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В  статье раскрывается проблема использования 
аудиовизуальных методов арт-терапии в  внеш-
кольном образовании; определяются особенно-
сти использования аудиовизуальных методов арт-
терапии; подчеркивается положительное влияние 
арт-терапии на  детей в  процессе их творческого 
развития.
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арт-терапия, внешкольное образование, будущий 
учитель музыкального искусства.

The  article deals with the  problem of  using audiovisual 
methods of  art therapy in  adult education; determines 
the  peculiarities of  the  use of  audiovisual techniques 
in  the  art therapy; emphasises t positive impact of  art 
therapy on children in their creative development.
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У  запропонованій статті розкрито значення інте-
грації різноманітних дисциплін у  підготовці май-
бутнього вчителя музики до  різних видів музичної 
діяльності. Показано низку дисциплін, які сприяють 
якісній підготовці майбутнього фахівця.
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Постановка проблеми. В умовах упровадження 
багаторівневої освіти у вищих мистецьких навчальних закладах осо-
бливої злободенності набуває проблема підготовки майбутніх керів-
ників естрадних колективів та  забезпечення конкурентоспромож-
ності їх на ринку праці, здатності до постійного самовдосконалення 
та усвідомлення умов творчої діяльності при збереженні основопо-
ложних внутрішніх настанов і  переконань у  ситуації нестабільнос-
ті соціальних процесів. Адже організацію естрадного колективу, ке-
рування його творчим процесом може здійснювати тільки фахівець, 
який уособлює особистісні якості педагога, організатора, виховате-
ля, духовного наставника.

Аналіз останніх досліджень і  публікацій. Аналіз наукових 
праць показав, що  окремі проблеми підготовки педагогів-музи-
кантів та  сучасної теорії мистецької освіти розглядаються у  пра-
цях О.  Дем’янчука, О.  Олексюк, Г.  Падалки, О.  Ростовського, 
О. Рудницької, О. Щолокової; методичні аспекти підготовки майбут-
нього вчителя музики виокремлені в дослідженнях Л. Арчажникової, 
А. Козир, В. Муцмахера, Л. Хлєбнікової.

Окремі дослідження присвячені проблематиці педагогіч-
ного керівництва музичними інструментальними колекти-
вами: вокально-інструментальним ансамблем  — Б.  Брилін, 
Н.  Коваленко, М.  Лисенко; народно-інструментальним ансамб-
лем  — А.  Болгарський; дитячим духовим оркестровим колекти-
вом — О. Нєженський, Я. Сверлюк; учнівським музичним колекти-
вом — В. Лапченко, В. Лебедєв, І. Маринін, Л. Паньків, Т. Пляченко; 
аматорським естрадним оркестром і  ансамблем  — О.  Большаков, 
В. Коновалов, В. Кузнєцов.

Мета статті  — висвітлити значення принципу інтеграції окре-
мих дисциплін у підготовці майбутнього вчителя музики, зокрема 
у поліфункціональній творчій діяльності.

Виклад основного матеріалу. Однією з  особливостей вищої 
мистецької освіти є  зростання значення компетентності майбут-
нього фахівця. Нині важливо бути не лише кваліфікованим фахів-
цем, а й компетентним, який  відрізняється від кваліфікованого тим, 
що  не  лише  володіє певними знаннями, уміннями та  навичками, 
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потрібними для його творчої професійної діяльності, а й реалізує їх 
у своїй роботі; завжди саморозвивається та виходить за межі своєї 
дисципліни; вважає свою професію значущою для суспільства.

Знання, вміння та  навички, що  їх студенти набувають, навча-
ючись у  мистецькому закладі, беззаперечно, є  важливими. Поряд 
із  цим сьогодні актуальним стає поняття підготовки, що  визнача-
ється багатьма чинниками, оскільки саме фахові знання є тими інди-
каторами, які дають змогу визначити готовність випускника вищого 
навчального закладу до  життя, його подальшого особистого роз-
витку, а також до активної участі в житті суспільства. Орієнтуючись 
на  сучасний ринок праці, освіта до  пріоритетів сьогодення відно-
сить уміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задо-
вольнять потреби інформаційного суспільства, готують молодь 
до  нових ролей у  цьому суспільстві. Саме  тому важливим нині 
є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим 
змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, опе-
рувати й керувати інформацією, активно діяти, швидко приймати 
рішення, навчатися впродовж життя.

