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Реформування сучасної системи освіти, зумовлені ним зміни в 
навчально-виховному процесі підвищують вимоги до підготовки вчителя, 
його професійних, особистісних якостей, психолого-педагогічної культури. 

Вітчизняна модель музично-педагогічної підготовки, яка була 
спрямована на передачу майбутньому спеціалістові необхідних знань, умінь 
та навичок, втрачає свою перспективність, адже вона не пристосована до 
швидкоплинних змін сучасного суспільства. Саме тому існуючий рівень 
готовності випускників педагогічних закладів освіти не відповідає вимогам 
сьогодення. Виникає необхідність зміни цілей педагогічної освіти, зміщення 
акценту зі знань спеціаліста на його людські особистісні якості. Саме тому 
важливим завданням музично-педагогічних закладів освіти є оволодіння 
майбутніми вчителями музики технологією самовдосконалення. 

Питання підготовки вчителя музики завжди було у полі зору науковців 
та практиків. Це підтверджують дослідження, спрямовані на з’ясування 
теоретичних основ музично-педагогічної підготовки студентів 
(А.Г. Болгарський, Н.П. Тимошенко-Гуральник, О.М. Олексик, Г.М. Падалка, 
О.Я. Ростовський, О.П. Рудницька та ін.); на пошук шляхів та оптимальних 
методів професійного становлення вчителя в умовах вищої педагогічної 
школи (І.А. Зязюн, З.Н. Курлянд, С.І. Науменко, Г.Ю. Ніколаї, О.Є. Реброва, 
Р.І. Хмелюк та ін.); на безпосереднє висвітлення сутнісних характеристик 
самовдосконалення вчителя (В.Г. Маралов, В.Ф. Орлов, Н.А. Сегеда, 
П.В. Харченко та ін.). 

Проте у зазначених дослідженнях не вирішується усе розмаїття 
проблем, що стосуються підготовки майбутніх учителів музики, зокрема – 
проблема підготовки майбутнього вчителя музики до самовдосконалення. 

Метою даної статті є теоретичне визначення технологічної моделі 
самовдосконалення майбутнього вчителя музики (скрипаля). 

Поняття технології увійшло у суспільну свідомість у другій половині 
ХХ ст. і майже відразу стало своєрідним регулятором наукового і 
практичного мислення. Регулятивний вплив означеного поняття полягає в 
тому, що воно спонукає дослідників і практиків майже у всіх сферах 
знаходити підставу результативності своєї діяльності, мобілізувати кращі 
досягнення науки і досвіду, щоб гарантувати необхідний результат, 
вибудовувати свою діяльність на інтенсивній, а не екстенсивній основі (що 
призводить до невиправданих витрат сил, часу і ресурсів), приділяти велику 
увагу прогнозуванню і проектуванню діяльності з метою її корекції у процесі 
виконання, використовувати все зростаючі ступені новітніх інформаційних 
засобів, максимально автоматизувати рутинні операції тощо. 



Технологія (у перекладі з грецької мови techne – мистецтво, ремесло, 
наука і logos – поняття, вчення) – „знання обробки матеріалу” або „вчення 
про майстерність” – визначається як сукупність операцій, що здійснюються 
певним способом і в певній послідовності для досягнення наперед 
визначених цілей [8, с.181]. 

Технологія також включає володіння процесом, завдяки чому 
персоналізується. Технологічний процес завжди передбачає певну 
послідовність операцій з використанням необхідних засобів (матеріалів, 
інструментів) та умов. У процесуальному розумінні технологія відповідає на 
питання: „Як зробити (з чого і якими засобами)?” [8, с.181]. 

У 1979 р. Асоціація з педагогічних комунікацій і технологій США 
опублікувала „офіційне” визначення педагогічної технології: „Педагогічна 
технологія є комплексним, інтегративним процесом, що охоплює людей, ідеї, 
засоби і способи організації діяльності для аналізу проблем і планування, 
забезпечення, оцінювання і керування вирішенням проблем, що торкаються 
всіх аспектів засвоєння знань” [9, с.22]. 

