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Анотація. Стаття присвячена теоретичному розгляду аспектів формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музики в процесі фахової підготовки в 
педагогічному коледжі. Розкрито сутність ключових понять дослідження «професійна 
компетентність вчителя музики», «фахова підготовка вчителя музики», «педагогічний 
коледж». Запропоновано авторський підхід до трактування професійної компетентності 
майбутнього вчителя музики, що ґрунтується на  інтегративних та етно-культурологічних 
засадах формування професійно-ціннісних орієнтирів особистості майбутнього фахівця. 
відзначаємо особливе значення педагогічних коледжів, навчально-виховний процес яких 
спрямований на формування креативної особистості майбутнього вчителя музики, 
розкриття творчого потенціалу кожної особистості студента. 
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Вступ.  

Особливості сучасного освітнього простору та специфіка педагогічної 

діяльності висувають сьогодні перед учителем низку нових вимог до 

особистості педагога, які в педагогічній науці визначаються як професійно 

значимі особистісні якості. Останні характеризують інтелектуальну та 

емоційно-вольову сторони особистості, суттєво впливають на результат 

професійно-педагогічної діяльності, визначають індивідуальний стиль педагога, 

що в кінцевому результаті формує професійну компетентність фахівця. 

Формування професійної компетентності педагога – тривалий, складний та 

багатогранний процес. Для успішного завершення цього процесу та досягнення 

бажаних результатів необхідний постійний контроль на всіх етапах його 

проходження і, що головне, усвідомлення кінцевої мети. 



У формуванні сучасного типу мислення, у збереженні здоров’я 

підростаючого покоління важливу роль відіграє активна взаємодія різних видів 

мистецтва та різних видів художньої діяльності молоді. Йдеться про 

загальнообов’язкову мистецьку освіту, яка сприяє формуванню якісного рівня 

пізнання навколишнього світу підростаючим поколінням. Проблема художньо-

естетичного виховання молоді, яке здійснюється, насамперед, в процесі 

спілкування з мистецтвом, набуває сьогодні досить важливого значення. При 

цьому відбувається духовне становлення та особистісний розвиток особистості, 

збагачується її емоційно-естетичний досвід, формуються ціннісні орієнтири, 

потреби в творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні. 

Усе це вимагає досить серйозної уваги до підготовки педагогічних працівників 

саме мистецького спрямування, зокрема вчителів музики, формуванню в них 

відповідних професійних умінь, якостей, професійної компетентності, що 

дозволить якісно здійснювати повноцінне музично-естетичне виховання 

школярів, що призведе, без перебільшення, до піднесення загальної культури 

всього суспільства. 

Основний текст. 

Говорячи про професійну компетентність учителя музики, зауважимо, що 

це особливе педагогічне явище, яке передбачає не лише особистісну, 

загальнопедагогічну характеристику фахівця, а й якість його музично-

педагогічної та музично-виконавської діяльності, специфіку мистецької сфери, 

за допомогою якої здійснюється художньо-естетичний вплив на особистість. 

Цю педагогічну категорію досліджено в працях таких вітчизняних музикантів-

науковців, як С. В. Грозан, А. В. Козир, Л. М. Масол, М. А. Михаськова, 

О. М. Олексюк, Г. М. Падалка, Т. М. Пляченко, В. В. Рагозіна, 

А. М. Растригіна, О. Я. Ростовський, О. П. Рудницька, Р. А. Савченко, 

О. П. Щолокова та інших представників сучасної мистецької освіти, які 

розглядали теоретико-методологічні й експериментальні аспекти її 

формування. 



Зокрема, у музичній педагогіці Л. М. Масол розроблено 

багатокомпонентну структуру компетентностей, які набуває особистість у 

процесі загальної мистецької освіти. Компетентність дослідниця трактує як 

«інтегральний індикатор художньо-естетичної освіченості та вихованості» [6, 

с. 246]. Усі компетентності науковець умовно поділяє на такі групи: 

– особистісні (загальнокультурні), серед яких виокремлюються: ціннісно-

орієнтаційні, художньосвітоглядні, культуротворчі (зокрема етнокультурні, 

полікультурні, культурно-дозвіллєві); 

– функціональні, які автор пов’язує з певною предметною діяльністю 

особистості: предметні або мистецькі (музичні, образотворчі, театральні, 

хореографічні тощо); міжпредметні (естетичні та гуманітарні); метапредметні 

(інформаційно-пізнавальні); саморегулятивні (самоосвіти, самовиховання, 

самореалізації), креативні; 

– соціальні, які формуються під час різних форм колективної художньо-

творчої діяльності (художньо-комунікативні та соціально-практичні) [13, с. 14]. 

