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МЕТОД ПРОЄКТІВ 
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 
У статті охарактеризовано сутність понять «проєктна діяльність» та  «метод проєктів», 
визначено функції використання методу проєктів у  професійній підготовці майбутнього вчи-
теля музичного мистецтва, висвітлено алгоритм побудови студентами групових та індивіду-
альних проєктів та їх реалізацію у процесі проходження виробничої педагогічної практики.
Ключові слова: майбутній вчитель музичного мистецтва, професійна підготовка, проєктна 
діяльність, метод проєктів.

Бондаренко Л.А.
Метод проектов в профессиональной подготовке будущего учителя 
музыкального искусства
В статье раскрыта сущность понятий «проектная деятельность» и «метод проектов», опре-
делены функции использования метода проектов в  профессиональной подготовке будущего 
учителя музыкального искусства, показан алгоритм создания групповых и индивидуальных про-
ектов, а  также их реализация в  процессе прохождения производственной педагогической прак-
тики.
Ключевые слова: будущий учитель музыкального искусства, профессиональная подготовка, 
проектная деятельность, метод проектов.

Bondarenko L. A.
Method of projects in professional training of future teacher of musical art
The article characterises the essence of the concepts of “project activity” and “project method”. The functions 
of the use of project method in the professional training of future music teachers are determined, namely: 
analytical, exploratory, cognitive, integrative, developmental, communicative, organisational, reflective, 
evaluative, and practice-oriented ones.
This article covers the algorithm of construction of group and individual projects by students, which contains 
descriptions of  the  following stages of  project implementation: organisational and  preparatory stage, 
technological stage, аnd summarysing one. Performance of  group and  individual projects by  students 
in the process of pedagogical practice is described.
We have found that the  introduction of  group and  individual performance and  creative projects 
in the training of students of the Institute of Arts of Borys Grinchenko Kyiv University allowed us to: organise 
research and  self-educational activities of  students; move from  traditional classroom forms of  learning 
to group and individual forms of independent cognitive activity; master the method of projects as a tool 
in solving self-development tasks; to promote executive and creative activity, to reveal and achieve internal 
potentials of each student in designing of professional activity, thereby promoting formation of professional 
competence.
Key words: future teacher of musical art, professional training, project activity, method of projects.
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Постановка проблеми. 
Реалізація Нової освітньої 
стратегії Київського уні-

верситету імені Бориса Грінченка передбачає 
впровадження в  освітній процес моделі прак-
тико-орієнтованого навчання студентів. Це зу-
мовлено потребою суспільства у  конкурентно-
спроможних, компетентних фахівцях, здатних 
до  постійного саморозвитку, швидкої адап-
тації до  ринкових змін, оперативного вирі-
шення нестандартних професійних ситуацій. 
Процес освіти має спрямовуватися на  набуття 
майбутніми фахівцями професійних та  фахових 
компетентностей. Одним з  найважливіших про-
явів професійної компетентності є здатність 
особистості постійно вдосконалювати себе, 
розвивати свій професійний потенціал та швидко 
пристосовуватися до змін. Тому розробка та реа-
лізація механізмів формування професійної ком-
петентності студентів має бути практико-орі-
єнтованою, моделювати майбутню діяльність. 
Широкі можливості щодо ефективної реалізації 
зазначеної стратегії має запровадження в  освіт-
ній процес проєктної діяльності, зокрема засто-
сування та  реалізація методу проєктів у  профе-
сійній підготовці майбутнього вчителя музичного 
мистецтва.

Аналіз останніх досліджень та  публіка-
цій показав, що проблеми проєктної діяльності 
досліджувалися такими вченими як Н. Анісімова, 
Л.  Байдурова, К.  Баханов, Л.  Ващенко, Дж. Дьюї, 
М.  Елькін, І.  Єрмаков, Л.  Зазуліна, В. Кілпатрик, 
Е. Коллінгс, І.  Підласий, Є.  Полат, О.  Пометун, 
Г. Фрейман, Р. Яцишин та ін.