У вітчизняній педагогічній науці існують певні розбіжності у розумінні 
та вживанні даного терміну, зокрема: 

– Педагогічна технологія – це змістовна техніка реалізації 
навчального процесу (В.П. Безпалько [2]); 

– Педагогічна технологія означає системну сукупність і порядок 
функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних 
засобів, використовуваних для досягнення педагогічної мети (М.В. Кларин 
[5]); 

– Педагогічна технологія є змістовним узагальненням, що вбирає в 
себе зміст усіх визначень різних авторів (джерел). Педагогічна технологія 
може бути представлена науковим, процесуально-описовим і процесуально-
діючим аспектами (Г.К. Селевко [11]). 

На думку О.М. Пєхоти, педагогічна технологія в загально 
педагогічному розумінні характеризує цілісний освітній процес з 
відповідною метою, змістом і методами навчання. Окремо предметна 
педагогічна технологія – сукупність методів і засобів для реалізації 
визначеного змісту навчання в межах одного предмета (методика викладання 
предмета). Локальна технологія являє собою вирішення окремих 
дидактичних і виховних завдань [9, с.24]. 

Як вважає дослідник сучасних освітніх технологій Г.К. Селевко [11], 
педагогічна технологія функціонує як наука, що досліджує найраціональніші 
шляхи навчання, і як система способів, принципів, регуляторів, які 
застосовуються у навчанні, і як реальний процес навчання. Науковець 
визначає структуру й основні критерії педагогічної технології. Зокрема, до 
структури педагогічної технології входять: 

а) концептуальна основа; 
б) змістова частина навчання: 
– мета навчання – загальна і конкретна; 
– зміст навчального матеріалу; 



в) процесуальна частина – технологічний процес: 
– організація навчального процесу; 
– методи і форми навчальної діяльності школярів; 
– методи і форми роботи вчителя; 
– діяльність учителя з керування процесом засвоєння матеріалу; 
– діагностика навчального процесу.  
Критеріями будь-якої технології, як вважає дослідник, є: 
– концептуальність (ґрунтування на певній науковій концепції, яка 

включає філософське, психологічне, дидактичне, соціально-
педагогічне обґрунтування досягнення освітніх цілей); 

– системність (логіка процесу, взаємозв’язок усіх його частин, 
цілісність); 

– керованість (діагностичне цілепокладання, планування, 
проектування, поетапне діагностування, маніпуляція засобами і 
методами з метою корекції результатів); 

– ефективність (ефективна за результатами і оптимальна щодо витрат 
загартованість досягнення певного стандарту навчання); 

– відтворюваність (повторення та відтворення педагогічної технології 
в інших однотипних закладах освіти, іншими суб’єктами). 

С.О. Сисоєва репрезентує педагогічну технологію як створену 
адекватно до потреб і можливостей особистості і суспільства теоретично 
обґрунтовану навчально-виховну систему соціалізації, особистісного і 
професійного розвитку і саморозвитку людини в освітній установі, яка 
внаслідок упорядкованих дій педагога при оптимальності ресурсів і зусиль 
усіх учасників освітнього процесу гарантовано забезпечує ефективну 
реалізацію свідомо визначеної мети та можливостей оптимального 
відтворення процесу на рівні, який відповідає рівню педагогічної 
майстерності педагога [7, с.26]. 

Педагогічна технологія, за визначенням І.А. Зязюна, це сфера знання, 
яка включає методи, засоби навчання і теорію їх використання для 
досягнення цілей освіти [10, с.8]. Методика, на відміну від технології, 
визначається як „сукупність рекомендацій з організації і проведення 
навчально-виховного процесу, прийомів практичної діяльності, що 
приводить до наперед визначеного результату” [7, с.23], проте зміст слова 
„методика” не вичерпується цим визначенням. Він подвійний: з одного боку 
– це сукупність методів, а з другого – наука про методи навчання [3, с.5]. 