Уся означена система компетентностей, визначена науковцем, закладена як 

предмет формування в навчальній програмі з інтегрованого предмету 

«Мистецтво», передбаченого для вивчення з 1 по 11 класи в закладах загальної 

середньої освіти [7]. 

У працях ще однієї сучасної дослідниці Л. С. Аристової знаходимо 

трактування професійної компетентності вчителя музичного мистецтва як 

інтегральної професійної якості, сплав досвіду, знань, умінь і навичок учителя 

[2]. 

Про професійну компетентність учителя музики як інтегративне утворення 

говорить також І. І. Полубоярина яка зазначає, що означене педагогічне явище 

складається зі структурних компонентів (ключових компетентностей) і являє 

собою комплекс музично-педагогічних знань, умінь, навичок, музичних 

здібностей та якостей особистості, який проявляється через готовність до 

творчої педагогічної діяльності. Науковець уважає, що професійна 

компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва містить музичний 



смак, музичні та акторські здібності, володіння методикою музично-естетичної 

роботи з дітьми, володіння навичками гри на музичних інструментах, наявність 

співочого голосу, вміння керувати хоровим та вокальним дитячим колективом 

тощо [9]. 

А. В. Козир, звертаючись у своїх дослідженнях до проблеми професійної 

компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін, зауважує, що 

означена категорія повинна включати: широку ерудицію в галузі художньої 

культури, педагогіки, психології, мистецтвознавства, естетики; володіння 

практичними вміннями й навичками (педагогічними, психологічними, 

хормейстерськими, інструментально-виконавськими, хореографічними, 

художніми, акторськими); сформованість особистісних якостей та здібностей, 

необхідних для успішного здійснення основних функцій викладача мистецьких 

дисциплін – педагогічних (толерантність, комунікативність, організаторсько-

конструктивні здібності, зосередженість, тактовність, витримка, здатність до 

емпатії, ідентифікації) та фахових.  Із позиції мистецької освіти, на думку 

А. В. Козир, компетентність визначається як сума психолого-педагогічних та 

мистецтвознавчих знань, умінь та навичок, творчого використання цінного 

досвіду, теоретико-прикладної готовності до його використання [5, с. 53]. 

Як зауважує О. П. Щолокова, компетентність учителя музики передбачає 

не стільки знання та вміння, скільки здатність у будь-який момент знайти та 

відібрати необхідні знання в інформації, якою він володіє [14, с. 16]. За 

переконаннями О. М. Олексюк, реалізація компетентнісного підходу до 

професійної освіти майбутніх учителів музики сприяє формуванню готовності 

до ефективнішого розв’язання професійних проблем, до «управління гнучкими, 

міждисциплінарними проектами», при цьому відбувається доповнення 

ціннісно-смисловими, морально-вольовими та поведінковими 

характеристиками [8, с. 476].     

Як бачимо, сучасні вчені, що досліджують феномен професійної 

компетентності вчителя музики, у своїх визначеннях зазначають про такі 



категорії як знання, вміння, досвід, особистісно-ціннісні якості, що дозволять 

гнучко та якісно здійснювати музично-педагогічну діяльність.  

Враховуючи те, що сьогодні в сучасній системі освіти на всіх її рівнях 

суттєво збільшується увага до національних святинь, піднесення на вищий 

рівень проблеми національного виховання підростаючого покоління, 

визначення нових підходів щодо збереження та формування поваги до 

нетлінних духовних надбань свого народу, завданням учителя музики в 

закладах загальної середньої освіти є не лише навчання дітей мистецтву, але й 

формування в них засобами мистецтва усвідомлення своєї національно-етнічної 

приналежності, прищеплення розуміння національних цінностей, відчуття 

свого національного покликання в розбудові України, патріотизму, що сприяє 

утвердженню власної гідності, внутрішньої свободи, гордості за Батьківщину.  