Питання професійної підготовки майбут-
нього вчителя музичного мистецтва розкрито 
у  працях А.  Болгарського, С.  Горбенка, Н.  Гузій, 
О.  Михайліченка, Н.  Овчаренко, О.  Олексюк, 
Г.  Падалки, О.  Ростовського, О.  Рудницької, 
Т. Смирнової та ін.

Мета та завдання статті — розкрити сутність 
понять «проєктна діяльність», «метод проєктів», 
визначити функції використання методу проєк-
тів у  професійній підготовці майбутнього вчи-
теля музичного мистецтва, висвітлити алгоритм 
побудови студентами індивідуальних та групових 
проєктів та їх реалізацію у процесі проходження 
педагогічної практики. 

Методологія дослідження базується 
на  загальнотеоретичних положеннях філософії, 
педагогіки, методики щодо навчання та розвитку 
особистості. Для реалізації мети та завдань статті 
використано теоретичні та  емпіричні методи до-
слідження: аналіз, синтез, узагальнення, спосте-
реження.

Виклад основного матеріалу. Одним 
із основних напрямів удосконалення професійної 
підготовки майбутніх фахівців, зокрема й  учи-
телів музичного мистецтва, є створення умов 

та  пошук інноваційних технологій, ефективних 
методів, засобів та організаційних форм навчання, 
орієнтація на  практико-орієнтовану модель 
навчання. Необхідність вибудованої таким чином 
професійної підготовки визначається суспільно-
економічними потребами, пошуком нових шляхів 
оновлення системи мистецької освіти. Зважаючи 
на  це, вважаємо, що використання в  освітньому 
процесі закладу вищої мистецької освіти проєк-
тної діяльності, а саме методу проєктів, є виправ-
даним та доцільним. 

Проєктна діяльність  — це конструктивна 
і  продуктивна діяльність особистості, спрямо-
вана на розв’язання життєво значущої проблеми, 
досягнення кінцевого результату у  процесі ціле-
покладання, планування і здійснення проєкту [4, 
506].

Проєктування є творчою, інноваційною 
діяльністю, оскільки повсякчас спрямована 
на  вироблення об’єктивно і  суб’єктивно нового 
продукту. Проєктування  — категорія перетво-
рювальної діяльності, яка конструюється про-
єктом. Проєкт завжди має цільовий характер, 
спрямований на  досягнення конкретного резуль-
тату. Неодмінною умовою проєктної діяльності є 
наявність завчасно визначених уявлень про  кін-
цевий продукт діяльності, етапів проєктування 
(розробка концепції, визначення мети і  завдань 
проєкту, оптимальних ресурсів діяльності, плану 
й організації діяльності щодо реалізації проєкту, 
неодмінний публічний захист, осмислення і реф-
лексію результатів упровадження).

Витоки проєктної діяльності прослідко-
вуються у  працях Дж.  Дьюї. Учень Дж.  Дьюї 
В.  Кілпатрик, опираючись на  вчення Дж. Дьюї, 
розробив власне метод проєктів та  системати-
зував його, виокремивши чотири види: творчі, 
споживацькі, проєкти розв’язання проблем, про-
єкти-вправи [1]. 

У сучасних педагогічних розвідках найбільш 
уживаним є таке визначення методу проєк-
тів: це система навчання, за якої учні набувають 
знань і  вмінь у  процесі планування і  виконання 
практичних завдань  — проєктів, що поступово 
ускладнюються [5, 205].

Нами визначено такі функції використання 
методу проєктів в освітньому процесі відповідно 
до особливостей професійної підготовки майбут-
нього вчителя музичного мистецтва: 

• аналітична (визначення проблеми, її акту-
альності, мети та  відповідних завдань, 
обрання оптимальних методів її вирішення, 
аналіз навчального матеріалу тощо);

• пошукова (самостійний пошук та  добір 
інформації, її обробка);

• пізнавальна (формування і  задоволення 
пізнавальних інтересів студентів); 

• інтегративна (інтеграція знань та  вмінь 
з різних дисциплін: музична теорія, історія 
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музичної культури, аналіз музичних тво-
рів, музична педагогіка, музична психоло-
гія, жанрова стилістика, основи компози-
ції, інструментально-виконавські знання 
та  вміння, виконавська інтерпретація 
тощо);

