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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку українського 

суспільства одним з провідних ціннісних орієнтирів вищої освіти є гуманізація, як 

основний чинник еволюції людини. Її всебічний розвиток як особистості та 

найвищої цінності суспільства, удосконалення інтелектуальних і творчих здібностей 

є основними пріоритетами в організації художнього аматорства й аматорського 

інструментального виконавства зокрема.  

Керівники аматорських інструментальних колективів є тією професійною 

ланкою, яка здатна вирішувати надзвичайно важливі завдання щодо залучення 

молоді до найкращих зразків музичного мистецтва різних стилів, форм, жанрів 

засобами аматорського інструментального виконавства, здійснення просвітницької 

діяльності. Саме тому підготовка майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами в умовах університету 

набуває особливої актуальності. Майбутні керівники аматорських інструментальних 

колективів мають здобути не тільки професійні знання, вміння, навички, а й знати 

особливості діяльності сучасного керівника аматорського інструментального 

колективу, розуміти його функції та задачі, володіти комунікативними навичками та 

навичками керівника, методами врегулювання конфліктів тощо. 

Підготовка майбутніх фахівців музичного мистецтва відбувається на основі 

національної законодавчо-нормативної бази: Закону України „Про вищу освіту” 

(редакція від 01.01.2019 р.); Національної рамки кваліфікацій (Додаток до постанови 

КМУ від 23.11. 2011 р. № 1341); Постанов КМУ (від 26.04.2015 р. № 266 „Перелік 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти”; від 30.12. 2015 р. № 1187 „Про затвердження ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти”); Наказів МОН України („Про особливості 

запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти” від 06.11.2015 р. № 1151, затвердженого 

постановою КМУ від 29.04.2015 р. № 266; „Методичних рекомендацій щодо 

розроблення стандартів вищої освіти України” від 01.06.2017 № 600 (у редакції 

наказу МОН України від 21.12.2017 № 1648); Положення МОН України „Про 

організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III 

та IV рівнів акредитації” (від 01.06.2006), інших нормативних документів. 

Дослідження процесу професійної підготовки майбутніх фахівців музичного 

мистецтва ґрунтується на положеннях і висновках: сучасної філософії освіти 

(В. Андрущенко, В. Кремень, В. Огнев’юк,); наукових основах вищої професійно-

педагогічної освіти (Н. Дем’яненко, С. Сапожников, Л. Штефан); компетентнісного 

підходу в освіті (Г. Бєлєнька, Н. Бібік, І. Зимня, В. Краєвський, О. Кузьміна, 

В. Луговий, Е. Панасенко, О. Пометун, О. Савченко, Л. Хоружа та ін.); теоретичних 

і методологічних засадах професійної підготовки майбутніх учителів у вищій 

школі(А. Алексюк, М. Євтух, В. Прошкін, В. Стешенко); інновацій у педагогічній 

освіті (О. Дубасенюк, С. Харченко).  

Концептуальні положення професійної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва досліджено у працях вітчизняних науковців, зокрема з таких 

аспектів: історії становлення музично-педагогічної освіти (Г. Ніколаї, Т. Танько, 
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В. Черкасов); теоретичних основ професійної підготовки вчителів музичного 

мистецтва (С. Борисова, Г. Падалка, О. Ростовський, О. Щолокова); упровадження 

компетентнісного підходу в професійну підготовку майбутніх учителів музичного 

мистецтва (Л. Гаврілова, О. Матвєєва, Н. Овчаренко, І. Полубояринова, Т. Пляченко, 

Л. Проців, Т. Пухальского, Л. Пушкар, З. Стельмащук, Л. Тоцька, В. Шинкаренко, 

Яо Ямін та ін.). 

Професійна підготовка майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва 

музичними колективами досліджена науковцями у таких напрямах: теоретичні та 

методичні основи (І. Барановська, Б. Жорняк, Я. Сверлюк); педагогічні основи 

(Б. Брилін, Н. Коваленко, Т. Пляченко); формування готовності до керівництва 

музичними колективами (І. Маринін, Л. Паньків); виховання майбутнього вчителя 

музики (Г. Яківчук); формування виконавської майстерності у процесі колективного 

музикування (В. Федоришин) тощо. 

Проблема формування професійної компетентності ґрунтовно досліджувалася у 

працях українських (Н. Бутенко, Ж. Дасюк, М. Євтух, І. Зязюн, В. Лозова, 

В. Стрельніков) та зарубіжних (Е. Зеєр, А. Маркова, Н. Кузьміна) науковців. 

Аматорські інструментальні колективи в Україні функціонують на основі 

нормативно-законодавчих актів („Положення про народний (зразковий) 

аматорський колектив (студію)” затверджений наказом Міністерства культури і 

мистецтв України від 23. 06.1999 № 415 та змінами до нього (наказ Міністерства 

культури України від 11.10. 2013 № 968); Положеннями, що приймаються на різних 

рівнях (області, міста, вишу): „Про проведення обласного фестивалю-конкурсу 

художньої самодіяльності”; „Про обласний огляд-конкурс художньої 

самодіяльності”; „Про фестиваль народної творчості”; „Про творчі звіти колективів 

художньої самодіяльності та аматорів народного мистецтва” тощо). 

Дослідники проблем аматорського мистецтва вивчали такі його аспекти: 

народно-професіональні зв’язки та тенденції аматорського мистецтва (В. Новійчук), 

самодіяльне музичне мистецтво України (Л. Носов), моральне виховання засобами 

аматорських об’єднань (Т. Луговенко), тенденції розвитку аматорського 

виконавства (Н. Чистякова), спільна музично-виконавська діяльність (М. Моісєєва) 

тощо. Вагому частку у вивчення аматорського інструментального мистецтва внесли 

вітчизняні науковці, які дослідили аматорське народно-інструментальне 

виконавство України, його форми, пріоритетні напрями та тенденції (Р. Безугла, 

Є. Безп’ятов, А. Гуменюк, В. Гуцал, О. Ільченко та ін.). 

Місце аматорського мистецтва у системі сучасної освіти визначено науковцями 

O. Самойленко та Л. Сігаєвою. Вони відносять аматорську художню діяльність до 

цілеспрямовано-інформального компоненту інформальної освіти.  

