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ЗМІСТ ТА СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
  

Здійснений теоретичний аналіз поняття «готовність майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної 

діяльності». У статті подано авторське тлумачення поняття готовність майбутніх учителів музичного мистецтва 

до професійної діяльності як важлива якість та стійка особистісна характеристика майбутнього учителя, що 

виявляється у його здатності здійснювати ефективну педагогічну діяльність і є результатом процесу професійної 

підготовки учителів музичного мистецтва. У структурі готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

професійної діяльності автором виділені наступні компоненти: особистісний, мотиваційний та когнітивний. 

Ключові слова: учитель музичного мистецтва, професійна діяльність, стуктурні компоненти, музичне мистецтво, 

готовність учителя музичного мистецтва. 

 

Постановка проблеми. Сучасна система 

освіти орієнтована на побудову єдиного освіт-

нього педагогічного процесу, в якому повинен 

бути узгоджений кожний компонент: мета, зав-

дання, засоби, методи. Необхідно зазначити, 

що проблема формування готовності майбут-

ніх учителів музичного мистецтва до професі-

йної діяльності є досить актуальною в період 

розвитку національної культури нашого держа-

ви та відродження самосвідомості народу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблеми формування готовності майбутніх 

учителів до педагогічної та професійної 

діяльності висвітлено у працях В. А. Сластьоніна, 

О. Г. Мороза, А. О. Войченка, А. Ф. Ліненко, 

Р. Рибнікова, К.М. Дурай-Новакової, В.А. 

Семиченко, О. М. Пєхоти, І. В. Гавриша та ін.   

Метою статті є теоретичне обґрунтування 

сутності поняття готовність майбутніх учителів 

музичного мистецтва до професійної діяльнос-

ті та у визначенні її головних структурних 

компонентів. 

Основні результати дослідження. У сучас-

ному педагогічному словнику поняття «готов-

ність» визначається як високий рівень розвитку 

мотиваційних, пізнавальних, емоційних та во-

льових процесів особистості, колективу, який 

забезпечує успіх майбутньої діяльності; це адек-

ватна установка на майбутню діяльність [4, с. 64].  

На даний момент у педагогічних працях 

українських та зарубіжних учених продовжується 

дослідження готовності майбутніх учителів до 

професійної діяльності. Науковці виділяють три 

етапи наукового дослідження проблеми готовності 

до будь-якої діяльності. На першому етапі 

готовність досліджують у зв’язку з проникненням 

у природу психічних процесів людини. На другому 

– готовність визначають як певний феномен стій-

кості людини до зовнішньо-внутрішніх впливів, що 

зумовлено інтенсивним дослідженням нейрофізіо-

логічних механізмів, регуляції і саморегуляції 

поведінки людини. Третій етап пов’язаний з 

дослідженнями в галузі теорії діяльності [3, с.194 ]. 

Так, Л. В. Галіцина зазначає, що готовність 

особистості до певної діяльності – істотна 

передумова її цілеспрямованості, регулювання, 

стійкості та ефективності. Вона є цілісним 

утворенням в структурі особистості, включа-

ючи її переконання, погляди, ставлення, почут-

тя, вольові та емоційні якості, знання, навички, 

вміння, установки і допомагає людині успішно 

виконувати свої обов’язки, правильно викорис-

товувати знання, досвід, особисті якості, збері-

гати самоконтроль та перебудовувати свою дія-

льність при появі несподіваних перепон [5, с.58 ]. 

Проблема дослідження феномену «готов-

ність» у професійній діяльності знаходиться в 

полі зору К. М. Дурай-Новакової, яка стверд-

жує, що готовність виявляється у здатності до 

продуктивної діяльності, реалізації дій, які 

ґрунтуються на накопиченні знання, досвіду, 

уміння. В її дослідженні акцентується увага на 

професійно важливих якостях і функціях осо-

бистості майбутнього вчителя, що дозволяє 

розробити зміст і перспективи його подаль-

шого розвитку [2, с. 77]. 

Необхідним і найважливішим при 

визначенні ефективності підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва є обґрунтування 

головних структурних компонентів готовності 

до професійної діяльності. 
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Серед головних структурних компонентів 

готовності майбутніх учителів, О. Д. Божович 

виділяє: когнітивну, регуляторну та особистіс-

но-смислову. На її думку до когнітивної складо-

вої входить: 1) система знань та вмінь; 2) метаз-

нання (прийоми та засоби оптимізації переробки 

інформації, створення власних засобів пізнава-

льної та іншої діяльності). Регуляторна складова 

містить: 1) наявність рефлексії на процес та ре-

зультат власної діяльності; 2) здатність до ауто-

діагностики причин помилок та аналіз факторів 

успішної діяльності; 3) засоби самокорекції –по-

зитивної зміни прийнятих способів діяльності. 