• розвивальна (розвиток професійних зді-
бностей, якостей, вмінь та навичок майбут-
нього вчителя музичного мистецтва у про-
цесі проєктної діяльності);

• комунікативна (формування навичок 
комунікативної взаємодії між  студентами, 
між  студентами та  викладачем, вміння 
спілкуватися з різноманітною аудиторією);

• організаційна (визначення етапів вико-
нання проєкту, організація власної діяль-
ності з його реалізації);

• рефлексивна (розвиток рефлексивної 
сфери  — самоаналіз, самооцінка, самокон-
троль, самостійність у проєктній діяльності, 
відповідальність за вибір та результати);

• оцінна (об’єктивна оцінка власної проєк-
тної діяльності та  її результатів на  основі 
розроблених критеріїв, порівняння реаль-
ного результату з очікуваним, коригування 
діяльності відповідно до  запланованого 
результату);

• практико-спрямована (самостійне ово-
лодіння новими знаннями, їх практичне 
застосування у процесі вивчення музичних 
творів, обов’язкова презентація отрима-
них результатів, наприклад у  формі кон-
цертного виступу, лекції-концерту, уроку, 
позакласному мистецькому заході, анота-
ції до музичного твору, укладаннях збірок 
музично-дидактичного репертуару, аудіо- 
та відеозаписах тощо) [2].

На нашу думку, доцільно застосовувати у під-
готовці студентів такі види проєктів, як: дослід-
ницькі, інформаційні, творчі, просвітницькі, 
виконавські. За  складом учасників це можуть 
бути індивідуальні або групові проєкти. За  зміс-
том — монотематичні, міжпредметні.

Упровадження методу проєктів у  професійну 
підготовку майбутніх учителів музичного мис-
тецтва Інституту мистецтв Київського універси-
тету імені Бориса Грінченка відбувалося на занят-
тях з  дисципліни «Методика загальної музичної 
освіти» та у процесі виробничої педагогічної прак-
тики студентів. Студенти оволодівали основами 
проєктної діяльності на  лекційному занятті 
на  тему «Проєктні технології як інноваційний 
ресурс та  засіб формування професійної компе-
тентності майбутнього вчителя музичного мисте-
цтва», яке було присвячено висвітленню сутності 
педагогічного проєктування, методу проєктів 
та  його використанню у  підготовці майбутнього 
вчителя музичного мистецтва. Навчальний мате-
ріал розподілявся таким чином:

1.  Педагогічне проєктування як діяльність, 
спрямована на  розробку та  реалізацію освітніх 
проєктів.

2.  Метод проєктів: історія, зміст, структура, 
класифікація, функції.

3.  Розробка та  впровадження індивідуальних 
та  групових музично-освітніх творчих проєктів 
у  процесі професійної підготовки майбутнього 
вчителя музичного мистецтва.

У ході лекції-візуалізації студенти мали нагоду 
поповнити свої знання у  сфері проєктної діяль-
ності і методу проєктів зокрема. 

На практичному занятті студенти ознайомилися 
з  умовами застосування методу проєктів у  їхній 
професійній підготовці [6]. Основним завданням 
виконання проєктів було засвоєння алгоритму про-
єктування. Зазначений алгоритм містив запитання, 
на які студентам було запропоновано дати розгор-
нуті відповіді: визначення та вибір проблеми у сфері 
виконавства, музичної теорії, історії, методики; хто 
потенційні споживачі проєктного продукту? (вік, 
стать, соціальний статус, рівень освіти і  культури 
тощо); які потреби ви збираєтеся задовольняти? 
(освітні, просвітницькі, загально-естетичні тощо); 
за  рахунок чого ви збираєтеся досягти успіху? які 
ідеї та  пропозиції у  вас є? (нове змістове наповне-
ння, інноваційні підходи, методики чи технології, 
оригінальні інтерпретації, зміна структури заняття 
тощо); чи були у  вас спроби змінити традиційні 
методи, підходи до занять, концертної та педагогіч-
ної практики?; якими ресурсами та можливостями 
ви володієте? які ідеї та  пропозиції відповідають 
цим умовам? які додаткові ресурси будуть потрібні? 
які ваші вимоги до  наукових досліджень та  розро-
бок?; який рівень кооперування ви вважаєте опти-
мальним при  підготовці проєкту?; як і  чому ви 
обрали саме ці матеріали, інструменти, методи?; що 
найбільше вам сподобалося в роботі над проєктом? 
що б ви покращили, якби почали роботу над про-
єктом спочатку? 

