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КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ПРОСТОРУ 

ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Анотація. Як відомо, оцінка – це процес і результат виявлення та порівняння рівня опанування студен-
тами професійно важливих знань, умінь і навичок з еталонними уявленнями, задекларованими у на-
вчальних програмах підготовки, збірниках нормативів та інших керівних документах. Еталонні уявлен-
ня – це такі знання, навички і вміння, а також рівень їхнього опанування, які необхідні для ефективного 
виконання завдань професійної діяльності. Вони є критеріями, відносно яких оцінюють знання, вміння 
та навички студентів. Критерій як певний показник, за допомогою якого ми можемо судити про ступінь 
підготовки студента до виконання певного виду діяльності, дає можливість отримати більш повне уявлен-
ня про якісний та кількісний стан складових компонентів готовності до створення музично-естетичного 
простору закладів загальної середньої освіти.
Ключові слова: музично-естетичний простір, критерії та показники, професійна діяльність, майбутні 
учителі музичного мистецтва, готовність до створення музично-естетичного простору.
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CRITERIA AND INDICATORS OF FORMATION OF THE PREPAREDNESS  
OF FUTURE MUSIC ARTS TEACHERS TO ORGANIZE THE MUSICAL  

AND AESTHETIC SPACE OF THE CURRENT PLANTS
Summury. As you know, assessment is the process and result of identifying and comparing students' acquisi-
tion of professionally important knowledge, skills and benchmarks with the standard representations declared 
in training programs, standard collections, and other guidance documents. Reference representations are the 
knowledge, skills and knowledge, as well as the level of their mastery, that are necessary for the effective per-
formance of the tasks of professional activity. They are the criteria against which students' knowledge, skills 
and skills are evaluated. The criterion as a certain indicator by which we can judge the degree of preparation of 
a student for the performance of a certain type of activity, gives an opportunity to get a better understanding of 
the qualitative and quantitative state of the constituent components of the readiness to create a musical-aes-
thetic space of institutions of general secondary education. From the point of view of the necessity of deter-
mining the quality of preparation of future teachers of music art to the requirements of the new Ukrainian 
school, the task of our research, which is to develop a system of criteria, indicators, levels of formation of future 
teachers of music art to create a music-aesthetic space of the school, is relevant. A systematic approach to the 
analysis of complex phenomena indicates that the criteria for professional readiness cannot be regarded as iso-
lated, self-contained elements of multilevel vocational training. The content of the proposed readiness criteria 
and their requirements should be based on the idea that any readiness indicators are elements of a coherent 
system. The purpose of the article is to highlight the criteria, developing them as one of the components of the 
system, to give a clearer orientation to all the preparation of future specialists of music art in the organization 
of music-aesthetic space of institutions of secondary education.
Keywords: music-aesthetic space, criteria and indicators, professional activity, future teachers of music art, 
readiness to create a music-aesthetic space.

Постановка проблеми. В умовах станов-
лення в Україні громадянського суспіль-

ства, демократії освіта має стати найважливішим 
чинником гуманізації суспільних відносин, фор-
мування нових життєвих орієнтирів особистості. 
Переорієнтація освітнього процесу в загально-
освітніх навчальних закладах на підготовку 
підростаючого покоління до активної творчої 
конструктивної діяльності, спрямованої на са-
морозвиток креативної особистості, викликала 
зростання вимог до якості підготовки кваліфіко-
ваних педагогічних кадрів. Інтеграція України 
у світовий освітній простір вимагає постійного 
вдосконалення національної системи освіти, 
пошуку ефективних шляхів підвищення якості 
освітніх послуг. З огляду на визначені пріори-
тети найважливішим для держави є виховання 

людини інноваційного типу мислення та куль-
тури, проектування акмеологічного освітнього 
простору з урахуванням інноваційного розвитку 
освіти, запитів особистості, потреб суспільства 
і держави. Якісна освіта є необхідною умовою 
сталого розвитку суспільства, консолідації усіх 
його інституцій, що має забезпечити становлен-
ня особистості нового типу. 