В освітньому просторі людина заглиблюється в етнічну культуру свого 

народу, пізнає національну самобутність регіону, а через них залучається до 

світової загальнолюдської культури. Провідником культурного спадку етносів, 

націй, спільнот є педагог, зокрема вчитель музики, покликаний залучити 

молоде покоління до численних культурних цінностей, традицій, бути носієм 

власної етнонаціональної культури та натхненником формування етнічної 

самосвідомості. Саме тому ми переконані, що знання енто-національних 

мистецьких надбань та здатність реалізувати їх у своїй музично-педагогічній 

діяльності також мають стати показником професійної компетентності 

сучасного вчителя музики. 

Таким чином, здійснивши аналіз науково-педагогічних досліджень, ми 

сформулювали поняття професійної компетентності вчителя музики у 

наступному трактуванні: професійна компетентність учителя музики – це 

система професійних та особистісних характеристик, що ґрунтується на 

комплексі теоретичних знань, практичних навичок, досвіді в галузі мистецтва (а 

також психолого-педагогічній галузі), ціннісних орієнтирах особистості, та є 

показником здатності до творчої інноваційно-педагогічної діяльності на 

інтегративних та етно-культурологічних засадах. 



Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики 

здійснюється в процесі здобування фахової підготовки в закладах вищої освіти, 

першим рівнем яких є педагогічні коледжі. 

Проблема фахової (професійної) підготовки майбутніх учителів, в умовах 

реформування системи освіти в Україні, є сьогодні надзвичайно важливою та 

активно досліджуваною. Сучасні науковці (О. О. Абдулліна, Б. Г. Ананьєв, 

О. Є. Антонова, Г. О. Балл, І. Д. Бех, О. О. Бодальов, Б. С. Бондар, 

С. У. Гончаренко, О. А. Дубасенюк, М. Б. Євтух, І. А. Зязюн, Н. В. Кузьміна, 

Н. Г. Ничкало, С. О. Сисоєва, Н. Ф. Тализіна, Л. О. Хомич, Л. Л. Хоружа, 

О. Г. Ярошенко тощо), визначаючи означену проблему пріоритетною в 

педагогічній науці та практиці, досліджують її сутність, структуру, принципи та 

методологічні засади організації процесу фахової підготовки майбутніх 

учителів у закладах вищої освіти.  

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови поняття 

«підготовка» розглядається як «дія за значенням підготувати; запас знань, 

навиків, досвід, набутий у процесі навчання, практичної діяльності» [3, с. 767]. 

Результатом підготовки є готовність, що визначається як «стан готового і 

бажання зробити що-небудь». 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», професійною 

підготовкою є здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або 

спеціальністю. Це цілеспрямований процес навчання наявних (працюючих) і 

потенційних (наприклад, студентів) працівників професійних знань та вмінь з 

метою набуття навичок, необхідних для виконання певних видів робіт [10]. 

О. О. Абдулліна трактує поняття професійної підготовки як цілісну 

систему, яку об’єднують відносно самостійні, але взаємопов’язані та 

взаємозумовлені підсистеми: суспільно-політична, спеціально-наукова, 

психолого-педагогічна, загальнокультурна. Здійснюється професійна 

підготовка студентів у системі навчальних занять із педагогічних та фахових 

дисциплін та педагогічної практики, в результаті чого відбувається формування  



особистості вчителя, його загальнопедагогічних та фахових знань, умінь і 

навичок.  [1, с. 57] 

Аналіз наукових досліджень дозволяє виділити спільні риси у 

потрактовуванні вченими поняття професійної (фахової) підготовки, які 

передбачають єдність змісту, структури, цілей навчання та виховання 

майбутніх учителів, а також способів реалізації ними набутих знань, навичок та 

вмінь практичної діяльності. Звичайно, професійна (фахова) підготовка 

майбутніх учителів, у тому числі й вчителів музики, передбачає таку цілісну 

багатокомпонентну роботу зі студентами в закладах вищої освіти, яка 

забезпечить формування професійно компетентного фахівця у тій чи іншій 

освітній галузі. Говорячи про фахову підготовку майбутніх учителів музики, 

йдеться про цілісну навчально-виховну систему, яка передбачає комплексне 

поєднання загальної психолого-педагогічної та спеціальної (мистецької) 

діяльності на навчальних заняттях, педагогічній практиці та в процесі активної 

позанавчальної участі студентів у різноманітних мистецьких заходах 

(конкурсах, фестивалях, концертах тощо), у результаті чого формується 

професійна компетентність майбутнього вчителя музики. 