Потім студенти ознайомилися з  етапами 
виконання проєкту: організаційно-підготов-
чий (пошук проблеми, усвідомлення проблемної 
сфери, виявлення конкретної потреби, визна-
чення конкретного завдання та  його формулю-
вання, визначення основних параметрів та обме-
жень, виявлення традицій, історії, тенденцій, 
розробка ідей, варіантів, альтернатив, аналіз 
і синтез ідей, вибір оптимального варіанту і мате-
ріалу, наочних засобів, інструментарію, розробка 
методики, контроль якості), технологічний (вико-
нання проєкту), узагальнювальний (презента-
ція, корекція, контроль, випробування, оформ-
лення, оцінка, захист проєкту). Це практичне 
заняття було спрямоване на засвоєння алгоритму 
проєктування та  організації поетапної роботи 
над виконанням проєкту [6].

Реалізація проєктної діяльності здійснюва-
лася у процесі виробничої педагогічної практики 
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студентів. Основними формами були індивіду-
альні та групові творчі проєкти.

Виконання проєктів передбачало обов’язкове 
сольне або ансамблеве виконання наживо 
на музичних інструментах, дозволялося викорис-
товувати комп’ютерні технології. Групові вико-
навсько-творчі проєкти мали два види змісто-
вого наповнення: міжпредметні, музично-творчі. 
Строк виконання  — один місяць. Проблематика 
і  тематика проєктів були практико-орієнто-
ваними, професійно-спрямованими. Умова 
виконання проєктів  — їх апробація у  закладах 
загальної середньої освіти під  час проходження 
студентами виробничої педагогічної практики.

Перший етап (організаційно-підготовчий) 
передбачав пошук та визначення проблеми. На роз-
гляд студентів були подані наступні проблеми: фор-
мування музичної культури дітей засобами інстру-
ментального виконавства; нетрадиційні підходи 
до  музичного мистецтва; розвиток музично-слу-
хових уявлень дітей у процесі сприймання музики; 
сприймання сучасної музики підлітками; розвиток 
імпровізаційних умінь дітей у  процесі гри на  еле-
ментарних музичних інструментах.

Їхній увазі були запропоновані відповідні теми 
проєктів: «Музичний зоопарк», «Поліфонічне 
дерево», «Подорож у  Країну Музичної Терапії», 
«Кітч у  сучасній музиці», «Пісня  — душа україн-
ського народу», «Імпровізуймо разом». Після 
колективної дискусії студенти зупинилися 
на  таких актуальних для  них проблемах: форму-
вання музичної культури дітей засобами інстру-
ментального виконавства; нетрадиційні підходи 
до музичного мистецтва.

Майбутні вчителі музичного мистецтва 
обрали такі теми проєктів: «Музичний зоопарк», 
«Подорож у  Країну Музичної Терапії». Студенти 
розділилися на  дві групи. Перша група обрала 
тему «Музичний зоопарк», друга  — «Подорож 
у Країну Музичної Терапії». Після визначення тем 
було сформульовано цілі та  завдання проєктів, 
цільову аудиторію. Викладач допомагав з  уточ-
ненням формулювань. Наступний крок передба-
чав пошук та вибір науково-методичного забезпе-
чення (довідкові джерела, дидактичні матеріали, 
музично-педагогічний репертуар, наочні, тех-
нічні засоби тощо). 

Після опрацювання цього забезпечення, учас-
ники проєктів визначалися, у якій формі будуть 
подані проєкти на  захист. Проєкт «Музичний 
зоопарк» було заплановано апробувати на  поза-
класному виховному заході у  закладі загаль-
ної середньої освіти для  учнів молодших класів 
під час виробничої педагогічної практики з вико-
ристанням театралізованої діяльності, фонового 
відеоряду (комп’ютерні технології), виконання 
музичних творів, які зображають звірів та  пта-
шок, на різних інструментах (фортепіано, скрипка, 
гітара, бандура), елементів вікторини. 