Реформування системи освіти обумовлює 
необхідність підвищення уваги до рівня квалі-
фікації фахівців, підготовка яких здійснюєть-
ся у педагогічних закладах вищої освіти. Згід-
но з На ціональною стратегією розвитку освіти 
в Україні на 2012–2021 роки одним із пріори-
тетних стратегічних напрямів є створення на-
ціональної системи моніторингу якості освіти. 
Одним із варіантів розв’язання цього питання 
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є використання сучасних технологій здійснення 
моніторингу освіти, зокрема моніторингу якості 
освіти, моніторингу навчальної діяльності, мо-
ніторингу навчальних досягнень, моніторингу 
методів, що мають забезпечити більш якісну 
підготовку студентів, підготовку та перепідго-
товку кваліфікованих кадрів на основі освоєння 
й впровадження наукоємних та інформаційних 
технологій. Результати впровадження моніто-
рингових досліджень у різних сферах діяльності 
розглядаються в працях Г. Єльнікової, Т. Лукі-
ної, О. Ляшенко. Теоретико-методологічні осно-
ви моніторингових досліджень аналізуються 
К. Корсак, Д. Бодненко, О. Жильцов. Як засіб 
удосконалення системи інформаційного забез-
печення якості освіти, як засіб її оцінки пропо-
нують використовувати моніторинг такі науков-
ці, як О. Лещинський, Н. Мазур, Л. Плотнікова. 
У контексті підвищення ефективності стратегіч-
ного планування розвитку середньої та вищої 
професійної освіти, підвищення якості управлін-
ських рішень, при здійсненні педагогічних інно-
вацій пропонують шляхи реалізації потенціаль-
них можливостей моніторингу такі дослідники, 
як О. Кириленко, О. Чубукова, О. Титова. 

Формулювання цілей статті. З позиції не-
обхідності визначення відповідності якості підго-
товки майбутніх учителів музичного мистецтва 
вимогам нової української школи, завдання на-
шого дослідження, що полягає у розробці системи 
критеріїв, показників, рівнів сформованості май-
бутніх учителів музичного мистецтва до створен-
ня музично-естетичного простору школи, є акту-
альним. Системний підхід до аналізу складних 
явищ вказує на те, що критерії готовності до 
професійної діяльності не можна розглядати як 
ізольовані, самодостатні елементи багаторівне-
вої професійної підготовки. Зміст пропонованих 
критеріїв готовності та вимоги до них мають ви-
ходити з ідеї, що будь-які показники готовності – 
це елементи цілісної системи.

Метою статті є виокремлення критеріїв, 
розробляючи їх як один з компонентів системи, 
надати чіткішої спрямованості всій підготовці 
майбутніх фахівців музичного мистецтва до ор-
ганізації музично-естетичного простору закладів 
загальної середньої освіти. 

Науковець В. Броннікова рекомендує при 
розробці показників готовності до професійної 
діяльності дотримуватися певних вимог, зокре-
ма, показники створюються таким чином, щоб 
за ними можна було визначити готовність випус-
кника до професійної діяльності, яка постійно 
варіюється; показники готовності повинні оціню-
вати не лише результат професійної підготовки, 
але і весь процес становлення фахівця на різних 
етапах неперервної освіти [1]. 

П. Середенко зазначає, що необхідність роз-
робки і реального використання показників го-
товності студента до професійної діяльності на 
всіх етапах підготовки до неї визначається двома 
чинниками: по-перше, рівнем готовності, який 
на кожному попередньому етапі в тій чи іншій 
мірі визначає можливість більш-менш успішного 
руху студента до наступних етапів професіона-
лізму; по-друге, знанням особливостей готовності 
на ранніх етапах, які дозволять побудувати пе-
дагогічну стратегію на наступних етапах таким 

чином, щоб забезпечити оптимальний рівень на-
вченості. Крім того, оскільки сутністю будь-якого 
освітнього процесу виступає, в першу чергу, про-
цес пізнання, то за умов реалізації цього прин-
ципу доцільно враховувати відоме положення 
С. Рубінштейна: процес пізнання відбувається 
від загального недиференційованого синтезу 
до диференційованого аналізу і потім до синте-
зу, який узагальнює все те істотне, що виявлено 
в результаті аналізу [11].