Науковцями, також досліджено близьке за значенням поняття „художня 

самодіяльність”, як: діяльність щодо підвищення загальнокультурного і художньо-

естетичного рівня освіти народу (Н. Міхайлова); форма відпочинку людей, 

заповнення вільного часу, спілкування, підтримки емоційно-морального оптимізму 

(А. Михайлик); породження соціалістичної системи (Ф. Прокоф’єв, 

Ю. Соколовський). Досліджено історико-культурні аспекти художньої 

самодіяльності (С. Садовенко); організацію студентської самодіяльності 

(О. Чубукина); організацію і науково-методичне забезпечення художньої 
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самодіяльності (Т. Бакланова). Педагогічні та соціально-психологічні проблеми 

самодільного мистецтва були актуалізовані у зв’язку з існуючим поглядом на 

основне призначення самодіяльності, яка на відміну від професійного мистецтва має 

виховувати аматорів, а не публіку (Є. Смирнова, Ю. Соколовський, Ф. Соломонік). 

Водночас теоретичний аналіз наукових праць засвідчив, що підготовка 

майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами в умовах університету ще не була предметом 

окремого дослідження.  

Актуальність дослідження підсилює низка суперечностей, які гальмують 

підготовку майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами в умовах університету, а саме між: 

–  бажанням сучасної молоді реалізувати свої художньо-естетичні потреби та 

творчі здібності у межах аматорських інструментальних колективів та недостатньо 

високим рівнем надання їм таких послуг; 

–  вимогами сьогодення до організації професійної підготовки майбутніх 

фахівців музичного мистецтва для формування професійної компетентності 

керівників аматорських інструментальних колективів та відсутністю обґрунтованої 

структури такої компетентності; 

–  необхідністю якісної підготовки майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів та відсутністю розробленої моделі підготовки в 

умовах університету. 

Ураховуючи об’єктивну потребу в підготовці майбутніх фахівців музичного 

мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними колективами в умовах 

університету, недостатню теоретичну розробленість проблеми та її практичне 

впровадження, темою дисертаційного дослідження обрано: „Підготовка майбутніх 

фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами в умовах університету”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано як складову частину комплексної програми науково-дослідної роботи 

кафедри початкової і професійної освіти „Сучасні освітньо-виховні технології в 

підготовці вчителів” (ДР № 0111U008876) Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Тему дослідження затверджено 

Вченою радою Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (протокол № 9 від 22 грудня 2017 року). 

Об’єкт дослідження – підготовка майбутніх фахівців музичного мистецтва в 

умовах університету. 

Предмет дослідження – модель підготовки майбутніх фахівців музичного 

мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними колективами в умовах 

університету.  

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити 

модель підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва 

аматорськими інструментальними колективами в умовах університету.  

Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання дослідження:  

1. Вивчити стан дослідження обраної проблеми в педагогічній теорії та 

практичній діяльності університетів.  
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2. Уточнити понятійний апарат дослідження, визначити місце аматорського 

колективного інструментального виконавства у системі сучасної освіти.   

3. Обґрунтувати структуру професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів.  

4. Визначити критерії, показники та рівні сформованості професійної 

компетентності майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів.  

5. Розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити модель 

підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами в умовах університету. 

Для розв’язання поставлених завдань використано методи дослідження: 

теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення для порівняння й зіставлення різних 

поглядів на досліджувану проблему з метою визначення понятійно-

термінологічного апарату; обґрунтування структури професійної компетентності, 

визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості професійної 

компетентності майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів; 

обґрунтування моделі підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами в умовах університету 

для розробки поетапної підготовки, визначення змісту її етапів, форм, методів, 

засобів навчання; емпіричні – педагогічний моніторинг (педагогічне спостереження, 

бесіди, опитування, анкетування, тестування, інтерв’ювання, відвідування занять) з 

метою вивчення сучасного стану підготовки майбутніх фахівців музичного 

мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними колективами; 

педагогічний експеримент для експериментальної перевірки обґрунтованого у 

процесі дослідження моделі підготовки майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів; математичної статистики – для кількісного та 

якісного аналізу емпіричних даних, обробки результатів педагогічного 

експерименту, встановлення статистичної значущості результатів дослідження та 

їхньої кількісно-якісної інтерпретації.   

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у тому, що:  

 уперше обґрунтовано модель підготовки майбутніх фахівців музичного 

мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними колективами, що 

спирається на види та особливості професійної діяльності керівника аматорського 

інструментального колективу й складається з чотирьох блоків: цільового (мета, 

завдання), теоретико-конструктивного (наукові підходи, принципи, види та 

особливості професійної діяльності керівника аматорського інструментального 

колективу, професійна компетентність керівника аматорського інструментального 

колективу), організаційно-процесуального (професійна підготовка майбутніх 

фахівців музичного мистецтва, зміст підготовки, форми, методи, етапи формування 

професійної компетентності керівника аматорського інструментального колективу) 

та результативного (критерії, рівні, засоби діагностування, результат);  

 уточнено і розширено характеристику поняття „діяльність керівника 

аматорського інструментального колективу”, яка містить такі види – стратегічну, 

організаційно-педагогічну, аналітичну, концертно-виконавську й особливостями 

якої є: необхідність у більш інтенсивному спілкуванні з учасниками різного віку й 

виконавської підготовки (визначено функції керівника як фасилітатора відповідно 
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до визначених етапів діяльності колективу); необхідність мати знання та володіти 

уміннями керівника (інформаційними, менеджерськими, організаційно-

розвивальними – керівник-хедхантер, керівник-ейчар, лідерськими – керівник-коуч, 

керівник-тьютор, маркетинговими); обґрунтовано структуру професійної 

компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва як керівників аматорських 

інструментальних колективів, що містить змістовий, функціональний та 

мотиваційно-особистісний компоненти; визначено групи критеріїв (когнітивний, 

операціонально-діяльнісний, розвивально-творчий), показники та рівні її 

сформованості (низький, середній, високий); удосконалено процес підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами;   

 подальшого розвитку дістали положення щодо сутності аматорського 

інструментального виконавства, його місця в системі сучасної освіти.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблено 

та впроваджено модель підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами в освітній процес 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, 

Криворізького державного педагогічного університету; в аматорські 

інструментальні колективи: Народний естрадний оркестр імені А. Слатіна та 

ансамбль „Cool OK” під керівництвом І. Япринцева Палацу культури 

Основ’янського району м. Харкова та студентського камерного оркестру 

„Крещендо” Палацу студентів Національного технічного університету „Харківський 

політехнічний інститут” (керівник Н. Чистякова).  