Автори бестселера «Революция в  навчанні. Навчити світ вчи-
тися по-новому» Г.  Драйден і  Д.  Вос, аналізуючи навчання з  пози-
цій глобалізації, зазначають: «Справжня революція в навчанні поля-
гає не лише в змісті шкільної системи. Вона полягає в навчанні того, 
як учитися, як думати, у вивченні нових методів, які ви можете вико-
ристати для вирішення будь-якого завдання, що виникає перед вами 
в будь-якому віці» [2, с. 122]. Ми поділяємо переконаність науковців 
у тому, що реалії сьогодення вимагають від фахівців умінь вирішу-
вати завдання у найскладніших ситуаціях.

І. Яковлєв [6] зазначає, що при більш динамічному і  інтенсив-
ному перебігу інтеграційних процесів у педагогічній системі, доско-
налішою і  ціліснішою стає сама система. Комплексне і  системне 
засвоєння різноманітних знань сприяє більш повному виявленню 
творчих здібностей студента, розвитку його фантазії, уяви, емо-
цій та інтелекту, тобто розвитку універсальних здібностей, потріб-
них для  майбутньої професійної діяльності. Тільки  сукупність 
знань різнобічно розвиває особистість, інтенсивно сприяє форму-
ванню її мотиваційної сфери, пов’язаної з  музично-педагогічною 
діяльністю. Усвідомлення цілісності музично-теоретичних, психо-
лого-педагогічних та спеціальних знань має відбуватися на основі 
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набутого досвіду, застосування, шляхом інтеграції та  побудови 
нових, досконаліших моделей у  вигляді законів, категорій, мето-
дичних та педагогічних переконань.

Спираючись на  думку про  необхідність підготовки вчителя 
музики, здатного інтегрувати отримані знання і передавати їх учням, 
ми розглядаємо існуючу систему предметної підготовки. Провідним 
у даному випадку стане метод моделювання. Представлена модель 
дає нам змогу стверджувати про  те, що  існуюча до  теперішнього 
часу система підготовки вчителя музики припускає наявність між-
предметних зв’язків навчального плану, які входять до різних бло-
ків. У той же час можна стверджувати, що викладання циклу дисци-
плін у певній мірі зорієнтовані на підсумкову атестацію випускників, 
де, по суті, і здійснюється контроль одержаних інтегрованих знань 
та умінь застосовувати їх у практичній діяльності. При цьому інте-
грація як  об’єднання в  єдине ціле, створення нового у  свідомості 
майбутнього вчителя музики залишається поза  межею контролю 
з  боку педагогів, тобто  фактично цей процес стає некерованим, 
спонтанним.

Виникає питання: як можна перевіряти наявність інтегрованих 
знань та умінь, якщо в процесі підготовки не було приділено належ-
ної уваги? Практичні пропозиції щодо зміни ситуації, що склалася, 
ми знайшли в  роботі З.  Гельмана. Розглядаючи інтеграцію різних 
галузей знань, він відзначає, що розробка міжпредметних програм 
розвантажує зміст навчання, позбавляє від вузькоспеціальних тем 
завдяки послідовному та раціональному розподілу матеріалу з пред-
метів. У даному випадку інтеграція виступає як провідний принцип 
організації навчального процесу. Узагальнюючи вітчизняний і зару-
біжний досвід, 3.  Гельман визначає спільні дослідницькі підходи 
в  галузі освітніх інтегративних програм і  виділяє три шляхи в  їх 
розробці: перший шлях  — відбір і  накопичення матеріалу за  кур-
сом окремих дисциплін (повідомлення історичних відомостей 
з дисципліни, ілюстративність при поясненні нового матеріалу збу-
джує інтерес до предмета і концентрує увагу учнів). Другий шлях — 
конструювання курсів, що  співвідносяться як  частка з  загальним 
(за єдність підходів в освіті виступали авторитетні вчені ще в XIX 
столітті). Третій шлях — введення спеціального навчального курсу 
(він зробить можливим формування в учнів свідомості, заснованої 
на нерозривності духовних традицій, спадкоємності в галузі науки 
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і культури). 3. Гельман вважає, що введення спеціального курсу зро-
бить процес викладання інтегративним за змістом [1]. Дані висно-
вки З. Гельмана, на наш погляд, заслуговують увагу. Однак ми вва-
жаємо, що два перших шляхи, виділених автором, більшою мірою 
відносяться до  питання встановлення реальних ефективних між-
предметних зв’язків. У  той  же час третій шлях є  по-справжньому 
інтегративним (це очевидно): в навчальний процес вводиться новий 
спеціальний курс, інтегративний за змістом що сприяє формуванню 
у студентів нового інтегративного знання. У практичній реалізації 
третього шляху існує лише одна проблема — де взяти час для вве-
дення нового спеціального курсу? Не менш важливо, на наш погляд, 
відповісти на питання: які дисципліни слід інтегрувати або яка дис-
ципліна може виступити в ролі інтегруючої, що впливає на всю сис-
тему розвитку готовності фахівця? У  зв’язку з  цим виникла необ-
хідність вивчення існуючого в  мистецьких навчальних закладах 
досвіду реалізації принципу інтеграціі в навчальному процесі.