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Аналіз праць дослідників у галузі профе-
сійної підготовки майбутніх учителів і, зокрема, 
учителів музичного мистецтва, дозволяє побачи-
ти рух педагогічної думки, що стосується пошуку 
адекватних критеріїв визначення рівня сформо-
ваності знань, умінь, досвіду реалізації профе-
сійно важливих особистісних якостей, що свід-
чать про готовність до здійснення професійної 
діяльності. Так, дослідник М. Сідун, здійснивши 
аналіз педагогічних джерел, обрав такі критерії 
оцінки сформованості професійної компетентнос-
ті майбутніх учителів іноземної мови початкової 
школи: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 
практичний і рефлексивний, зміст яких відпові-
дає компонентам структури професійної компе-
тентності цих фахівців [10]. 

М. Мазурок, яка досліджувала питання кри-
теріїв та показників розвитку професійної ком-
петентності педагогів у процесі підвищення їх 
кваліфікації, також вважає, що критерії профе-
сійної компетентності фахівця повинні відпові-
дати її компонентам. Критеріями та показника-
ми рівнів професійної компетентності, на думку 
дослідниці, у першу чергу, є сформованість від-
повідних видів компетентностей, мотивація са-
мовдосконалення, результативність виконання 
фахових завдань, якість організації взаємодії 
з контингентом впливу, інноваційність, профе-
сійні досягнення. Дослідник пропонує перелік 
видів професійної компетентності, кожна з яких 
містить відповідний комплекс критеріїв і показ-
ників їхньої сформованості. Узагальненим по-
казником професійної компетентності М. Мазу-
рок вважає широкий інформаційний світогляд, 
загальну ерудицію, інформаційну освіченість, 
культуру професійної діяльності, здатність до пе-
ретворювальної діяльності, професійну етику [8].

Л. Козак у своєму дослідженні, присвяченому 
готовності майбутніх викладачів дошкільної пе-
дагогіки і психології до інноваційної професійної 
діяльності, визначає такі критерії оцінювання: 
ціннісно-мотиваційний, когнітивно-інформацій-
ний, операційно-діяльнісний, науково-дослід-
ницький, творчі якості особистості (креатив-
ність), професійна рефлексія [4].

Науковець М. Ячменик у своєму дослідженні 
критеріями готовності майбутніх учителів-сло-
весників визначає мотиваційно-ціннісний, медіа-
когнітивний, операційно-дійовий та рефлексивно-
оцінювальний, що органічно взаємопов’язані між 
собою. Показниками критеріїв готовності дослід-
ник вважає аналітико-інтерпретаційні,текстово-
жанрові, мовно-комунікативні, редакторські, 
проектні вміння, що виявляються у здатності 
студентів творчо мислити, доводити, обґрунто-
вувати; знаходити, відбирати, аналізувати, ін-
терпретувати інформацію з різних, у тому числі 
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й електронних, медіа-джерел; створювати усний 
і писемний медіатекст з урахуванням структур-
но-смислових, жанрово-композиційних, мовнос-
тилістичних особливостей [14].

Дослідник компетентності майбутнього вчи-
теля початкових класів Л. Хоружа пропонує 
характеристику таких критеріїв: готовність до 
актуалізації компетентності (мотиваційний ас-
пект); володіння знаннями змісту компетент-
ності (когнітивний аспект); досвід прояву компе-
тентності у різних стандартних та нестандартних 
ситуаціях (поведінковий аспект); ставлення до 
змісту компетентності та об’єкту її застосування 
(ціннісно-змістовий аспект); емоційно-вольова 
регуляція процесу та результату застосування 
компетентності [13].

Педагогічна компетентність учителя – це єд-
ність його теоретичної і практичної готовності до 
здійснення педагогічної діяльності. Зміст психо-
лого-педагогічних знань визначається навчаль-
ними програмами. Психолого-педагогічна підго-
товленість складається із знань методологічних 
основ і категорій педагогіки; закономірностей со-
ціалізації і розвитку особистості: суті, цілей і тех-
нологій навчання та виховання; законів вікового 
анатомо-фізіологічного і психічного розвитку ді-
тей, підлітків, юнацтва.