Матеріалами дисертації можна послуговуватися в процесі підготовки майбутніх 

фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними 

колективами для розробки програм навчальних дисциплін „Оркестровий клас”, 

„Камерне музикування”, „Історія світової художньої культури та методика її 

викладання”, „Методика викладання дисциплін кваліфікації”; застосовувати в 

освітньому процесі розроблену дисципліну „Практикум з інструментального 

ансамблю”. Зміст і результати дослідження можуть бути використані викладачами 

університетів та інших педагогічних закладів освіти під час професійної підготовки 

керівників аматорських інструментальних колективів. 

Експериментальні матеріали впроваджено в освітній процес Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-

1016 від 05.12.2019 р.), Криворізького державного педагогічного університету 

(довідка № 09/1-704/3 від 06.12.2019 р.), Народного естрадного оркестру імені 

А. Слатіна та ансамбль „Cool OK” Палацу культури Основ’янського району 

м. Харкова (довідка № 258 від 25.11.2019 р.), студентського камерного оркестру 

„Крещендо” Палацу студентів Національного технічного університету „Харківський 

політехнічний інститут” (довідка № 66 – 01/113 від 05.12.2019 р.).  

Особистий внесок здобувача у роботі, опублікованій у співавторстві, 

полягає у проведенні аналізу наукових публікацій з проблеми формування 

професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, визначенні 

критеріїв, показників та методик оцінювання рівня сформованості її компонентів 

[5]. 
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Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження доповідались та обговорювались на наукових та науково-практичних 

конференціях різного рівня: Міжнародних – „Новина та за напреднали наука – 2018” 

(София, 2018); „Trends of modern science” (Sheffield, 2018); „Nauka: teoria i praktyka-

2019” (Przemyśl, 2019); „Новини на научния прогрес-2019” (София, 2019); 

Всеукраїнських – „Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та 

психології” (Запоріжжя, 2018); „Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої 

освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика” (Харків, 2018); „Сучасні 

педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових 

досліджень” (Київ, 2019); „Традиційна культура в умовах глобалізації: синергія 

традиції та інновації” (Харків, 2019).  

Результати дослідження обговорювались та набули позитивної оцінки на 

засіданнях кафедри початкової і професійної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

(упродовж 2015 – 2018 рр.). 

Публікації. Основні наукові положення дисертаційної роботи висвітлено в 16 

публікаціях (із них 15 – одноосібні), зокрема: 5 статей у наукових фахових виданнях 

України, 2 статті у періодичних зарубіжних виданнях, 9 публікацій у матеріалах 

наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел (309 

найменувань, із них 20 іноземною мовою), 14 додатків на 66 сторінках. Дисертація 

містить 11 таблиць, 16 рисунків. Загальний обсяг дисертації – 322 сторінки, із них 

основного тексту – 206 сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

  

У вступі обґрунтовано актуальність теми, вказано зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами, визначено об’єкт, предмет, мету та завдання, методи 

дослідження, викладено наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів, наведено відомості про апробацію та впровадження результатів 

дослідження, відомості про публікації, структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі – „Теоретичні основи підготовки майбутніх фахівців 

музичного мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними 

колективами” – здійснено теоретичний аналіз базових понять дослідження; 

проаналізовано підготовку майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва 

аматорськими інструментальними колективами у педагогічній теорії і практиці; 

схарактеризовано сучасний стан підготовки майбутніх фахівців музичного 

мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними колективами. 

Базові поняття дослідження класифіковано за трьома групами: до першої 

групи увійшли ті, що характеризують аматорське інструментальне виконавство; 

другу групу складають поняття, що визначають професійну компетентність 

майбутніх фахівців музичного мистецтва як керівників аматорських 

інструментальних колективів; до третьої групи віднесено поняття, що розкривають 

зміст, форми та методи підготовки керівників аматорських інструментальних 

колективів в умовах університету. 
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На основі аналізу філософських (А. Вартанов, А. Єгоров Ю. Петров), 

мистецтвознавчих (Р. Безугла, А. Гуменюк, В. Гуцал, Л. Дорогих, О. Ільченко, 

А. Каргін, Т. Луговенко, Н. Михайлова, Л. Носов, В. Новійчук, Н. Чистякова), 

педагогічних (Т. Бакланова, Є. Кривда, А. Михайлик, Т. Пляченко, Ф. Прокоф’єв, 

Є. Смирнова, Ю. Соколовський, Ф. Соломонік), соціально-психологічних 

(Л. Бамбурова) досліджень виявлено науковий зміст понять „аматор”, „аматорське 

мистецтво”, що дозволяє стверджувати: аматорське мистецтво є історичним явищем, 

невід’ємною складовою культури певного суспільства, класу, соціокультурного 

середовища й має свої особливості функціонування, форми, жанрово-видовий склад; 

є засобом самовираження й самореалізації представників окремого 

соціокультурного середовища, де суб’єктом художньої діяльності є не професіонал, 

а людина, що займається творчістю у вільний час і не отримує за це матеріальних 

винагород. 

Розкрито зміст понять „колективне музикування”, „самодіяльність”, 

„самодіяльне мистецтво”, „художня самодіяльність” які функціонують одночасно з 

поняттям „аматорське мистецтво” і є спорідненими з останнім. 

На підставі проведеного аналізу визначено, що: термін „аматорство” є 

загальним для всіх видів та форм непрофесійної творчості, а термін 

„самодіяльність” частковим, що характеризує непрофесійну творчу діяльність 

людей радянської епохи й має ідеологічну спрямованість; аматорське (самодіяльне) 

мистецтво є відносно самостійним компонентом культури й відрізняється від 

професійного мистецтва й народної творчості; аматорське мистецтво охоплює дві 

сфери непрофесійної діяльності людини: дозвілля та просвітництво. 

Зазначене вище дозволило сформулювати зміст терміну „аматорський 

інструментальний колектив”, шо є творчим виконавським колективом, діяльність 

якого здійснюється на основі соціокультурних інститутів та має конкретну форму, є 

соціально контрольованою й педагогічно спрямованою, орієнтована на стилі 

професійного (академічного) та естрадного мистецтва. Метою діяльності 

аматорського інструментального колективу є всебічний розвиток його учасників та 

задоволення запитів слухацької аудиторії.  

Визначено місце аматорського мистецтва у системі сучасної освіти, яке 

відноситься до цілеспрямовано-інформального компоненту інформальної освіти.  

Проаналізовано підготовку майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами у педагогічній теорії. 