Навчання студентів – майбутніх учителів музики – у закладах вищої освіти 

є основною формою їхньої фахової підготовки та здобуття ними професійної 

освіти. Ґрунтовне, цілеспрямоване формування професійної компетентності 

майбутніх учителів музики розпочинається під час навчання у педагогічному 

коледжі. Означена ланка педагогічної професійної освіти має велике значення 

для фахової підготовки майбутніх учителів музики, оскільки саме тут 

створюється підґрунтя, пропонується достатня теоретико-практична база для 

формування професійної компетентності студентів, що в майбутньому 

забезпечить ефективність їхньої продуктивної діяльності, уміння майбутніх 

фахівців самостійно вирішувати педагогічні завдання, сприяючи особистісному 

розвитку своїх вихованців.  

У словнику української мови знаходимо визначення: коледж або колеж 

(англ. college, фр. collège) – вищий (в Англії та США) або середній (у Франції, 



Бельгії, Швейцарії та Канаді) навчальний заклад. У XIX столітті слово 

перекладалося з англійської як Колегія або Колегіум і у цьому широкому змісті 

може означати групу людей, які живуть за своїми внутрішніми правилами 

[11, с. 217.].  

Коледжі як навчальні заклади з’являються в країнах Європи, починаючи з 

ХІІІ століття. Так, на початку ХІІІ століття коледжі з’являються у 

Великобританії. Зокрема, у 1263 році був заснований Балліол-коледж при 

Оксфордському університеті. На сьогодні у Великобританії коледжами 

називаються окремі старовинні привілейовані середні школи (наприклад, Ітон, 

Уїнчестер), а також окремі приватні навчальні заклади, малодоступні для 

окремих сімей через високу оплату за навчання 

У ХІV столітті, зокрема, в 1304 році, у Франції  з’являється одним із 

перших Наваррський коледж, як складова частина Паризького університету. З 

XVI століття коледжі починають сприйматися як альтернатива консервативним 

університетам. Вони створювалися на базі бібліотек, в яких відбувалися 

читання лекцій професорами. Деякі коледжі були пов’язані з діяльністю єзуїтів.  

У США перші коледжі з’явилися в XVII столітті (за зразком англійських) 

як вищі навчальні заклади, що готували священнослужителів та державних 

службовців. На основі найбільш великих коледжів шляхом приєднання до них 

медичних, юридичних, богословських шкіл  (чи факультетів) у першій половині 

ХІХ століття були створені перші університети. На сьогодні у США «коледж» 

та «університет» є взаємозамінними поняттями та означають вищий навчальний 

заклад, в якому можна отримати диплом бакалавра чи магістра, хоча зазвичай 

коледжі менші за розміром. 

В Україні майже до кінця XVI ст. не було загальних середніх і вищих 

навчальних закладів. Українська молодь уже з середини XIV ст. прокладала 

собі дорогу до навчання в західних університетах [12, с.444]. І лише з  XVI-

XVIII століть в Україні з’являються коледжі, спочатку як колегіуми (колегіум 

(лат. collegium − «товариство, співдружність», іноді колегія). Першим 

колегіумом на українських землях став заснований у 1574 році заклад єзуїтів у 



місті Ярослав (тепер Польща). На Правобережжі діяли колегіуми Василіян, 

єзуїтів, піярів. Визначною та історично значимою була освітня діяльність 

Києво-Могилянського колегіуму, який періодично то набував, то втрачав статус 

академії, доки цей статус не було остаточно затверджено у 1701 році [4, с. 368].  

На противагу колегіумам, навчання в яких було суворо регламентованим 

за традиційною для Західної Європи схоластичною системою, викладання 

здійснювалося латинською мовою за загальноєвропейськими методиками 

гуманітарної освіти (що значною мірою призводило до втрати всіх ознак 

національної ідентичності українців), на теренах України у ХVІІ столітті діяли 

також і братські школи. Навчання в братських школах велося рідною мовою та 

викладалися основи православ’я, арифметика, астрономія, музична грамота, а 

також грецька мова [12, с. 466]. 

У ХІХ столітті (1864 р.), у результаті освітньої реформи, в Україні 

з’являється нова типологія освітніх закладів, згідно якої всі типи початкових 

шкіл було оголошено загальноосвітніми й названо початковими народними 

училищами. Відбувається уніфікація навчання, що передбачала роботу 

навчальних закладів за єдиним планом та програмою. Середніми освітніми 

закладами стають гімназії. На початку 30-х років ХХ століття відбувається 

чергова уніфікація вищої та середньої освіти в Україні. При цьому вищим 

навчальним закладом стає інститут, а середнім – технікум, училище [4, с. 462]. 