Н. Волкова визначає педагогічну майстер-
ність як вияв високого рівня педагогічної діяль-
ності. Як наукову проблему дослідники педаго-
гіки та психології тлумачать педмайстерність 
найвищим рівнем педагогічної діяльності, яка 
виявляється в тому, що у відведений час педагог 
досягає оптимальних результатів, «синтез на-
укових знань, умінь і навичок методичного мис-
тецтва, особистих якостей учителя», комплекс 
властивостей особистості, що забезпечує високий 
рівень самоорганізації педагогічної діяльності 
[7]. Критеріями педагогічної майстерності є гу-
манність, науковість, педагогічна доцільність, 
оптимальний характер, результативність, демо-
кратичність, творчість (оригінальність).

Творча діяльність викладача зумовлює 
взаємозв’язок і взаємозбагачення педагогічної 
науки та педагогічної майстерності й дає ім-
пульс для їхнього нерозривного розвитку. На 
підтвердження зазначеного варто згадати типо-
ві ознаки педагогічної майстерності, визначені 
О. Рудницькою: педагогічна майстерність – це 
характеристика безпосередніх дій, які є відпо-
відними певній ситуації; поняття «майстерність» 
невідривне від конкретної особистості, а тому за-
вжди має глибоко індивідуальний характер; май-
стерність не можна передати, передаються лише 
окремі приклади, зразки дій, рекомендації, пора-
ди; майстерність – це інтегративне поняття, воно 
передбачає синтез знань, досвіду і якостей осо-
бистості; майстерність – це особливий стан твор-
чого самовираження, активності, різнопланового 
бачення ситуації, її глибокого усвідомлення або 
розвиненої інтуїції; майстерність – це здатність 
рухатися до мети, чітко уявляти її з різних боків; 
прагнення до вдосконалення і завершеності роз-
початої справи на якнайвищому якісному рівні. 
Поняття «педагогічна майстерність» багатьма 
науковцями визначається по-різному, однак ми 
знаходимо певну одностайність у трактуванні. 
Так, основою педагогічної майстерності виклада-

чів мистецьких дисциплін більшість дослідників 
і практиків вважають спрямованість педагога на 
оволодіння мистецько-педагогічними знання-
ми, які включають широку загальну, мистецтво-
знавчу, психолого-педагогічну, виконавську, 
методичну, і соціальну підготовку. А поряд зі 
знаннями, необхідною умовою досягнення висо-
кого рівня професійної діяльності виділяються 
здібності, що в свою чергу, передбачають сформо-
ваність професійних умінь [9, c. 16].

Критеріями педагогічної майстерності педа-
гога виступають такі ознаки його діяльності, як 
гуманність, науковість, педагогічна доцільність, 
результативність, демократичність, творчість, 
оригінальність тощо. Вона ґрунтується на висо-
кому фаховому рівні педагога, його загальній 
культурі та педагогічному досвіді. Необхідними 
умовами педагогічної майстерності є гуманістич-
на позиція педагога й професійно значущі осо-
бистісні риси і якості [6].

Важливим в цьому контексті є визначення 
О. Рудницькою специфіки феномена педагогіч-
ної майстерності вчителів мистецьких дисци-
плін. О. Рудницька стверджує, що орієнтиром 
будь-якої педагогічної діяльності, помічником 
у виборі її стратегії, техніки, цілей і напрямів ви-
ступають саме професійні теоретичні знання, які 
дає наука. У своєму науковому доробку О. Руд-
ницька звертає увагу на слово «майстерність», 
яке використовується у двох значеннях: як пев-
ний вид ремесла та як характеристика рівня во-
лодіння вміннями у тій чи іншій галузі діяльнос-
ті, ступінь її досконалості, неповторності, тобто 
мистецтва [9, c. 12].

Виклад основного матеріалу. Теоретич-
ну основу визначення критеріїв, показників 
та рівнів сформованості професійної майстер-
ності майбутніх учителів мистецьких дисциплін 
складають наукові дослідження таких учених, 
як: О. Воєвідко, С. Іващенко, О. Олексюк. Най-
більш глибоко методичні аспекти, які розкрива-
ють професійну підготовку майбутніх учителів 
мистецьких дисциплін, представлено у працях 
А. Козир, Г. Падалки, О. Ростовського, Л. Масол, 
О. Щолокової, О. Рудницької. Вони зазначають, 
що якість підготовки сучасного фахівця значною 
мірою визначається тим, на якому рівні він мис-
лить, наскільки володіє методологією науки та її 
методами. 