Показано, що різні аспекти проблеми досліджено у наукових працях: 

І. Барановської, Л. Бамбурової, Б. Бриліна, Б. Жорняк, Н. Коваленко, І. Маринін, 

Л. Паньків, Т. Пляченко, Я. Сверлюк, В. Федоришин, Г. Яківчук.  

Проведено аналіз сучасної практичної діяльності університетів щодо 

наявності підготовки майбутніх фахівців за кваліфікацією „керівник аматорського 

колективу”; відповідності змісту навчальних планів факультетів мистецтв 

університетів такій підготовці; наявності дисциплін, модулів, тем, що стосуються 

аматорського мистецтва у програмах дисциплін професійного спрямування. 

Результати аналізу навчальних та робочих програм дисциплін галузі знань 

01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 014.13 Середня освіта Музичне мистецтво 

бакалаврського та магістерського рівнів підготовки майбутніх фахівців музичного 
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мистецтва у класичних та педагогічних університетах за 2017/2018 навчальний рік 

показали, що у навчальних планах та робочих програмах відсутні дисципліни, 

окремі теми, які розкривають особливості роботи з аматорськими 

інструментальними колективами, що не надає повного, систематизованого уявлення 

про аматорське інструментальне виконавство, не розкриває особливості теорії та 

методики керівництва аматорськими інструментальними колективами.  

Аналіз нормативних документів університетів, щодо функціонування 

аматорських інструментальних колективів показав, що організації, в межах яких 

вони функціонують, за формою бувають різними (центри, клуби тощо). Їх мета та 

завдання діяльності спрямовані на задоволення культурних та просвітницьких 

потреб студентів та співробітників й залежать від виконавських можливостей 

учасників та рівня освіти керівника колективу. Рівень та різноманіття послуг, що 

пропонують Центри варіюється. 

Визначено сучасний стан підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва 

до керівництва аматорськими інструментальними колективами та організації 

діяльності таких колективів. Опитування викладачів показало, що 44,6% вважають 

актуальною проблему підготовки майбутніх фахівців до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами. Серед опитаних студентів переважна більшість 

(56,3%) недостатньо розуміє перспективи та завдання такої діяльності. 

У другому розділі – „Розробка та наукове обґрунтування моделі 

підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва 

аматорськими інструментальними колективами” – визначено види та 

особливості діяльності керівника аматорського інструментального колективу; 

обґрунтовано структуру професійної компетентності керівника аматорського 

інструментального колективу як результату підготовки; уточнено критерії, 

показники, рівні її сформованості; розроблено модель підготовки майбутніх 

фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними 

колективами в умовах університету.  

У процесі дослідження уточнено і розширено характеристику поняття 

„діяльність керівника аматорського інструментального колективу”, яка містить такі 

види: стратегічну (визначення мети та задач діяльності колективу, особистісних 

цілей та завдань його учасників; планування навчально-виховної, концертно-

виконавської та культурно-просвітницької роботи; добір репертуару; проектування 

етапів репетиційної роботи; діагностування здібностей, виконавського рівня, 

психологічних особливостей учасників колективу тощо); організаційно-педагогічну 

(організація колективу; донесення до кожного учасника мети і задач діяльності; 

формування виконавського складу; визначення функцій кожного учасника 

колективу; організація репетиційної й концертної роботи; придбання інструментів; 

налагодження контролю за результатами самостійної роботи тощо); аналітичну 

(теоретичний та виконавський аналіз твору, окремих партій; інструментування й 

адаптація музичних творів для певного складу виконавців тощо); концертно-

виконавську (підготовка й проведення концертів, тематичних вечорів, концертів-

лекцій; участь колективу в оглядах-конкурсах, фестивалях, музично-просвітницьких 

заходах різних рівнів; виконавська діяльність керівника та учасників колективу 

тощо). 
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Визначено особливості діяльності керівника аматорського інструментального 

колективу якими є: необхідність у більш інтенсивному спілкуванні з учасниками 

різного віку й виконавської підготовки, що передбачає знання та уміння з 

фасилітації (визначено функції керівника як фасилітатора відповідно до етапів 

діяльності колективу); необхідність мати знання та володіти уміннями керівника 

(інформаційними, менеджерськими, організаційно-розвивальними – керівник-

хедхантер, керівник-ейчар, лідерськими – керівник-коуч, керівник-тьютор, 

маркетинговими). 

Обґрунтовано структуру професійної компетентності майбутнього фахівця 

музичного мистецтва як керівника аматорського інструментального колективу, що 

містить змістовий, функціональний та мотиваційно-особистісний компоненти. 

Змістовий компонент визначає необхідну сукупність професійних знань та їх 

розуміння й містить психолого-педагогічні, музикознавчі, управлінські, методичні, 

комунікативні, інформаційно-технологічні знання. Функціональний компонент, 

становить сукупність професійних умінь й поєднує такі групи: музично-виконавські, 

організаційно-управлінські, комунікативні, методичні, інформаційно-технологічні. 

Мотиваційно-особистісний компонент є сукупністю особистісних мотивів, якостей, 

що сприяють усвідомленню значущості діяльності з керівництва аматорським 

інструментальним колективом: мотивація до занять з аматорськими 

інструментальними колективами, здатність до комунікації та запобігання 

конфліктам. 

Визначено критерії та відповідні показники сформованості компонентів 

професійної компетентності керівників аматорських інструментальних колективів: 

когнітивний (професійні та педагогічні знання, знання щодо керівництва 

персоналом та фасилітації), операціонально-діяльнісний (професійні та педагогічні 

уміння, здатність до саморозвитку у площині керівництва аматорськими 

інструментальними колективами), розвивально-творчий (мотиви розвитку 

професійної компетентності керівника аматорських інструментальних колективів; 

комунікативні та організаторські уміння і навички; здатність до запобігання 

конфліктам).  

На основі визначених критеріїв та відповідних ним показників було 

схарактеризовано рівні сформованості професійної компетентності майбутніх 

керівників аматорських інструментальних колективів: високий, середній, низький.  