І лише із здобуттям незалежності України та спрямуванням сучасної 

освітньої системи на європейську інтеграцію, училища, які відповідали рівню 

закладу вищої освіти та надавали освітні послуги в здобутті освітньо-

кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст» та «бакалавр», почали набувати 

статусу коледжів. Сьогодні, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

коледж – це заклад вищої освіти або структурний підрозділ університету, 

академії чи інституту, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям 

ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра, проводить прикладні наукові 

дослідження та/або творчу мистецьку діяльність [10]. 



Говорячи про фахову підготовку майбутніх учителів музики, в процесі якої 

формується їхня професійна компетентність, ми відзначаємо особливе значення 

педагогічних коледжів, навчально-виховний процес яких спрямований на 

формування креативної особистості майбутнього вчителя музики, розкриття 

творчого потенціалу кожної особистості студента. Метою освітньої діяльності 

педагогічного коледжу є сприяння формуванню в особистості системи 

цінностей та інтересів; зміна якості її діяльності на користь інтелектуальної та 

творчої складових; ефективний розвиток індивідуальних здібностей; 

формування професійної компетентності за обраним фахом, що в кінцевому 

результаті забезпечить конкурентоспроможність особистості на ринку праці. 

Висновки.  

Таким чином, аналіз науково-педагогічних досліджень дозволили 

визначити ключові поняття нашого дослідження. Зокрема, професійну 

компетентність учителя музики ми потрактовуємо як систему професійних та 

особистісних характеристик, що ґрунтується на комплексі теоретичних знань, 

практичних навичок, досвіді в галузі мистецтва (а також психолого-

педагогічній галузі), ціннісних орієнтирах особистості, та є показником 

здатності до творчої інноваційно-педагогічної діяльності на інтегративних та 

етно-культурологічних засадах. 

Фахову підготовку майбутніх учителів музики ми розуміємо як цілісну 

навчально-виховну систему, що передбачає комплексне поєднання загальної 

психолого-педагогічної та спеціальної (мистецької) діяльності на навчальних 

заняттях, педагогічній практиці та в процесі активної позанавчальної участі 

студентів у різноманітних мистецьких заходах (конкурсах, фестивалях, 

концертах тощо), у результаті чого формується професійна компетентність 

майбутнього вчителя музики. 

Коледж – це заклад вищої освіти, що провадить освітню діяльність, 

пов’язану із здобуттям ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра 

(молодшого спеціаліста). Педагогічний коледж відіграє значну, без 

перебільшення, роль у фаховій підготовці майбутніх учителів музики. 



Навчально-виховний процес означених закладів вищої освіти спрямований на 

формування креативної особистості майбутнього вчителя музики, розкриття 

творчого потенціалу кожної особистості студента. 

 

Література: 

1. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка в системе высшего 

педагогического образования : [учебник для пед. спец. высш. учебн. зав.] / 

О. А. Абдуллина. – 2-ге изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1990. – 

141 с. 

2. Аристова Л. С. Розвиток професійної компетентності учителя музичного 

мистецтва / Л. С. Аристова. – Електронний ресурс. – Режим доступу:  

http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp20/2/aristova_tezi.pdf 

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. гол. ред. 

В. Г. Бусел]. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с. 

4. Історія світової та української культури : підручник для вищ. закл. освіти / 

В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера 

ЛТД, 2010. – 480 с. 

5. Масол Л. М. Естетизація навчально-виховного процесу в загальноосвітній 

школі / Л. М. Масол // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та 

учнівської молоді. – Кіровоград, 2010. – вип. 14, кн. І – С. 240-251. 

6. Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

5-9 класи / Масол Л. М., авт. колектив. – 2012. – Програма затверджена 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. 

7. Козир А. В. Компетентність як необхідний компонент професійної 

майстерності викладачів мистецьких спеціальностей [Електроний ресурс] / 

А. В. Козир. – Режим доступу: http://www.culturalstudies.in.ua/knigi_7.php 

8. Олексюк О. М. Діагностика мистецької компетентності студентів : пошук 

методичного інструментарію / О. М. Олексюк // Вища освіта України – 

2010. – Том V (23), додаток 4: Вища освіта України в контексті інтеграції до 

європейського освітнього простору. – К., 2010. – С. 475-483. 