До особистісно-смислового компоненту вхо-

дять: 1) цінності діяльності для людини; 2) моти-

вації пізнавальної та професійної діяльності; 3) 

емоційної забарвленості діяльності; 4) вибір-

кового ставлення до видів діяльності [1, с. 32]. 

Психолого-педагогічний аналіз наукових 

досліджень щодо визначення сутності та 

головних структурних компонентів готовності 

засвідчує зростання уваги науковців до 

проблеми формування готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до професійної 

діяльності. З огляду на зазначене, вважаємо 

виділити головні структурні компоненти, 

визначити її змістовні характеристики, які 

сприятимуть ефективному формуванню 

готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до професійної діяльності.  

1. Особистісний компонент включає психічні 

властивості; нервово-психічну витривалість; осо-

бистісні якості; педагогічні здібності; комуніка-

тивні та організаторські уміння; професійну потре-

бу у саморозвитку; впевненість у своїх силах; 

усвідомлення рівня своїх можливостей та умінь, 

необхідних для ефективного навчання музичному 

мистецтву учнів. 

2. Мотиваційний компонент включає стійке 

ставлення до професії; усвідомлення суспільної 

значущості власної професійної діяльності; 

переконаність у необхідності навчанню учнів 

музичному мистецтву, ґрунтуючись на вікові та 

індивідуальні особливості дітей; потребу 

досягти результату; прагнення учителя до 

професійної самоосвіти та самовдосконалення. 

3. Когнітивний компонент визначається 

сукупністю знань у сфері навчання учнів му-

зичному мистецтву; змістом знань у сфері нав-

чання учнів музичному мистецтву засобами 

асоціативних символів; науковістю; активіза-

цією мислення, що свідчить про придатність до 

професійної діяльності. 

Варто зазначити, що головні компоненти го-

товності мають бути доступними та зрозуміли-

ми для учителів, учнів та студентів, а також 

забезпечені спеціальними доступними 

методиками. 

Висновки: За результатами проведеного 

аналізу психолого-педагогічної літератури пот-

рібно зробити наступні висновки. Враховуючи 

результати проведеного теоретичного аналізу 

даного поняття, вважаємо, що «готовність 

майбутніх учителів музичного мистецтва до 

професійної діяльності» – це важлива якість та 

стійка особистісна характеристика майбут-

нього учителя, що виявляється у його здатності 

здійснювати ефективну педагогічну діяльність 

і є результатом процесу професійної підготовки 

учителів музичного мистецтва. 
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Дроздова Е.Е. 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проведенный теоретический анализ понятия «готовность будущих учителей музыкального искусства в 

профессиональной деятельности». В статье представлено авторское толкование понятия готовность будущих 

учителей музыкального искусства в профессиональной деятельности как важное качество и устойчивая личностная 

характеристика будущего учителя, проявляющееся в его способности осуществлять эффективную педагогическую 

деятельность и является результатом процесса профессиональной подготовки учителей музыкального искусства. В 

структуре готовности будущих учителей музыкального искусства в профессиональной деятельности автором 

выделены следующие компоненты: личностный, мотивационный и когнитивный. 

Ключевые слова: учитель музыкального искусства, профессиональная деятельность, стуктурно компоненты, 

музыкальное искусство, готовность учителя музыкального искусства. 

 

Drozdova K. 

CONTENT AND STRUCTURAL COMPONENTS OF THE FUTURE READERSHIP OF MUSICAL ART 

TEACHERS TO PROFESSIONAL ACTIVITY 

A theoretical analysis of the concept of "the readiness of future teachers of musical art to professional activity" is carried out. The 

author's interpretation of the concept of the readiness of future teachers of musical art to professional activity is presented as an 

important quality and stable personality characteristic of the future teacher, manifested in his ability to perform effective pedagogical 

activities and is the result of the process of professional training of music art teachers. In the structure of readiness of future teachers 

of musical art for professional activity, the author identified the following components: personal, motivational and cognitive. 

Keywords: teacher of musical art, professional activity, structural components, musical art, readiness of teacher of musical art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