Для перевірки сформованості компонентів професійної компетентності 

майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів було здійснено 

відбір таких методик: методика „Когнітивна орієнтація (локус контролю)” (за 

Дж. Роттером); методика оцінки пізнавальних здібностей „Виділення істотних 

ознак”; методика визначення поведінки керівника дискусії (за Л. Петровською); 

методика діагностики навчальної мотивації студентів А. Реана та В. Якуніна, 

модифікація Н. Бадмаєвої; методика „Потреба у досягненні” (за Ю. Орловим); 

опитувальник мотивації (Оцінка рівня прагнень); методика визначення 

комунікативних та організаторських здібностей (КОЗ-2); методика „Стратегія 

боротьби з конфліктами” (Д. Веттен, К. Камерон); методика діагностики емпатії 

(І. Юсупов). Адаптовано: діагностичні картки (музично-виконавського розвитку 

студента, аналізу педагогічної діяльності студента-практиканта, оцінювання творчої 
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роботи (презентація), оцінювання есе (О. Матвєєва)), опитувальник „Який я 

керівник?”, „Методику діагностики структури навчальної мотивації” 

(А. Дербеньової). Розроблено авторські анкети для аналізу ставлення викладачів та 

студентів до формування компетентності керівника аматорського 

інструментального колективу.  

Для систематизації, теоретичного обґрунтування процесу підготовки 

майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами, визначення зв’язків між її структурними 

компонентами було побудовано модель, яка складається з чотирьох блоків: 

цільового, теоретико-конструктивного, організаційно-процесуального та 

результативного. Цільовий блок розкриває реалізацію ефективного функціонування 

професійної підготовки, що припускає поєднання й інтеграцію всіх блоків й 

охоплює мету (підвищення рівня сформованості професійної компетентності 

майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів) та завдання 

підготовки (розробка структури професійної колективності; збагачення змісту 

підготовки; визначення методів формування структурних компонентів 

компетентності). Теоретико-конструктивний блок акумулює наукові підходи 

(системний, компетентнісний, діяльнісний, студентоцентрований, особистісно-

орієнтований), принципи (професійно-педагогічної спрямованості, науковості, 

системності й послідовності, доступності, практичної орієнтованості, єдності теорії 

та практики), види професійної діяльності керівника аматорського 

інструментального колективу (стратегічна, організаційно-педагогічна, аналітична, 

концертно-виконавська) та особливості такої діяльності, структуру професійної 

компетентності (змістовий, функціональний, мотиваційно-особистісний 

компоненти). Організаційно-процесуальний блок уключає професійну підготовку 

майбутніх фахівців музичного мистецтва: − зміст підготовки (відібрано науково-

методичні матеріали з питань аматорського інструментального виконавства, 

особливостей діяльності керівника аматорського інструментального колективу для 

підготовки викладачів; розроблено та включено у навчальний план підготовки 

бакалаврів дисципліну „Практикум з інструментального ансамблю”, навчальні 

дисципліни „Оркестровий клас”, „Історія художньої культури та методика її 

викладання” доповнено темами: „Історична періодизація становлення аматорського 

інструментального колективного виконавства України”, „Принципи добору та 

систематизації репертуару для роботи з аматорськими інструментальними 

колективами”, „Організація самостійної роботи учасників аматорських 

інструментальних колективів різних вікових груп” тощо; удосконалено та збагачено 

зміст навчальних дисциплін блоку професійної підготовки магістрантів, а саме: 

навчальні дисципліни „Камерне музикування”, „Методика викладання дисциплін 

кваліфікації” доповнено темами: „Методи репетиційної роботи з аматорським 

інструментальним колективом”, „Функції та завдання діяльності керівника 

аматорського інструментального колективу”, „Правила колективної гри” тощо; 

доповнено зміст навчальної дисципліни блоку вибіркових дисциплін підготовки 

магістрантів „Діагностування якості підготовки майбутніх фахівців у мистецькій 

освіті” наступними темами: „Місце аматорського інструментального виконавства у 

системі сучасної освіти”, „Діагностування комунікативних здібностей учасників 
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аматорських інструментальних колективів”, „Розвиток уваги учасників аматорських 

інструментальних колективів під час виконання музичних творів” тощо); −  форми 

(аудиторні, позааудиторні, індивідуально-групові, самостійна робота, концертно-

виконавська практика, відвідування майстер-класів, репетицій аматорських 

інструментальних колективів), − методи (загально-педагогічні (порівняння, пізнання 

від загального до конкретного, критичного мислення, моделювання професійних 

ролей, стимулювання й мотивації, діагностування знань, умінь і навичок), спеціальні 

музичні (вибіркового вивчення твору, багаторазового повторення, зміни темпових та 

динамічних характеристик, словесної інтерпретації музичного образу, створення 

художнього контексту, створення вже створеного, художньо-педагогічного аналізу), 

інтерактивні (метод смислових опор, дискусія, диспут, ділова гра, проблемна бесіда, 

метод роботи в парах, кейс-метод); методи розвитку персоналу (фасилітація, 

коучинг, тьюторство, баскет-метод, метод поведінкового моделювання)); – етапи 

формування професійної компетентності майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів (організаційно-проєктувальний, етап реалізації, 

узагальнювальний).  

Результативний блок засвідчує результат підготовки за певними показниками 

й замикає модель, збігаючись із її цільовим блоком та поєднує критерії 

сформованості професійної компетентності майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів (когнітивний, операціонально-діяльнісний, 

розвивально-творчий), рівні (високий, середній, низький); засоби діагностування 

(анкетування, бесіди, спостереження, тестування) та результат – позитивна динаміка 

сформованості професійної компетентності майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів (див. рис. 1). 

У третьому розділі – „Організація та проведення педагогічного 

експерименту” – подано етапи та організацію проведення експериментальної 

роботи; проаналізовано результати формувального експерименту. 

Педагогічний експеримент з реалізації моделі підготовки майбутніх фахівців 

музичного мистецтва, що забезпечує формування професійної компетентності 

керівників аматорських інструментальних колективів в умовах університету 

проводився у два етапи й складався з констатувального та формувального 

експерименту. 

Формувальний експеримент мав такі етапи: організаційно-проектувальний, 

етап реалізації, узагальнювальний. На організаційно-проєктувальному етапі 

формувального експерименту було здійснено: відбір інформаційних та методичних 

матеріалів, методик; проведено науково-методичну підготовку викладачів (науково-

методичний семінар „Аматорське інструментальне виконавство: сутність та 

особливості діяльності керівника аматорського інструментального колективу”); 

відібрано інформаційне забезпечення діяльності викладачів у вигляді комплекту 

інструкційних матеріалів, який містив (навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації, наукові статті, витяги з нормативних документів, контрольні, 

корекційні завдання; аудіо записи, завдання для виконання й оформлення творчих 

проектів; 
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Рис. 1. Модель підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними колективам 
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керівників аматорських інструментальних 

колективів 

Завдання – розробка структури професійної компетентності; 