Аналізуючи вітчизняні та зарубіжні технології підготовки вчителів до 
естетичного виховання, М.П. Лещенко відзначає, що система підготовки 
вчителів мистецьких дисциплін за рубежем включає чотири 
взаємопов’язаних компоненти: цільовий, змістовний, операційний, 
результативний. Зарубіжна система є досить варіативною і залежить від 
специфіки вищого навчального закладу. Підготовка педагогічних кадрів 
спирається на багаторічну поліфонічну структуру сучасних концепцій, які 
увібрали в себе найкращі досягнення попередньої естетичної думки та 
інтегрують різноманітні філософсько-естетичні течії [6, с.3]. 



У дидактичному аспекті педагогічну технологію розглядають 
І.С. Дмитрик та В.П. Беспалько. „Будь-яка діяльність може бути або 
технологією, або мистецтвом. Мистецтво засноване на інтуїції, технологія – 
на науці. З мистецтва все починається, щоб потім усе почалося спочатку” 
[1, с.5]. 

У наш час найбільшого поширення набули дидактичні технології 
(діалогові, ігрові, тренувальні, інформаційні). Технологічно проектуються 
різні види навчання: проблемне, диференційоване, програмоване. 
Пропонуються технології організації навчальної діяльності: індивідуальної, 
фронтальної, сумісної. Розробляються і впроваджуються технології, 
спрямовані на художньо-педагогічний розвиток учителів мистецьких 
дисциплін шляхом інтеграції видів мистецтв [8, с.183]. 

У той же час педагогічна діяльність вимагає розумного поєднання 
технологічності і творчого підходу до навчання. Технологічність припускає 
оволодіння певними прийомами, процедурами, операціями. А творчий підхід 
дозволяє наблизити, адаптувати технологію до конкретних умов навчання. 
Кожна педагогічна технологія трансформується через особистість викладача, 
його кваліфікацію, рівень майстерності, і поява чогось нового, більш 
ефективного у педагогічній діяльності цього викладача свідчить про його 
педагогічну творчість. 

Як вважає І.А. Зязюн [4], у педагогічній діяльності обидва принципи: 
технологічність і творчість – завжди мають бути у розумному поєднанні. 
Оволодіння певними прийомами, процедурами, операціями дає змогу 
реалізувати етапність, діяльнісний підхід; наявність і відповідність цілей, 
змісту, методів – єдність учіння, виховання, розвитку; результативність – 
виховання потреб, здібностей, норм. З іншого боку, педагогічний досвід – це 
досвід творчий, проектований на індивідуальність вчителя. 

Технології, організаційні форми і методи самовдосконалення 
майбутнього вчителя музики значно поступаються за рівнем дослідженості. 
Науковці стверджують, що процес створення системних технологій 
виховання належить до одного із найскладніших видів людської діяльності. 
Навчально-виховні технології покликані організаційно та змістовно 
впорядкувати всі залежності процесу навчання і виховання, а також 
забезпечити процес самовдосконалення і подальшого розвитку особистості 
майбутнього вчителя, вибудовувати етапи, виділяти умови їх реалізації, 
співвідносити з певними можливостями. 

Отже, педагогічна технологія самовдосконалення спрямована на 
розробку педагогічно обґрунтованої системи реалізації виявленого у 
методиці виховання змісту, навчально-виховного матеріалу, для досягнення 
стійкого прогнозованого позитивного результату в постійному вдосконаленні 
майбутнього вчителя музики. Разом з тим, методика дає способи для 
створення умов реалізації особистісно-розвиваючих функцій. 

Запропонована нами структура технологічної моделі 
самовдосконалення майбутнього вчителя музики складається із: 



– концептуальної основи, яка ґрунтується, згідно з принципом 
людино-центризму, на ідеї самовдосконалення майбутнього вчителя 
музики в процесі самовиховання, саморозвитку і самоосвіти; 

– змістовної частини: цілей самовдосконалення, змісту кожного з 
етапів самовдосконалення; 

– процесуальної частини: організації навчально-виховного процесу, 
методів і форм розвитку особистості студента, самопізнання, 
самоосвіти, саморозвитку, самовиховання, процесу їх взаємодії в 
умовах навчання гри на скрипці. 
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