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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. В умовах реформування дошкільної освіти 

актуальною є проблема оновлення змісту, форм, методів професійної підготовки 

вихователів закладів дошкільної освіти (ЗДО) як цілісної системи, спрямованої на 

розвиток дошкільників відповідно до їхніх здібностей та задатків. Стандартом вищої 

освіти України галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальності 012 «Дошкільна 

освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2019) визначено перелік 

компетентностей вихователя ЗДО, з-поміж яких: здатність до організації і 

керівництва музичною діяльністю дітей; вміння розвивати у дитини музичні 

здібності; володіння методиками організації, педагогічного супроводу та підтримки 

музичного розвитку дітей, зокрема 4–7 років, здатність виявляти й оцінювати їх 

ефективність.  

Низкою нормативно-правових документів, серед яких: міжнародні (доповіді 

Європейської комісії «Освіта та навчання в Європі 2020: відповіді від держав-членів 

ЄС» (2014–2020), «Стратегії для розумного, сталого та всеосяжного зростання» 

(Повідомлення комісії «Європа 2020») (2010), Міжнародна стандартна класифікація 

освіти (2012–2021)) та національні (Закони України «Про освіту» (2017), «Про вищу  

спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» для 

першого (бакалаврського) рівня (2019), Концептуальні засади розвитку педагогічної 

освіти України та її інтеграції у Європейський освітній простір (2004), галузева 

Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти (2013), Національна рамка 

кваліфікацій (2020), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 

2021 р. (2013), Національний освітній глосарій: вища освіта (2014) задекларовано 

суспільну потребу у вихователях ЗДО, здатних до всебічного розвитку особистості 

дитини. Утім, в останні роки спостерігається тенденція до зменшення уваги 

стосовно розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку, які слугують 

підґрунтям для формування їхньої внутрішньої культури, інтелектуальної свободи, 

високого морального потенціалу, естетичного смаку, толерантності в 

міжособистісному, міжнаціональному і соціальному спілкуванні. Зважаючи на це, 

сучасний ЗДО потребує вихователя, який володіє технологіями створення музично-

розвивального середовища для дошкільників, проєктує виховні заходи щодо 

залучення фахівців із суміжних галузей, а також батьків, членів громади для 

реалізації завдань розвитку музичних здібностей дошкільників, уміє складати 

індивідуальні програми музичного розвитку дітей для забезпечення наступності між 

ЗДО та ЗЗСО. 

Обґрунтування нової парадигми професійної підготовки вихователів до 

розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років в умовах реформування системи 

дошкільної освіти в Україні потребувало вивчення широкого кола проблем, зокрема: 

загальних аспектів підготовки педагогів до професійно-педагогічної діяльності 

(Ю. Бойчук, В. Бондар, М. Васильєва, С. Гончаренко, Л. Гаврілова, В. Гриньова, 

Т. Довженко, О. Дубасенюк, В. Євдокимов, М. Євтух, Л. Зеленська, С. Золотухіна, 

І. Зязюн, В. Кремень, І. Костікова, В. Лозова, Н. Ничкало, О. Пєхота, О. Попова, 

І. Прокопенко О. Резван, Л. Рибалко, С. Сисоєва, Л. Ткаченко, Н. Ткачова, 

В. Ушмарова та інші); теоретико-методологічних і практичних засад професійної 
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підготовки майбутніх вихователів (Т. Андрющенко, Л. Артемова, Н. Бахмат, 

Г. Бєлєнька, А. Богуш, Н. Гавриш, О. Гнізділова, І. Дичківська, 

Т. Загородня, Л. Зданевич, Л. Казанцева, Л. Калмикова, І. Коновальчук, К. Крутій, 

Н. Лисенко, В. Ляпунова, М. Машовець, Л. Перетяга, Т. Поніманська, 

Т. Пономаренко, Л. Присяжнюк, Т. Степанова, Т. Танько, Г. Цвєткова, О. Янкович 

та інші); шляхів удосконалення освітніх програм з фахової підготовки вихователів 

(О. Гнізділова, Л. Зайцева, Т. Зотєєва, Т. Котик, С. Петренко, Н. Сайко та інші); 

формування готовності майбутніх вихователів до різностороннього виховання і 

розвитку дітей дошкільного віку (М. Айзенбарт, Л. Зданевич, Р. Кондратенко, 

А. Сазонова, О. Семенов та інші); концепції підготовки педагогів до розвитку 

творчих здібностей дитини засобами музичного мистецтва (С. Науменко, 

Г. Падалка, Т. Танько, Н. Тарарак, О. Федій, В. Фомін, А. Шевчук та інші); музично-

творчого розвитку дітей (О. Апраксіна, В. Верховинець, Н. Ветлугіна, Н. Георгян, 

Н. Гродзенська, Е. Жак-Далькроз, Д. Кабалевський, З. Кодай, М. Монтессорі, 

К. Орф, Н. Терентьєва, Ш. Сузукі, Б. Яворський та інші); особливостей розвитку 

музичних здібностей дітей дошкільного віку (А. Арісменді, Г. Артоболевська, 

Н. Ветлугіна, Н. Георгян, О. Запорожець, Т. Лісовська, С. Науменко, О. Радинова, 

Г. Руда, К. Тарасова та інші); збагачення змісту музичного виховання дошкільників 

(І. Газіна, О. Кононко, Т. Науменко, С. Садовенко, А. Шевчук та інші).  