збагачення змісту підготовки; визначення методів формування 

структурних компонентів компетентності 

Т
ео

р
ет

и
к

о
-к

о
н

ст
р

у
к

т
и

в
н

и
й

 б
л

о
к

 

Підходи 

системний, 

компетентнісний, 
діяльнісний, 

студентоцентрований, 

особистісно-

орієнтований 

Види професійної діяльності керівника аматорського інструментального колективу: 

стратегічна, організаційно-педагогічна, аналітична, концертно-виконавська 

Особливості професійної діяльності керівника аматорського 

інструментального колективу 

Принципи 

професійно-педагогічної 
спрямованості,  

науковості,  

системності й 
послідовності, 

доступності,  

практичної орієнтованості, 

єдності теорії та практики 

-необхідність у більш інтенсивному спілкуванні з учасниками 

різного віку й виконавської підготовки, що передбачає знання та 

уміння з фасилітації (визначено функції керівника як фасилітатора 
відповідно до етапів діяльності колективу); 
 необхідність мати знання та володіти уміннями керівника 

(інформаційними, менеджерськими, організаційно-розвивальними –

керівник-хедхантер, керівник-ейчар, лідерськими – керівник-коуч, 

керівник-тьютор, маркетинговими) 

Професійна компетентність керівника аматорського інструментального колективу 

Змістовий компонент Функціональний компонент Мотиваційно-особистісний компонент 

Дисципліни професійної 

підготовки 

Додано до навчального плану підготовки бакалаврів дисципліна „Практикум з інструментального ансамблю”, 

доповнено темами дисципліни „Оркестровий клас”, „Історія художньої культури та методика її викладання” 
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поради методистів, керівників-практиків, психологів, науковців щодо означеної 

проблеми); проведено дискусію за темою „Професія – диригент аматорського 

інструментального колективу” на засіданнях Інституту кураторів, заняттях „Школи 

молодого куратора”; розроблено дисципліну „Практикум з інструментального 

ансамблю”, відібрано теми, що доповнили дисципліни навчальних планів 

підготовки бакалаврів та магістрів; здійснено вибірку генеральної сукупності 

майбутніх фахівців експериментальної та контрольної групи; проведено 

порівняльний аналіз показників рівня сформованості професійної компетентності 

майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів контрольної та 

експериментальної групи на початку експерименту.  

У процесі етапу реалізації, було впроваджено модель підготовки майбутніх фахівців 

музичного мистецтва, спрямовану на формування професійної компетентності 

керівників аматорських інструментальних колективів в умовах університету. На 

практичних заняттях з дисципліни „Практикум з інструментального ансамблю” 

опановували такі методи роботи з аматорськими інструментальними колективами: 

баскет-метод (гра „Оркестрова репетиція”); метод поведінкового моделювання для 

засвоєння професійних дій керівника аматорського інструментального колективу у 

стандартних ситуаціях (модель „Цінності взаєморозуміння у діяльності нашого 

ансамблю/оркестру”); наставництва (індивідуального шефства студентів старших 

курсів над студентами першокурсниками); проводилися індивідуальні заняття та 

бесіди на такі теми: „Камерні твори українських композиторів”, „Музичні 

оркестрові інструменти різних культур”, „Основні засоби музичної виразності гри 

на тромбоні” тощо.  

Основними елементами організації репетиційної роботи з аматорськими 

інструментальними колективами, які учасники експериментальної групи 

опановували на практичних заняттях, були: добір і аналіз творів для адаптації 

виконання аматорськими інструментальними колективами з різним складом 

виконавців із запропонованого викладачем матеріалу; ескізне читання партитур за 

фортепіано; аналіз різних варіантів аранжування творів з метою визначення 

принципів розподілу тематичного матеріалу між групами інструментів; ілюстрація 

прийомів звуковидобування, фрагментів твору, методичних прийомів; моделювання 

фрагментів занять із застосуванням розбору репетицій та концертних виступів; 

застосування прийомів фасилітації у процесі організації колективного розв’язання 

проблем у групі; застосування коучингу для спонукання до самостійного пошуку 

шляхів розв’язання педагогічних, виконавських, комунікативних проблем (бесіди 

„Мій майбутній творчий шлях”, „Як удосконалити свою гру?”). Застосовували 

традиційні та електронні засоби навчання (спеціально відібраний та підготовлений 

аудіо-матеріал в електронному вигляді, відео-інформаційні матеріали, бази даних, 

ІКТ). 

Ефективним засобом набуття досвіду з керівництва аматорським інструментальним 

колективом стало: проведення дискусії на тему „Колективне та сольне 

інструментальне виконавство у площині аматорського музикування”; відвідування 

майстер-класів фахівців кафедр камерного ансамблю та оркестрових духових та 

ударних інструментів й оперно-симфонічного диригування Харківського 

національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського; участь у 
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репетиціях аматорських інструментальних колективів („Cool OK” та „Крещендо” 

Палацу студентів НТУ „ХПІ”). 

Із метою оцінювання ефективності моделі підготовки майбутніх фахівців музичного 

мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними колективами на 

узагальнювальному етапі формувального експерименту було здійснено повторне 

вимірювання показників, що й під час вхідної діагностики, порівняльний аналіз змін 

та інтерпретація результатів дослідження. 

Аналіз результатів експериментальної роботи показав, що впровадження моделі 

підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами мало суттєвий вплив на рівень сформованості 

професійної компетентності останніх. Так, в ЕГ відбулося зростання на 22,5% (на 

початок – 49,9,%, на кінець – 72,4%); у студентів КГ рівень сформованості 

професійної компетентності зріс на 10,2% (на початок – 50,3%, на кінець – 60,5%) 

(Табл. 1).  

Таблиця 1  

Динаміка сформованості професійної компетентності  майбутніх 

керівників аматорських інструментальних колективів (за компонентами) після 

завершення педагогічного експерименту 

 

№ Компоненти КГ, %  

 

ЕГ, %  

 

до після показник 

змін 

до після показник 

змін 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Змістовий 

компонент 

53,8  62,5  8,7  54,4  75,2  20,8  

2 Функціональний 

компонент 

48,6  60,9  12,3  49,3  67,6  18,3  

3 Мотиваційно-

особистісний 

компонент  

51,6  59,8  8,2  50,3  76,7  26,4  

Професійна 

компетентність 

50,3  60,5  10,2  49,9  72,4  22,5  

 

Порівняльний аналіз результатів формувального експерименту засвідчив 

позитивні зміни за всіма структурними компонентами сформованості професійної 

компетентності майбутніх керівників аматорських інструментальних колективів в 

експериментальній групі, на відміну від контрольної. Так, рівень сформованості 

змістового компонента професійної компетентності студентів ЕГ на кінець 

педагогічного експерименту зріс на 20,8%, КГ – на 8,7%; рівень сформованості 

функціонального компонента студентів ЕГ зріс на 18,3%, КГ – 12,3%; рівень 

сформованості мотиваційно-особистісного компонента студентів ЕГ зріс на 26,4%, 

КГ – 8,2%. 