9. Полубоярина І. І. Формування професійної компетентності майбутніх 

учителів музики в педагогічному коледжі: автореф. дис... канд. пед. наук: 

13.00.04. – Житомир, 2008. – 21 с. 

10. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Редакція: 

25.07.2018. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/conv. 

11. Словник української мови: в 11 т. / [ред. колег. І. К. Білодід (голова) та ін.]. 

– К.: Наукова думка, 1973. – Т. 4. – 840 с.  

12. Українська та зарубіжна культура : Навч. посіб. / М. М. Закович, 

І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін. ; за ред. М. М. Заковича. – К.: Т-во 

«Знання», КОО, 2000. – 622 с. 

13. Формування базових компетентностей учнів загальноосвітньої школи у 

системі інтегративної мистецької освіти: посібник для вчителя / [Л. Масол, 

Н. Миропольська, В. Рагозіна та ін.]; за наук. ред. Л. Масол. Київ, 2010. 

232 с. 

14. Щолокова О. П. Компетентнісний підхід у просвітницькій діяльності 

вчителя музики / О. П. Щолокова // Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових 

праць : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 

«Гуманістичні орієнтири мистецької освіти» (м. Київ, 27-29 квітня 2011 

року). – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 11 (16). – С. 15-19. – 

(Серія 14 «Теорія і методика мистецької освіти»). 

 
References:  

1. Abdullina O. A. Obshhepedagogicheskaja podgotovka v sisteme vysshego pedagogicheskogo 
obrazovanija : [uchebnik dlja ped. spec. vyssh. uchebn. zav.] [General pedagogical training in the 
system of higher pedagogical education] / O. A. Abdullina. – 2-ge izd., pererab. i dop. – M. : 
Prosveshhenie, 1990. – 141 s. 

2. Arystova L. S. Rozvytok profesiynoyi kompetentnosti uchytelya muzychnoho mystetstva 
[Development of the professional competence of the teacher of musical art] / L. S. Arystova. – 
Elektronnyy resurs. – Rezhym dostupu:  
http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp20/2/aristova_tezi.pdf 

3. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins'koyi movy [Great explanatory dictionary of 
modern Ukrainian language] / [uklad. hol. red. V. H. Busel]. – K. : Irpin' : VTF «Perun», 2004. – 
1440 s. 



4. Istoriya svitovoyi ta ukrayins'koyi kul'tury : pidruchnyk dlya vyshch. zakl. osvity [History of world 
and Ukrainian culture] / V. A. Hrechenko, I. V. Chornyy, V. A. Kushneruk, V. A. Rezhko. – K. : 
Litera LTD, 2010. – 480 s. 

5. Masol L. M. Estetyzatsiya navchal'no-vykhovnoho protsesu v zahal'noosvitniy shkoli 
[Aesthetization of the educational process in a general education school] / L. M. Masol // Teoretyko-
metodychni problemy vykhovannya ditey ta uchnivs'koyi molodi. – Kirovohrad, 2010. – vyp. 14, kn. 
I – S. 240-251. 

6. Mystetstvo. Navchal'na prohrama dlya zahal'noosvitnikh navchal'nykh zakladiv 5-9 klasy. [Art. 
Educational program for general educational institutions 5-9 classes] / Masol L. M., avt. kolektyv. – 
2012. – Prohrama zatverdzhena Nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny vid 07.06.2017 # 
804. 

7. Kozyr A. V. Kompetentnist' yak neobkhidnyy komponent profesiynoyi maysternosti vykladachiv 
mystets'kykh spetsial'nostey [Competence as a necessary component of professional skill of teachers 
of artistic specialties] [Elektronyy resurs] / A. V. Kozyr. – Rezhym dostupu: 
http://www.culturalstudies.in.ua/knigi_7.php 

8. Oleksyuk O. M. Diahnostyka mystets'koyi kompetentnosti studentiv : poshuk metodychnoho 
instrumentariyu [Diagnosis of students' artistic competence: the search for methodical tools] / 
O. M. Oleksyuk // Vyshcha osvita Ukrayiny – 2010. – Tom V (23), dodatok 4: Vyshcha osvita 
Ukrayiny v konteksti intehratsiyi do yevropeys'koho osvitn'oho prostoru. – K., 2010. – S. 475-483. 