Проєкт «Подорож у Країну Музичної Терапії» 
передбачав демонстрацію у вигляді комп’ютерної 
презентації, мав пройти апробацію на  уроках 
музики у 7–8 класах закладу загальної середньої 
освіти з  метою формування вмінь емоційної 
саморегуляції у  процесі спілкування між  підліт-
ками. Потім було обрано відповідні методи підго-
товки та виконання проєктів, розподілу функцій 
та ролей учасників. 

Технологічний етап, етап власне виконання 
спланованого раніше, містив у  собі розробку 
змістового наповнення проєктів, вивчення сту-
дентами музичних творів або уривків із  творів, 
створення фонового відеоряду та презентації (за 
допомогою програми Microsoft PowerPoint). 

Узагальнювальний етап передбачав таку 
послідовність дій: корекція — студенти порівню-
вали виконані проєкти із спланованими, виправ-
ляли недоліки; оформлення проєктів; оціню-
вання проєкту учасниками  — вони аналізували 
«плюси» та «мінуси» проєктів, оцінювали резуль-
тати та  перспективи використання проєктів 
в освітньому процесі середньої загальноосвітньої 
школи; захист  — студенти демонстрували вико-
нані проєкти, відповідали на  запитання; оцінка 
проєктів викладачем та учасниками. 

Крім виконання групових проєктів студен-
тами, нами були заплановані також підготовка 
та  здійснення індивідуальних виконавсько-твор-
чих проєктів. 

Проблематика і  тематика проєктів, запропо-
нована студентам, розкривала сторінки інстру-
ментальної творчості композиторів, які писали 
музику для дітей (Р. Шуман «Альбом для юнацтва», 
П.  Чайковський «Дитячий альбом», Б.  Барток 
«Мікрокосмос», В.  Косенко «24 дитячі п’єси», 
В. Барвінський «Наше сонечко грає на фортепіано», 
М. Колесса «П’єси для дітей», Н. Нижанківський 
«Фортепіанні твори для молоді», М. Скорульський 
«Дитячий альбом», М.  Степаненко «Про зві-
рів. Маленька сюїта»). Професійна спрямова-
ність проєктної діяльності студентів зумовила 
зв’язок даної тематики з  діючими програмами 
з  музичного мистецтва для  загальноосвітніх 
навчальних закладів (1–4 класи), розробле-
ними Л.  Хлєбниковою, Л.  Дорогань, І.  Івахно, 
Л.  Кондратовою, О.  Корніловою, О.  Лобовою, 
Н.  Міщенко. У  процесі обговорення було визна-
чено проблему та цільову аудиторію — «Розвиток 
музично-слухових уявлень учнів молодших кла-
сів у  процесі сприймання програмних музичних 
творів», а також завдання проєктів: 

— підготувати фрагмент уроку музики 
для  молодших класів закладу загальної 
середньої освіти (вид музичної діяльності — 
слухання музики), використовуючи музику 
вищезазначених авторів; 

— фрагменти уроків мають бути пов’язані 
з  тематикою діючих програм з  музичного 
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мистецтва для  загальноосвітніх навчаль-
них закладів (1–4 класи), розробле-
них Л. Хлєбниковою, Л.  Дорогань, 
І.  Івахно, Л.  Кондратовою, О.  Корніловою, 
О. Лобовою, Н. Міщенко, наприклад: «Про 
що розповідає музика», «Три типи музики: 
пісня, танець, марш», «Що таке музична 
мова», «Інтонація», «Розвиток музики», 
«Музика мого народу», «Між музикою мого 
народу і  музикою інших народів немає 
неперехідних меж» тощо;

— вибрати декілька п’єс із  запропонованих 
циклів, об’єднавши їх за такими ознаками: 
контрастність або спільність художніх 
образів, жанрів, стильових особливостей;

— створити власну інтерпретаційну версію 
обраних музичних творів, яка передбачає 
виконання творів у класі;

— підготувати вступну бесіду до  слухання 
музики, питання для  обговорення та  ана-
лізу прослуханої музики, тестові завдання 
для  перевірки засвоєння матеріалу, само-
стійно дібравши довідковий, теоретичний, 
дидактичний, ілюстративний матеріали, 
відповідні наочні і технічні засоби;

— апробувати проєкти на  уроках музичного 
мистецтва у  закладі загальної середньої 
освіти.