Наприклад, в якості інтегруючого «стрижня» можна використо-
вувати роботу з дитячим музичним репертуаром, яка здійснюється 
в  рамках курсів основного і  додаткового музичного інструмента, 
вокального класу, акомпонемента, хорової практики у школі.

Також за  період навчання для  студентів можна запровадити 
складання комплексних заліків, на  яких вони демонструвати-
муть навички, отримані в  чотирьох курсах: спеціальний і  додат-
ковий інструменти, вокал і  диригування. Заохочується сюжетне 
зв’язування номерів в  єдину композицію. У  структуру заліків 
та іспитів обов’язково має входити колоквіум, відповіді на питання 
які передбачають знання з різних галузей: музичної літератури, сві-
тової художньої культури, музично-теоретичних предметів і т. д.

Чи  можливо в  існуючому навчальному плані виділення однієї 
дисципліни (як  це  пропонує З.  Гельман)? Аналіз одержаних мате-
ріалів дозволяє стверджувати, що, по-перше, виділені З. Гельманом 
шляхи розробки інтеграційних програм реалізуються на практиці; 
по-друге, у більшості навчальних закладів акцент на принцип інте-
грації призводить до виділення інтегруючих дисциплін.

Представлену існуючу модель підготовки майбутнього вчителя 
музики до роботи з учнівським естрадно-інструментальним колек-
тивом, яка передбачає і вказує на взаємозв’язок дисциплін загально-
професійної та  предметної підготовки, формують у  студентів 
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знання з психології (психологічні особливості особистості й музич-
ної діяльності учнів і  вчителя музики), педагогіці (рішення психо-
лого-педагогічних завдань, моделювання освітніх і  педагогічних 
ситуацій), історії музичної освіти (значимість історико-педагогіч-
них знань для  вирішення актуальних проблем музичної освіти), 
теорії та  методики викладання музики (зміст і  методи музичного 
навчання і  виховання), а  також спеціальні дисципліни. Виходячи 
з цього, викладачі мають зорієнтовувати студентів не тільки на про-
сте засвоєння одержаних знань, але передусім на можливість засто-
сування цих знань у  практичній діяльності. Якщо  на  теоретичній 
чи практичній дисципліні викладач запропонує студентам можливі 
варіанти використання одержаних знань, умінь і  навичок у  діяль-
ності вчителя музики, то  це  дозволить студенту зрозуміти важли-
вість взаємодоповнення і взаємопроникнення дисциплін у майбут-
ній професії. Проте слід зазначити, далеко не всі викладачі ставлять 
перед студентами такі завдання.

Як  відомо, найбільш важливими навчальними предметами 
у мистецьких навчальних закладах є диригування, основний музич-
ний інструмент, концертмейстерський клас, вокал. Досвід показує, 
що  предмети диригентсько-інструментального циклу не  можуть 
у  повній мірі сприяти розкриттю творчого потенціалу майбут-
нього вчителя музики з  кількох причин. По-перше, освітній про-
цес найчастіше зводиться до  удосконалення володіння диригент-
ською технікою. По-друге, музичний матеріал програм не націлений 
на  вікові особливості школярів. Внаслідок  цього виникає неузго-
дженість між знаннями, одержаними з  дисциплін, і  застосуван-
ням цих знань в майбутній діяльності вчителя. Інший приклад: клас 
основного і  додаткового музичного інструмента займає важливе 
місце в системі підготовки майбутнього фахівця. Проте викладання 
цих предметів не  враховує ні  специфіку, ні  їх значення для  вчи-
теля музики, зокрема, який  працюватиме з  учнівським естрадно-
інструментальним колективом. У  репертуарний список включені 
твори різноманітних стилів та епох, але використовуються ці твори 
лише для формування виконавських навичок. У той же час твори 
зі  шкільної програми (пісні та  інструментальні п’єси) рекоменду-
ються для самостійного розучування.