Незважаючи на те, що у вітчизняній науці є ґрунтовні педагогічні дослідження 

професійної підготовки вихователів, наразі відсутнє цілісне дослідження проблеми 

професійної підготовки вихователів ЗДО до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 

років із залученням фундаментальних положень сучасної дошкільної педагогіки.  

У результаті вивчення теоретичних і практичних аспектів проблеми підготовки 

вихователів ЗДО до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років виявлено низку 

суперечностей: 

1) на рівні концептуалізації сучасної освіти:  

 між об’єктивною потребою підвищення якості підготовки майбутнього 

вихователя до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років і нерозробленістю 

концептуально-методологічних засад формування готовності до такого виду 

діяльності, науково обґрунтованих педагогічних стратегій забезпечення 

відповідного процесу;  

2) на рівні визначення цілей підготовки майбутніх фахівців:  

 між потребами дітей дошкільного віку в реалізації музичних здібностей та 

недостатнім рівнем професійної підготовки вихователів ЗДО до розвитку творчості 

дошкільників у галузі музичного мистецтва;  

 між досить високим рівнем розробленості теоретичних засад підготовки 

майбутнього вихователя до розвитку музичних здібностей дошкільників та 

недостатнім науковим обґрунтуванням необхідності реалізації цілеспрямованої 

системи підготовки вихователів ЗДО у цьому напрямі;  

3) на рівні змісту й технологій підготовки майбутніх фахівців:  

 між достатньо високим рівнем розробленості в психолого-педагогічній науці 

питань розвитку музичних здібностей дошкільників в умовах ЗДО та недостатнім 

використанням цих напрацювань в освітньому середовищі ЗДО; 
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 між існуючою специфікою професійної діяльності музичного керівника і 

вихователя ЗДО та відсутністю її врахування у змісті їхньої підготовки в 

педагогічному ЗВО;  

 між необхідністю цілеспрямованої підготовки майбутнього вихователя ЗДО 

до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років та нерозробленістю відповідних 

методик, спроможних забезпечити цілісність, системність і якість зазначеного 

процесу.  

Отже, актуальність порушеної проблеми, теоретична й практична значущість 

від її розв’язання, її недостатня розробленість у педагогічній науці, а також 

необхідність усунення виявлених суперечностей зумовили вибір теми дослідження 

«Система підготовки вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку 

музичних здібностей дітей 4–7 років». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації 

є складником комплексної програми науково-дослідної роботи кафедр Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди: теорії і технологій 

дошкільної освіти та мистецьких дисциплін «Формування інтегральної 

компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в процесі 

професійної підготовки» (0119U103816); початкової і професійної освіти «Сучасні 

освітньо-виховні технології в підготовці вчителів» (0111U008876); педагогіки 

«Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в середніх 

загальноосвітніх і вищих навчальних закладах» (1-200199U004104). Тему 

затверджено на засіданні вченої ради Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 5 від 20.06.2017р.)  та уточнено 

(протокол № 5 від 03.09.2020р.), закоординована рішенням бюро Міжвідомчої ради 

з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології (протокол № 4 від 

29.09.2020 р.).  

Мета дослідження полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці педагогічної системи підготовки майбутніх 

вихователів ЗДО до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років. 

Відповідно до мети поставлені такі завдання дослідження: 

1. На основі аналізу праць українських та зарубіжних науковців 

проаналізувати ступінь розробленості проблеми підготовки вихователів закладів 

дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років та з’ясувати 

суть базових понять дослідження. 

2. Обґрунтувати теоретико-методологічні основи підготовки вихователів 

закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років. 

3. Уточнити та схарактеризувати структуру й зміст готовності майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 

років. 

4. Розробити педагогічну систему підготовки вихователів закладів 

дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років.   

5. Експериментально перевірити ефективність педагогічної системи 

підготовки вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей 

дітей 4–7 років.  
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6. Конкретизувати критерії, показники, рівні сформованості готовності 

майбутніх вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–7  років та 

відповідний діагностичний інструментарій. 

Об’єкт дослідження – підготовка вихователів ЗДО в закладах вищої 

педагогічної освіти України. 

Предмет дослідження – педагогічна система підготовки майбутніх вихователів 

ЗДО до розвитку музичних здібностей дітей 4–7  років.  