Вивчення у дослідженні О. Скрипченко стану 
сформованості професійної майстерності студен-
тів мистецьких факультетів вимагало визначен-
ня, перш за все, критеріїв та показників дослі-
джуваного явища. В результаті аналізу сутності 
професійних знань, умінь та навичок, що розви-
ваються на основі визначальних ознак означено-
го феномену, дослідником було виокремлено на-
ступні критерії. Першим критерієм професійної 
майстерності студентів мистецьких факультетів 
є ступінь досконалості фахових знань, еруди-
ції та моделювання педагогічних ситуацій, яка 
визначається за показниками: знання з педа-
гогічної науки та вікової психології; знання но-
вих педагогічних теорій і технологій у викла-
данні мистецьких дисциплін; знання структури 
художньо-педагогічної діяльності; володіння 
принципами моделювання навчально-вихов-
ного процесу у відповідності до специфіки мис-
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тецьких дисциплін. Другим критерієм виступає 
міра здатності до саморозвитку та самовдоско-
налення, до критичного самооцінювання. За по-
казники цього критерію було взято формування 
потреб у підвищенні свого професійного рівня, 
здатність до творчих перетворень і професійної 
рефлексії; розвиток мотиваційної сфери, мотивів 
і спрямованості пізнавальної, творчої та само-
виховної активності студентів. Третім критерієм 
є ступінь прояву артистизму, виконавської май-
стерності, комунікативних навичок спілкування, 
який визначається за показниками: наявність 
володіння технікою організації міжособистісно-
го спілкування та суб’єкт-суб’єктних відносин; 
адекватна самооцінка педагогічної діяльності. 
Четвертим критерієм виступає ступінь володін-
ня педагогічними технологіями, інноваційними 
комп’ютерними технологіями, який визначаєть-
ся за показниками: володіння різними прийома-
ми та методами (аналітичними, прогностични-
ми, організаційними, соціально-педагогічними, 
дидактичними); володіння формами роботи 
з учнями, традиційними й інноваційними педа-
гогічними технологіями [12].

Критерії оцінювання художніх компетенцій 
учителя мистецьких дисциплін розглядає О. Руд-
ницька. Вона виокремлює три групи критеріїв 
педагогічної діагностики художнього розвитку 
особистості: 1) ті, що характеризують «художньо-
естетичний кругозір, знання і досвід спілкуван-
ня з мистецтвом, своєрідність художніх інтересів 
і потреб, характерні риси поведінки у різних 
ситуаціях художнього спілкування»; 2) критерії 
«естетичної оцінки учнями мистецьких творів, їх 
здатність до емоційного співпереживання худож-
ньому образу, емпатичного проникнення у задум 
автора, навички аналізу та інтерпретації худож-
нього твору»; 3) критерії «самооцінки учнями сво-
го естетичного ставлення до мистецтва, до себе 
як суб’єкта художнього спілкування» [9]. 

К. Завалко у своєму дисертаційному дослід-
женні пропонує такі критерії готовності майбут-
нього вчителя музики до інноваційної діяльності: 
1. Особистісний – наявність особистісних харак-
теристик, що сприяють інноваційній діяльності 
вчителя музики. 2. Когнітивний – обізнаність 
майбутнього вчителя музики щодо сутності, осо-
бливостей інноваційної діяльності у певному 
соціокультурному просторі. 3. Мотиваційний – 
ставлення майбутнього вчителя музики до ін-
новаційної діяльності у певному соціокультур-
ному просторі, що визначає прагнення вчителя 
музики до удосконалення навчально-виховного 
процесу та оволодіння інноваційною діяльністю. 
4. Аксіологічний критерій відображає систему 
цінностей майбутнього вчителя музики: загаль-
нолюдські, національні та професійні цінності, 
а також забезпечує врахування полікультурно-
го імперативу. 5. Діяльнісний – активний прояв 
інноваційності у музично-педагогічній діяльнос-
ті у різних соціокультурних просторах, виража-
ється в опануванні науково-дослідною роботою, 
в умінні застосовувати інноваційні форми і ме-
тоди навчально-виховного процесу, займатися 
самопроектуванням власної діяльності згідно 
з синергетичним підходом. Відповідно до крите-
ріїв було визначено показники готовності май-
бутніх учителів музики до інноваційної діяль-