Концертмейстерський клас і  клас вокалу в  системі підго-
товки вчителя музики повинні відображати ті види діяльності, які 
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належить виконувати вчителю в  повсякденній роботі. За  родом 
своєї діяльності вчитель музики має враховувати ситуації, які 
можуть виникнути у  майбутній професійній діяльності: виступ 
у ролі соліста-вокаліста, концертмейстера, організатора учнівського 
естрадно-інструментального колективу, музичного оформлю-
вача свята. Хоч у класі вокалу практикується виконанням романсів 
та арій з опер, проте не надається важливого значення вивченню осо-
бливостей розвитку дитячого голосу, віковій динаміці прояву інте-
ресу школярів до різних жанрів, стилів, напрямів, значимості пісен-
ного репертуару у вихованні школярів. Проведений аналіз дозволяє 
сформулювати ряд існуючих протиріч: між необхідністю орієнту-
вати студентів не  тільки  на  просте засвоєння знань, але  в  першу 
чергу на  можливість застосування цих знань у  практичній діяль-
ності та недостатньою увагою викладачів до постановки перед сту-
дентами таких завдань; між вимогами програми з  педагогічної 
практики, що передбачає самостійну підготовку студентів до прове-
дення уроків з використанням міжпредметних зв’язків, і нерозвине-
ністю цього вміння у більшості студентів; між комплексним харак-
тером діяльності вчителя музики та  неузгодженістю одержаних 
знань, невмінням студентів застосовувати ці знання в процесі педа-
гогічної практики; між необхідністю узгодження змісту навчальних 
дисциплін на основі міжпредметних зв’язків і вузькоспрямованим 
змістом робочих програм.

Ми переконані, що  подоланню названих протиріч може слу-
жити об’єднання дисциплін «Клас основного музичного інстру-
мента», «Клас диригування та  читання хорових партитур», «Клас 
сольного співу» на основі шкільного репертуару. Саме у процесі їх 
інтеграції формуються знання, уміння і  навички у  студентів, які 
орієнтують їх на  майбутню практичну діяльність. Тому на  дисци-
плінах предметної підготовки викладач має складати такий репер-
туар, який, з  одного боку, враховує індивідуальні можливості сту-
дента, з  іншої  — сприяє накопиченню і  засвоєнню матеріалу, 
необхідного вчителю музики, що, у свою чергу, допоможе у майбут-
ньому активно включатися в навчальний процес і вести позакласну 
виховну роботу на педагогічній практиці в загальноосвітній школі. 
А  це  можливо лише  за  наявності на  факультеті налагодженої сис-
теми взаємодії педагогів, тієї самої «інтеграції» у своєму головному 
значенні — об’єднання в єдине ціле. Однак, як випливає з аналізу 
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отриманих матеріалів, тільки установленням дієвих міжпредметних 
зв’язків проблему не вирішити. Досвід навчальних закладів свідчить 
про необхідність пошуку дисципліни, здатної об’єднати розрізнені 
знання та вміння студентів в єдине ціле, в нове утворення — інте-
гроване знання. Ми вважаємо, що в навчальному плані є дисципліна, 
здатна взяти на себе інтеграцію отриманих студентами в різних дис-
циплінах знань і вмінь та сформувати навички їх практичного засто-
сування. Саме ця дисципліна, на нашу думку, реалізує філософське 
визначення інтеграції як процесу або дії, що мають своїм результа-
том — цілісність, об’єднання, з’єднання, відновлення єдності, взає-
мопроникнення різних методик.

Висновки. Інтеграційні процеси визначають перехід профе-
сійних вищих навчальних закладів від  вузькоспеціалізованого 
навчання до інтеграції професій, які передбачають два рівні підго-
товки: бакалавр та магістр. О. Олексюк [3] вважає, що інтеграційний 
принцип в  освіті не  зводиться до  міжпредметних зв’язків з  окре-
мими дисциплінами. Інтеграція знань — це дещо більше, це пере-
плавлення знань одного предмета в  інший, що  дає змогу викори-
стовувати їх у  різних ситуаціях. Можливості для  використання 
цього принципу надає майже кожна дисципліна. Його реалізація, 
яка передбачає спільні зусилля викладачів різних спеціальностей, 
потребує злагодженості та синхронності їхніх педагогічних дій.
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В  предлагаемой статье раскрыто значение инте-
грации различных дисциплин в подготовке будущего 
учителя музыки к  различным видам музыкальной 
деятельности. Показано ряд дисциплин, которые 
способствуют качественной подготовке будущего 
специалиста.

Ключевые слова: интеграционный процесс, 
музыкальное искусство, полифункциональная дея-
тельность.

The  article explores the  importance of  integration 
of various disciplines in the future music teacher training 
in different kinds of musical activity. It presents the number 
of disciplines that contribute to quality training of future 
specialists.

Key words: integration process, art of  music, 
polyfunctional activities.
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У  статті розглядається специфіка формування 
творчої особистості майбутнього вчителя музич-
ного мистецтва в  освітньому середовищі універси-
тету. Проаналізовано форми, технології розвитку 
творчої особистості, наступність аудиторної 