За даними кореляційного аналізу було визначено ступінь залежності рівня 

сформованості професійної компетентності майбутніх керівників аматорських 
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інструментальних колективів з її компонентами: дуже високий ступінь залежності 

виявлено за змістовим (r = 0,98) та мотиваційно-особистісним компонентами (r = 

0,94); високий ступінь залежності виявлено за функціональним (r = 0,82) 

компонентом.  

 

Проведене дослідження дозволило сформулювати такі висновки відповідно 

до поставлених завдань: 

1. Проаналізовано стан дослідження проблеми підготовки майбутніх фахівців 

музичного мистецтва у науково-педагогічній теорії; в процесі професійної 

підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва в практичній діяльності 

університетів та музичних училищ; зарубіжний (Республіка Німеччина, Велика 

Британія, Шотландія, США) та вітчизняний досвід аматорського інструментального 

виконавства. Визначено, що підготовка майбутніх фахівців музичного мистецтва 

ґрунтується на засадах оволодіння системою компетентностей у галузі культури і 

мистецтва; здобуття професійних компетентностей у межах музично-виконавської, 

методичної, педагогічної та науково-дослідницької роботи та свідчить про 

відсутність дисциплін або окремих тем, що розкривають особливості роботи з 

аматорськими інструментальними колективами.  

Опитування викладачів показало, що 44,6% вважають актуальною проблему 

підготовки майбутніх фахівців до керівництва аматорськими інструментальними 

колективами. Серед опитаних студентів переважна більшість (56,3%) недостатньо 

розуміє перспективи та завдання такої діяльності. 

2. Аналіз педагогічної, філософської, соціально-психологічної, музикознавчої 

літератури дозволив виявити науковий зміст понять „аматор”, „аматорське 

мистецтво” й стверджувати, що: аматорське мистецтво є історичним явищем, 

невід’ємною складовою культури певного суспільства, класу, соціокультурного 

середовища й має свої особливості функціонування, форми прояву та жанри; є 

засобом самовираження й самореалізації представників окремого соціокультурного 

середовища, де суб’єктом художньої діяльності є не професіонал, а людина, що 

займається творчістю у вільний час і не отримує за це матеріальних винагород. 

Розкрито зміст понять „самодіяльність”, „самодіяльне мистецтво”, „художня 

самодіяльність”. Виявлено місце аматорського інструментального виконавства у 

системі сучасної освіти, яке відноситься до цілеспрямовано-інформального 

компоненту інформальної освіти. 

Визначено термін „аматорський інструментальний колектив”, який розглядаємо 

як творчий виконавський колектив, діяльність якого здійснюється на основі 

соціокультурних інститутів та має конкретну форму, є соціально контрольованою й 

педагогічно спрямованою, орієнтована на стилі професійного (академічного) та 

естрадного мистецтва. Метою діяльності аматорського інструментального 

колективу є всебічний розвиток його учасників та задоволення запитів слухацької 

аудиторії. 

3. Обґрунтовано структуру професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів, що містить змістовий, функціональний 

та мотиваційно-особистісний компоненти. Змістовий компонент визначає необхідну 

сукупність професійних знань (психолого-педагогічних, музикознавчих, 
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управлінських, методичних, комунікативних, інформаційно-технологічних); 

функціональний компонент, становить сукупність професійних умінь (музично-

виконавських, організаційно-управлінських, комунікативних, методичних, 

інформаційно-технологічних); мотиваційно-особистісний компонент є сукупністю 

особистісних мотивів, що сприяють усвідомленню значущості професійної 

діяльності керівника аматорського інструментального колективу. 

4. Визначено критерії та відповідні показники сформованості компонентів 

професійної компетентності майбутніх керівників аматорських інструментальних 

колективів: когнітивний (наявність професійних знань;  наявність педагогічних 

знань; наявність знань щодо керівництва персоналом та фасилітації), 

операціонально-діяльнісний (наявність професійних умінь; наявність педагогічних 

умінь; здатність до саморозвитку у площині керівництва аматорськими 

інструментальними колективами), розвивально-творчий (мотиви розвитку 

професійної компетентності керівника аматорських інструментальних колективів; 

комунікативні та організаторські уміння і навички; здатність до запобігання 

конфліктам).  

Встановлено рівні сформованості професійної компетентності майбутніх 

керівників аматорських інструментальних колективів: високий, середній, низький.  

5. Розроблено, обґрунтовано та експериментально перевірено модель 

підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами, яка складається з чотирьох блоків: цільового, 

теоретико-конструктивного, організаційно-процесуального та результативного. 

Цільовий блок розкриває реалізацію ефективного функціонування професійної 

підготовки, що припускає поєднання та інтеграцію всіх блоків й охоплює мету та 

завдання підготовки. Теоретико-конструктивний блок акумулює наукові підходи, 

принципи, види професійної діяльності керівника аматорського інструментального 

колективу та особливості такої діяльності, структуру професійної компетентності. 

Організаційно-процесуальний блок уключає професійну підготовку майбутніх 

фахівців музичного мистецтва; зміст підготовки; форми, методи; етапи формування 

професійної компетентності майбутніх керівників аматорських інструментальних 

колективів. Результативний блок засвідчує результат професійної підготовки за 

певними показниками й замикає модель, збігаючись із її цільовим блоком і поєднує 

критерії сформованості професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів, рівні; засоби діагностування та результат 

– сформованість професійної компетентності майбутніх керівників аматорських 

інструментальних колективів 

Експериментальним шляхом було перевірено та доведено ефективність 

розробленої моделі підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами в умовах університету. 

Перевірка достовірності відмінностей результатів дослідження контрольної та 

експериментальної групи здійснювалася з використанням критерію χ2. Така 

перевірка дала можливість виявити статистично значущі відмінності рівнів 

сформованості професійної компетентності та її компонентів у майбутніх фахівців 

експериментальної та контрольної груп на початку експерименту та наприкінці 

дослідження. 
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Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми підготовки 

майбутніх фахівців музичного мистецтва до керівництва аматорськими 

інструментальними колективами в умовах університету. Подальшого дослідження 

потребують проблеми добору різножанрового репертуару, організації роботи з 

естрадними аматорськими інструментальними колективами, самостійної роботи 

учасників колективів з різними рівнями підготовки. 
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АНОТАЦІЇ 

Зуб Г. В. Підготовка майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

керівництва аматорськими інструментальними колективами в умовах 

університету. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Державний вищий 

навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – 

Слов’янськ, 2020.  