ності: сформованість компетенцій та позитивної 
Я-концепції, що відображає особистісні характе-
ристики майбутнього вчителя музики; розвине-
ність креативності та інноваційності особистості; 
сформованість музично-педагогічної компетен-
ції; сформованість інформативної компетенції; 
розуміння сутності, особливостей та вимог інно-
ваційної діяльності, сформованість узагальнених 
та інноваційних знань щодо музично-педагогіч-
ної діяльності; прагнення майбутнього вчителя 
музики до оволодіння інноваційною діяльністю 
та творчою самореалізацією, що характеризує 
ставлення до інноваційної діяльності; наявність 
інтересу до інноваційних методів музичного на-
вчання та виховання; сформованість установки 
на вдосконалення музично-педагогічного про-
цесу; сформованість власної інноваційної по-
зиції як педагога та музиканта; усвідомлення 
системи цінностей майбутнім учителем, що відо-
бражає систему цінностей майбутнього вчителя 
музики; здатність створювати, впроваджувати 
та адаптувати інновації у музично-педагогіч-
ній діяльності, що виявляє прояв інноваційнос-
ті у музично-педагогічній діяльності; володіння 
саморегуляцією та рефлексією; володіння інно-
ваціями у навчально-виховній та самостійній 
музично-творчій діяльності; володіння науково-
методичною діяльністю [3]. 

Ж. Карташова, працюючи над створенням ме-
тодики фахової підготовки майбутнього вчителя 
музики у процесі інтеграції музично-виконав-
ських дисциплін, пропонує свій критеріальний 
апарат готовності до даної діяльності. Науковець 
зазначає, що оскільки прикінцевою метою педа-
гогічного процесу, його вершиною у професій-
ному навчанні є ефективне формування вмінь 
та навичок виконувати певні дії, що забезпечу-
ються сукупністю набутих знань і навичок, то 
основним завданням організаційно-методичної 
роботи з підготовки майбутніх учителів до му-
зично-виконавської діяльності в школі є визна-
чення переліку спеціальних умінь, що окресле-
ні параметрами розробленого критеріального 
апарату готовності до даного виду діяльності, а 
саме: спрямовувати навчальний процес на роз-
криття індивідуальності студентів, їх творчу са-
мореалізацію в процесі музично-виконавської 
діяльності; раціонально поєднувати індивіду-
альну (основний музичний інструмент, концерт-
мейстерський клас) та спільну (ансамблева гра) 
музично-виконавську діяльність студентів, вра-
ховуючи їх індивідуальні особливості, нахили 
та уподобання; визначати стиль, методи, при-
йоми керівництва, адекватні конкретній ситуа-
ції; розподіляти педагогічну увагу між різними 
аспектами роботи; захоплювати студентів музич-
но-виконавською творчістю, створювати атмос-
феру емоційної відкритості та доброзичливості 
на основі полілогу; зберігати емоційну сталість, 
витримку в несподіваних та складних ситуаціях; 
рефлексивно осмислювати, аналізувати педа-
гогічний процес; вміло використовувати досвід 
кращих педагогів-музикантів, сучасні педагогіч-
ні тенденції у галузі музичного навчання і вихо-
вання. Формування цих умінь та навичок сприяє 
розвитку таких особистісних якостей фахівця, як 
гуманістична спрямованість, комунікабельність, 
емпатійність, креативність, ініціативність, впев-
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Таблиця 1

Критерії та показники готовності майбутніх учителів музичного мистецтва  
до створення музично-естетичного простору загальноосвітньої школи

№ Критерії Показники

1. Когнітивний

– знання про особливості використання музично-педагогічної підготовки у створенні 
музично-естетичного простору загальноосвітньої школи;
– система знань про музично-естетичний простір навчального закладу;
– знання творчих методів і форм організації процесу
музичного виховання та освіти під час урочної та позаурочної діяльності дітей; 
– знання новітніх музичних технологій створення музично-естетичного простору 
загальноосвітньої школи;
– знання змісту форм і методів організації музично-естетичного виховання школярів;
– знання основ педагогічної майстерності вчителя музичного мистецтва; 
– знання вікових особливостей сприйняття музики учнями та можливостей музично-
творчої діяльності, обумовлених віком школярів.