Наступним кроком було визначення терміну 
підготовки — 5 тижнів, змістового наповнення — 
міжпредметний проєкт, типу проєкту  — вико-
навсько-творчий. Сфера застосування  — уроки 
музичного мистецтва у  закладі загальної серед-
ньої освіти, позакласні музично-виховні заходи 
для  школярів молодшого віку. Також було вирі-
шено, яким чином оформляти і  демонструвати 
результати: кожен учасник мав подати план-
конспект фрагмента уроку музики у  вигляді 
комп’ютерної презентації та  продемонструвати 
його (фрагмент) у  дії на  уроці музичного мисте-
цтва тощо. 

Після апробації проєкту під час проходження 
виробничої педагогічної практики у  закладі 
загальної середньої освіти проєкт та  його апро-
бація оцінювалися викладачем, експертами 
та  студентами. В  експертну групу були запро-
шені вчителі закладу загальної середньої освіти 
та керівники педагогічної практики від Інституту 
мистецтв. Критерії оцінювання проєктів подано 
у табл. 1. 

Таблиця 1
Критерії оцінювання виконавсько-творчих проєктів студентів

Критерії оцінювання Оцінка

Актуальність проблеми дослідження, аргументованість вибору теми, практична спрямованість роботи, 
прогнозування результатів проєктів, практична значущість результатів 10

Відповідність завдань темі та меті проєкту, зв’язок з програмою та навчальним планом, повнота бібліографії, 
використання рекомендованої та додаткової літератури 10

Урахування вікових особливостей учнів у розробці змісту 10
Планування підготовки проєкту за етапами — обсяг і повнота розробок, самостійність, закінченість, 
матеріальне втілення проєкту 10

Використання педагогічних та ІТ-технологій 10
Якість виконання музичних творів: оригінальність у розкритті задуму автора, технічна досконалість, 
емоційна наповненість та вплив на аудиторію 10

Навчальні засоби, матеріали та ресурси, використані у проєкті 10
Якість оформлення проєкту та його презентації: композиція, повнота презентації роботи, підходів, результатів 10
Відповіді на запитання: вичерпність, аргументованість, переконливість та переконання у своїй правоті 10
Реакція та поведінка учнів на уроці 10
Якість взаємодії студента та учнів на уроці, зворотний зв’язок 10
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Отже, упровадження групових та індивідуаль-
них виконавсько-творчих проєктів у професійну 
підготовку студентів дало змогу: 

— організувати пошукову та  самоосвітню 
діяльність студентів;

— перейти від традиційних аудиторних форм 
навчання до  групових та  індивідуальних форм 
самостійної пізнавальної діяльності;

— оволодіти методом проєктів як інструмен-
том у вирішенні саморозвивальних завдань;

— активізувати виконавсько-творчу діяль-
ність, розкрити та  реалізувати внутрішні потен-
ції кожного студента у проєктуванні професійної 

діяльності, тим самим сприяючи формуванню 
професійної компетентності.

Узагальнення результатів теоретичного ана-
лізу, розробки та впровадження проєктної діяль-
ності, зокрема методу проєктів, у професійну під-
готовку студентів дозволило сформулювати такі 
висновки: 

— реалізація проєктної діяльності у  профе-
сійній підготовці майбутнього вчителя музичного 
мистецтва сприяє пошуковій та  самоосвітній 
діяльності студента;

— визначення функцій методу проєк-
тів окреслює особливості та  перспективи його 
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використання у  професійній підготовці майбут-
нього вчителя музичного мистецтва;

— розробка та  впровадження індивідуаль-
них та  групових виконавсько-творчих проєктів 
в освітній процес Інституту мистецтв відповідає 

Новій освітній стратегії Київського університету 
імені Бориса Грінченка, оскільки має практико-
орієнтовану спрямованість та  сприяє ефектив-
ному формуванню професійної компетентності 
майбутнього вчителя музичного мистецтва.
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