9. Poluboyaryna I. I. Formuvannya profesiynoyi kompetentnosti maybutnikh uchyteliv muzyky v 
pedahohichnomu koledzhi: avtoref. dys... kand. ped. nauk: 13.00.04. [Formation of professional 
competence of future music teachers in the pedagogical college] – Zhytomyr, 2008. – 21 s. 

10. Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrayiny vid 01.07.2014 r. # 1556-VII. [About Higher Education: The 
Law of Ukraine] / Redaktsiya: 25.07.2018. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/conv 

11. Slovnyk ukrayins'koyi movy: v 11 t. [Dictionary of the Ukrainian language] / [red. koleh. I. K. 
Bilodid (holova) ta in.]. – K.: Naukova dumka, 1973. – T. 4. – 840 s.  

12. Ukrayins'ka ta zarubizhna kul'tura : Navch. posib.[ Ukrainian and foreign culture]  / M. M. 
Zakovych, I. A. Zyazyun, O. M. Semashko ta in. ; za red. M. M. Zakovycha. – K.: T-vo «Znannya», 
KOO, 2000. – 622 s. 

13. Formuvannya bazovykh kompetentnostey uchniv zahal'noosvitn'oyi shkoly u systemi intehratyvnoyi 
mystets'koyi osvity: posibnyk dlya vchytelya [Formation of basic competences of pupils of a 
secondary school in the system of integrative artistic education] / [L. Masol, N. Myropol's'ka, 
V. Rahozina ta in.]; za nauk. red. L. Masol. Kyyiv, 2010. 232 s. 

14. Shcholokova O. P. Kompetentnisnyy pidkhid u prosvitnyts'kiy diyal'nosti vchytelya muzyky 
[Competency approach in the educational activity of a music teacher] / O. P. Shcholokova // 
Naukovyy chasopys Natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova : 
zbirnyk naukovykh prats' : materialy IV Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi 
«Humanistychni oriyentyry mystets'koyi osvity» (m. Kyyiv, 27-29 kvitnya 2011 roku). – K. : NPU 
im. M. P. Drahomanova, 2011. – Vyp. 11 (16). – S. 15-19. – (Seriya 14 «Teoriya i metodyka 
mystets'koyi osvity»). 

Abstract. The article is devoted to theoretical consideration of aspects of formation of professional 
competence of future music teachers in the process of professional training in the pedagogical college. The 
essence of the key concepts of the study "Professional competence of the teacher of music", "professional 
training of the teacher of music", "pedagogical college" is revealed. 

It was found out that the pedagogical category "professional competence of the teacher of music" is 
researched in the works of a number of domestic musicians-scientists who are representatives of 
contemporary artistic education who considered theoretical-methodological and experimental aspects of its 
formation in the process of professional training of the individual. 

The author's approach to the interpretation of the professional competence of the future teacher of 
music, based on the integrative and ethno-cultural principles of the formation of professional-value 
orientations of the personality of the future specialist is proposed. It was found out that the professional 
competence of the teacher of music involves not only the personal, general pedagogical characteristic of the 



specialist, but also the quality of his musical-pedagogical and musical-performing activities, the specifics of 
the artistic sphere, through which the artistic and aesthetic influence on the person is carried out. 

The professional training of future teachers of music as a holistic educational and educational system 
is envisaged, which provides for a comprehensive combination of general psychological and pedagogical 
and special (artistic) activities in educational classes, pedagogical practice and in the process of active 
extra-curricular participation of students in various artistic events (contests, festivals, concerts etc.), 
resulting in the formation of professional competence of the future music teacher. 

The special significance of pedagogical colleges, the educational process of which is aimed at forming 
the creative personality of the future teacher of music, revealing the creative potential of each student is 
substantiated. It is noted that during the studies at the pedagogical college, a thorough, purposeful formation 
of the professional competence of future music teachers begins. The indicated link of pedagogical vocational 
education is of great importance for the professional training of future music teachers, since this is where 
the foundation is created, a sufficient theoretical and practical basis for the formation of professional 
competence of students is proposed, which in the future will ensure the effectiveness of their productive 
activities, the ability of future specialists to independently solve pedagogical tasks, contributing to the 
personal development of their pupils. 

Key words: musical pedagogy, professional competence, teacher of music, pedagogical college, 
vocational training. 
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