2.
Мотиваційно-

ціннісний 
критерій

– професійно-ціннісне ставлення до майбутньої музично-педагогічної діяльності;
– спрямованість на професійно-творчу діяльність зі створення музично-естетичного 
простору загальноосвітньої школи; 
– прагнення до особистісного саморозвитку, професійного самовдосконалення;
– прагнення до професіоналізму у вирішенні завдань створення музично-естетичного 
простору навчального закладу;
– мотив реалізації власного творчого потенціалу як запорука самореалізації учнів  
у музично-естетичній діяльності;
– професійна спрямованість на досягнення цілісності процесу урочної та позаурочної 
музичної освіти;
– спрямованість на використання виховно-освітнього потенціалу музичного мистецтва 
в естетичному вихованні учнів.

3. Особистісно-
рефлексивний

– здатність до адекватної оцінки своєї діяльності зі створення музично-естетичного 
простору загальноосвітньої школи;
сформованість професійних виконавських умінь;
– організаторські вміння;
– щирість, доброзичливість, емоційність у професійному спілкуванні з дітьми;
– емоційна чутливість до музики;
– здатність до емпатії;
– сформованість естетичних почуттів і емоцій, адекватних цілям і завданням музично-
естетичного виховання; 
– професійна відповідальність щодо реалізації завдань музично-естетичного розвитку учнів.

4. Діяльнісний

– уміння професійно-творчої музично-педагогічної діяльності, необхідні для створення 
музично-естетичного простору загальноосвітньої школи;
– вміння включення учнів у різні види музичної діяльності на уроці та поза уроками;
– вміння використання колективних форм музично-творчої діяльності у створенні 
музично-естетичного простору навчального закладу;
– вміння стимулювання інтересів учнів до музично-творчої діяльності в умовах школи.

неність, рефлексивність, а також максимально-
му прояву індивідуального творчого потенціалу 
в професійній діяльності. Це, в свою чергу, за-
безпечує умови для розвитку індивідуальності 
студентів, стимулює їх самовираження, творчу 
самореалізацію у музичній діяльності [5].

Зупинимось детальніше на визначенні крите-
ріїв та показників готовності майбутніх учителів 
музичного мистецтва до створення музично-ес-
тетичного простору закладу загальної середньої 
освіти як компоненту їх професійної підготовки, 
частиною готовності до професійно-трудової ді-
яльності в табл. 1.

Когнітивний критерій сформованості готов-
ності майбутнього вчителя музики до створення 
музично-естетичного простору школи ж своєрід-
ним інформаційним «полем», що відображає су-
купність знань про концепції, закономірності, 
принципи естетичного виховання учнів, дозво-
ляє визначити ставлення педагога до педагогіч-
ної дійсності, виховної системи школи та функ-
цій учителя як ядра цієї системи. Показники 
когнітивного критерію розкривають можливості 
варіативного вибору студентом власної позиції 
щодо набутих нових знань, нових цілей, ціннос-
тей і особистісних сенсів, обумовлюють здатність 
тих. хто навчається, до педагогічного пошуку, 

дозволяють вирішувати складні професійні зав-
дання, виконуючи орієнтовну функцію в станов-
ленні знаннєвої основи готовності. 

