, інсайт, евристи-ку за умови наявності здорової психіки людини, окрім того, переносити набутий досвід вирішення проблем у споріднені види діяльності тощо. Зок-рема, здатність творчо переносити свій музично-когнітивний, виконавський, методико-теоре-тичний досвід у педагогічну практику було експе-риментально перевірено в дослідженні присвяче-ному формуванню вокально-орфоепічної культу-ри іноземних студентів молодим науковцем Л. Пастушенко, що обґрунтував у дослідженні з розвитку професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у ВНЗ когнітивний компонент [6]. Споріднені до тематики нашого дослідження теми, піднімаються М. Михаськовою, яка враховуючи загальнопедагогічне визначення професійної компетентності, виокремлює у струк-турі цієї специфічної інтегральної здатності когні-тивний компонент (фахові знання, які є теоретич-ною й методичною основою ефективної діяльнос-ті), практично-творчий компонент (сукупність музично-естетичного досвіду, музично-вико-навських умінь, творчої самостійності) та цінніс-но-орієнтаційний (ціннісні орієнтири особистості в галузі мистецтв) компоненти. Як зазначає В. Луговий, справжні знання за своєю природою об’єктивні, істинні (принаймні мають тенденцію до максимального наближення до такої якості). Тобто знання є суттю і значенням об’єкта для об’єкта, відображенням зв’язків і від-ношень в об’єктивному світі, які, хоч і з’ясовує суб’єкт, проте десуб’єктивує абстрактне мислення (вочевидь, таблиця множення однакова для всіх людей планети) [4]. У розумінні аналізу, як шляху до глибини пізнання, пошуку істини тощо. Зару-чившись стратегічними настановами згідно за-значеного підходу майбутні вокалісти-виконавці будуть готовими до організації та проведення вокально-виконавської діяльності, спрямувавши її на вдосконалення навчально-виховного проце-су в роботі з підростаючим поколінням, як у ЗОШ так і поза її межами, на основі отриманих фахових знань – теоретичної й методичної основи майбут-ньої ефективної творчо-професійної діяльності. Отже, когнітивно-аксіологічний підхід сприяє цілеспрямованому набуттю та подальшому вико-ристанні низки вокально-виконавських компете-нтностей: сприяє передачі набутого вокально-виконавського досвіду, як цінності своїм учням; 
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Янс ІНШИ · Когнітивно-аксіологічний підхід формування  вокально-виконавської компетентності у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва  сприяє більш глибокому пізнанню та самопізнан-ню, зокрема, глибинних перетворюючих процесів психо-фізіологічного гатунку, задля набуття якіс-них вокально-виконавських виявів; сприяє до набуття вокально-виконавської вправності, та аналізу шляхів її досягнення, тощо. Загалом це «своєрідний педагогічний інструментарій» педа-гогічної взаємодії у творчому акті. Уведення ког-нітивно-аксіологічного підходу в дослідження 

сприяє уточненню сутнісних та ціннісних позицій, що позитивно вплинуть на процес формування вокально-виконавської компетентності майбут-нього вчителя музичного мистецтва завдяки ког-нітивно-операційному інструментарію (знанєвої аксіосфери) та певної знакової системи вокально-знаннєвого, вокально-художнього, вокально-ціннісного характеру у виконавській практиці соліста-вокаліста. 
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Янс Инши. Когнитивно-аксиологический подход формирования вокально-исполнительской 

компетентности в профессиональной подготовке будущих учителей музыкального искусства 
Статья посвящена актуальной теме формирования вокально-исполнительской компетентности 

будущего учителя музыкального искусства, выделению когнитивно-аксиологического подхода, который 
способствует профессиональному становлению учителя-исполнителя. Когнитивно-аксиологический 
подход в процессе формирования вокально-исполнительской компетентности будущего учителя музы-
кального искусства представлен в исследовании вокального исполнительства как когнитивно-
операционный инструментарий и определенная знаковая система вокально-знаниевого, вокально-
художественного, вокально-ценностного характера в исполнительской практике будущего учителя 
музыкального искусства. 

Ключевые  слова :  формирование вокально-исполнительской компетентности, когнитивно-
аксиологический подход, музыкальное исполнительство, вокальное исполнительство будущего учителя 
музыкального искусства, профессиональная подготовка и др. 

 
Jans Inshi. Cognitive-axiological approach to the formation of vocal-performing competence in the 

professional training of future teachers of musical art. 
The article is devoted to the urgent topic of the formation of vocal and performing competence of a future 

teacher of musical art, the allocation of a cognitive axiological approach that contributes to the professional de-
velopment of a performing teacher. Cognitive axiological approach in the process of forming vocal and perform-
ing competence of a future teacher of musical art presented in the study of vocal performance as a cognitive-
operational toolkit and a certain sign system of vocal-knowledge, vocal-artistic, vocal-value character in the per-
forming practice of the future teacher of musical art. Thus, the cognitive-axiological approach promotes the pur-
poseful acquisition and further utilization of a number of vocal and performing competences: facilitates the trans-
fer of acquired vocal and performing experience as values to its students; promotes deeper cognition and self-
cognition, in particular, of the deep transformative processes of the psycho-physiological variety, in order to ac-
quire high-quality vocal and performance performances; contributes to the acquisition of vocal and performing 
skills, and analysis of ways to achieve it, etc. In our study, the cognitive-axiological approach helps to take into 
account the influence of mental processes, in particular, the singer's individual characteristics (memory, mobility, 
phonation and vocal speech, etc.), finding the right vocal-technical and vocal-value decisions in complex vocal-
vocal process. Cognitive psychologists are concerned with identifying the reasons for decision making, because the 
notion of right choice lies in the plane of the “golden intersection”: the thought processes between the stimulus to 
action and the reaction that arises between the stimulus to action and action itself. 

In general, it is a "kind of pedagogical toolkit" of pedagogical interaction in a creative act. The introduction 
of a cognitive-axiological approach to the study helps to clarify the essential and value positions, which will posi-
tively influence the process of formation of vocal and performing competence of the future teacher of music art 
through cognitive-operating tools (knowledge axiosphere), and a certain sign system. -value character in the per-
forming practice of soloist-vocalist. 

Key  words :  formation of vocal and performing competence, cognitive axiological approach, musical per-
formance, vocal performance of a future teacher of musical art, professional training, etc. 
 