У дисертації конкретизовано зміст понять „аматор”, „аматорське мистецтво”. 

Розкрито зміст понять „колективне музикування”, „самодіяльність”, „самодіяльне 

мистецтво”, „художня самодіяльність” які функціонують одночасно з поняттям 

„аматорське мистецтво” і є спорідненими з останнім. Сформульовано визначення 

терміну „аматорський інструментальний колектив”, який є творчим виконавським 

колективом, діяльність якого здійснюється на основі соціокультурних інститутів та 

має конкретну форму, є соціально контрольованою й педагогічно спрямованою, 

орієнтована на стилі професійного (академічного) та естрадного мистецтва. Метою 

діяльності аматорського інструментального колективу є всебічний розвиток його 

учасників та задоволення запитів слухацької аудиторії. Визначено місце 

аматорського мистецтва у системі сучасної освіти, показано, що діяльність аматорів 

належить до цілеспрямовано-інформального компоненту інформальної освіти. 
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Визначено особливості діяльності керівника аматорського інструментального 

колективу якими є: необхідність у більш інтенсивному спілкуванні з учасниками 

колективу; необхідність знати та володіти уміннями керівника. Обґрунтовано 

структуру професійної компетентності майбутнього фахівця музичного мистецтва 

як керівника аматорського інструментального колективу, що містить змістовий, 

функціональний та мотиваційно-особистісний компоненти. Виділено критерії 

(когнітивний, операціонально-діяльнісний, розвивально-творчий) та рівні (високий, 

середній, низький) сформованості професійної компетентності майбутніх керівників 

аматорських інструментальних колективів. Здійснено добір методик для перевірки 

прояву кожного критерію. 

Розроблено модель процесу підготовки майбутніх фахівців музичного 

мистецтва до керівництва аматорськими інструментальними колективами, що 

забезпечує формування їхньої професійної компетентності. Експериментально 

доведено її ефективність. 

Ключові слова: підготовка, фахівці музичного мистецтва, майбутні керівники, 

аматорські інструментальні колективи, професійна компетентність, університет. 

 

Зуб Г. В. Подготовка будущих специалистов музыкального искусства к 

руководству любительскими инструментальными коллективами в условиях 

университета. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

Государственное высшее учебное заведение „Донбасский государственный 

педагогический университет”. – Славянск, 2020. 

В диссертации конкретизировано содержание понятий „любитель”, 

„любительское искусство”. Раскрыто содержание понятий „коллективное 

музицирование”, „самодеятельность”, „самодеятельное искусство”, 

„художественная самодеятельность”, которые функционируют одновременно с 

понятием „любительское искусство” и являются родственными с последним. 

Сформулировано определение термина „любительский инструментальный 

коллектив”– творческий исполнительский коллектив, деятельность которого 

осуществляется на основе социокультурных институтов и имеет конкретную форму, 

является социально контролируемой и педагогически направленной, 

ориентированная на стили профессионального (академического) и эстрадного 

искусства, целью которого является всестороннее развитие его участников и 

удовлетворения запросов слушательской аудитории. Определено место 

любительского искусства в системе современного образования, такая деятельность 

относится к целенаправленно-информальному компоненту информального 

образования. Определены особенности деятельности руководителя любительского 

инструментального коллектива, которыми являются: необходимость в более 

интенсивном общении с участниками коллектива; необходимость знать и владеть 

умениями руководителя. Обосновано структуру профессиональной компетентности 

будущего учителя музыкального искусства как руководителя любительского 

инструментального коллектива, которая содержит содержательный, 

функциональный и мотивационно-личностный компоненты. Выделены критерии 
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(когнитивный, операционально-деятельностный, развивающе-творческий) и уровни 

(высокий, средний, низкий) сформированности профессиональной компетентности 

будущих руководителей любительских инструментальных коллективов. 

Осуществлен подбор методик для проверки сформированности каждого 

компонента. 

Обоснована, разработана и экспериментально проверена модель подготовки 

будущих специалистов музыкального искусства к руководству любительскими 

инструментальными коллективами, обеспечивающая формирование их 

профессиональной компетентности. 

Ключевые слова: подготовка, специалисты музыкального искусства, будущие 

руководители, любительские инструментальные коллективы, профессиональная 

компетентность, университет. 

 

Zub H. V. The preparation of future musical art specialists for managing 

amateur instrumental groups under the university conditions. – Qualifying scientific 

work on the rights of manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences according to speciality 

13.00.04 –Theory and Methodology of Professional Education. – State Higher Educational 

Establishment „Donbass State Pedagogical University”. – Sloviansk, 2020. 

The thesis specifies the content of the concepts „amateur” and „amateur art”. The 

content of the concepts „collective music making”, „amateur activities”, „self-organized 

art”, „amateur art activities” which function simultaneously with the concept „amateur art” 

and are related to it. The definition of the term „amateur instrumental group” is given. It is 

a creative performing group, the activities of which are carried out on the basis of socio-

cultural institutions. It has a specific form, is socially controlled and pedagogically 

oriented, and is focused on the style of professional (academic) and pop art. The purpose 

of amateur instrumental groups is the comprehensive development of its members and 

meeting the audience’s needs. The place of amateur art in the system of modern education 

is determined. It is shown that the amateurs’ activities belong to the purposeful-informal 

component of informal education. The peculiarities of amateur instrumental group leader’s 

activity are determined. They are: the need for more intensive communication with group 

members; the need to know and have the skills of a leader. The structure of professional 

competence of the future musical art specialists as the head of amateur instrumental group 

containing semantic, functional and motivational-personal components is substantiated. 

The criteria for formation of professional competence of future leaders of amateur 

instrumental groups (cognitive, operational, developmental and creative) and levels (high, 

medium, low) are singled out. The selection of methods for checking each criterion 

manifestation is made. 

A model of the process of preparation of future musical art specialists lead amateur 

instrumental groups has been developed, which ensures the formation of their professional 

competence. Its effectiveness has been experimentally proven. 

Key words: preparation, specialists of music art, future leaders, amateur instrumental 

groups, professional competence, university. 