Мотиваційно-ціннісний критерій сформо-
ваності готовності майбутнього вчителя музики 
до створення музично-естетичного простору за-
гальноосвітньої школи розглядається нами як 
сукупність професійних особистісно-значущих 
сенсів і цілей, коли майбутній учитель стає ре-
альним суб'єктом свого професійного вибору. 
Професійна спрямованість майбутнього вчите-
ля музичного мистецтва на організацію музич-
но-естетичного простору школи є динамічною 
процесуальною складовою його професійної під-
готовки, характеристикою професійних змін, 
професійного зростання як мотиваційних, так 
і діяльнісних можливостей. З перших кроків на-
вчання в вузі перед студентом необхідно ставити 
питання визначення та реалізації себе в профе-
сії. Пошук нових активних методів професійного 
навчання педагогів – майбутніх вчителів музич-
ного мистецтва, способів вирішення різних педа-
гогічних завдань у музичному мистецтві можна 
в певному сенсі назвати спільним зі студентами 
пошуком змісту педагогічної діяльності.

Особистісно-рефлексивний критерій 
сформованості готовності майбутнього вчителя 
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музичного мистецтва до створення музично-ес-
тетичного простору загальноосвітньої школи 
характеризує зміст, якість, динаміку емоцій 
і почуттів майбутніх педагогів по відношенню до 
професії, реалізації завдань музично-естетично-
го виховання учнів. Сутнісною властивістю цього 
ставлення є, перш за все, його емоційно-естетич-
на спрямованість, що знаходить відображення 
в єдності інтелектуальної, вольової та рефлек-
сивної діяльності педагога. Емоційний аспект 
критеріальної системи сформованості вищезаз-
наченої готовності проявляється у ставленні до 
набуття професійних знань, до їх використання 
в системі виховної роботи школи, у ставленні до 
організації музично-естетичного простору шко-
ли. Експериментально встановлено, що за до-
помогою емоцій досягається успішність не тіль-
ки у вирішенні окремих розумових завдань, а 
й пізнавальної діяльності в цілому. Особистісні 
переживання є «специфічними відчуттями при-
ємного і неприємного», «емоційно забарвлений 
стан і явище дійсності безпосередньо представ-
лені в свідомості суб'єкта і виступають для нього 
як події його власного життя» [2].

Діяльнісний критерій готовності майбут-
нього вчителя музичного мистецтва до органі-
зації музично-естетичного простру відображає 
активний прояв інноваційності у музично-пе-
дагогічній діяльності, вміння застосовувати ін-
новаційні форми і методи навчально-виховного 
процесу, займатися само проектуванням власної 
діяльності згідно з синергетичним підходом. Ді-
яльнісний критерій характеризує вільне оперу-
вання педагогом музичним матеріалом, прояв 
його організаторських здібностей в індивідуаль-
ній, груповій, колективній музично-педагогічній 

діяльності, вміння визначати оптимальні форми 
та методи музично-естетичної діяльності у відпо-
відності з віковими та індивідуальними можли-
востями учнів у сприйнятті музики.

Висновок. Ефективність формування го-
товності вчителя музичного мистецтва до ор-
ганізації музично-естетичного простору ЗЗСО 
вимагає створення таких педагогічних умов як 
забезпечення студентів психолого-педагогічни-
ми, методичними та фаховими знаннями щодо 
специфіки роботи вчителя музичного мистец-
тва щодо організації музично-естетичного про-
стору; забезпечення дидактично обгрунтованої 
послідовності навчання та формування навичок 
педагогічного керівництва дитячим творчим ко-
лективом; залучення студентів до науково-до-
слідної роботи з проблем організації музично-ес-
тетичного простору ЗЗСО; залучення студентів 
до практично-виконавської діяльності упродовж 
всього терміну навчання. Визначені критерії 
та показники готовності майбутніх учителів 
музичного мистецтва до організації музично-
естетичного простору ЗЗСО дають можливість 
виявити рівень спроможності майбутнього вчи-
теля здійснювати професійну, музично-творчу 
діяльність в умовах загальноосвітнього закла-
ду, а також позашкільній роботі, забезпечити 
цілісність і творчу спрямованість навчально-ви-
ховного процесу, дозволить створити ефективну 
методику формування готовності майбутнього 
вчителя музичного мистецтва до організації му-
зично-естетичного простору ЗЗСО, який володіє 
системою професійних знань і вмінь, спромож-
ний підтримувати свій рівень психолого-педа-
гогічної та виконавської підготовки, здатний до 
толерантності та комунікації тощо.
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