Провідна ідея дослідження полягає в тому, що якість підготовки майбутніх 

вихователів ЗДО до розвитку музичних здібностей дітей 4–7  років підвищиться за 

умови теоретико-методологічного обґрунтування та практичної реалізації 

педагогічної системи, яка охоплює принципи, мету, завдання, зміст, засоби, методи, 

критерії та показники її результативності. Це дозволить вже в умовах бакалаврату 

підвищити рівень готовності майбутніх вихователів ЗДО до розвитку музичних 

здібностей дітей 4–7 років. Розроблення запропонованої системи має ґрунтуватися 

на інтеграції системного, акмеологічного, аксіологічного, діяльнісного, 

компетентнісного та особистісно орієнтованого підходів, які у поєднанні 

визначають методологічні засади досліджуваної проблеми.  

Концепція дослідження базується на трьох концептах, які забезпечують 

провідну ідею дослідження: методологічний, теоретичний та технологічний. 

Методологічний концепт є підґрунтям процесу пізнання й синтезує 

культурологічний, філософський, загальнонауковий та галузево-науковий підходи 

щодо характеристики проблеми дослідження. Загальні положення та принципи 

визначених підходів надають можливість щодо: відображення стратегії 

реформування системи професійної підготовки вихователів закладів дошкільної 

освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років; усвідомлення 

спрямованості процесу музично-педагогічної підготовки; виявлення внутрішніх 

суперечностей та дієвих чинників освітнього процесу; відповідну оцінку впливу 

різних чинників на процес підготовки вихователів закладів дошкільної освіти в 

освітньому процесі ЗВО. Методологія вирішення проблеми дослідження 

проявляється у взаємодії фундаментальних наукових принципів, зокрема:  

 системності, що дозволяє розглядати професійну підготовку вихователів 

закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років як 

цілісний освітній процес, визначати його структуру, виявляти специфіку організації 

та механізми управління;  

 функціональності, що має на меті визначення дій та функцій вихователів 

закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років, їх 

реалізацію в освітньому процесі ЗДО;  

 полісуб’єктності, що відображає єдність особистісно орієнтованого та 

діяльнісного аспектів, надає можливість розглядати готовність майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 

років як оцінювання професійної підготовки, складову професійно-педагогічної 

компетентності, як один із способів процесу самовдосконалення, поєднання 

психорефлексійних і психолого-педагогічних характеристик;  

 аксіологічності, що здатний оволодіти змістом підготовки вихователів ЗДО 
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законам, його закономірностями, принципами та методам розвитку музичних 

здібностей дітей 4–7 років; формування у здобувачів спрямованості на ціннісні 

орієнтації, необхідні для ефективної професійно-педагогічної діяльності в закладах 

дошкільної освіти.  

Теоретичний концепт характеризує поєднання основних ключових понять 

дослідження, дефініцій і теорій, без яких неможливе розуміння суті досліджуваного 

явища, зокрема: педагогічна система професійної підготовки вихователів закладів 

дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років, її функції та 

складники; готовність майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до 

розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років; організаційно-педагогічні умови 

ефективного функціонування педагогічної системи підготовки вихователів закладів 

дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років тощо.  

Технологічний концепт охоплює прикладний аспект дослідження, забезпечує 

дієвість педагогічної системи підготовки вихователів закладів дошкільної освіти до 

розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років та шляхів її ефективної реалізації 

(єдність організаційно-педагогічних умов, змісту, форм, методів, засобів навчання 

тощо). Технологічний концепт спрямований на актуалізацію музичного складника 

фахової підготовки вихователів ЗДО, що складається із взаємопов’язаних і 

взаємодоповнюючих прямих та опосередкованих впливів на формування 

особистості майбутнього фахівця.  

Застосування окреслених концептів надає можливість представити процес 

підготовки вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей 

дітей 4–7 років як педагогічну систему теоретично обґрунтованих педагогічних 

аспектів, що ґрунтуються на специфіці організації музичної діяльності мабутніх 

вихователів та дошкільників, загальнопедагогічних закономірностей, принципів та 

організаційно-педагогічних умов (формування мотивації здобувачів до музично-

творчої діяльності; створення творчого культурно-освітнього середовища на засадах 

інтегрованого вивчення мистецьких дисциплін; систематичне залучення здобувачів 

до активно-творчої позанавчальної діяльності). 

Провідна ідея та основні положення концепції відображені в загальній гіпотезі 

дослідження, яка полягає в тому, що професійна підготовки вихователів закладів 

дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років набуває 

ефективності, якщо здійснюється відповідно до розроблених теоретичних і 

методологічних основ, що є підґрунтям сучасних освітніх парадигм та концепцій, 

тенденцій, прогресивних ідей вітчизняного і зарубіжного досвіду підготовки фахівців 

дошкільної освіти; розробленої педагогічної системи підготовки вихователів закладів 

дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років, яка містить 

концептуально-цільовий, змістовий, процесуально-технологічний, оцінно-

рефлексійний блоки й організаційно-педагогічні умови її ефективної реалізації. 

Загальну гіпотезу дослідження конкретизовано в часткових припущеннях про 

суттєве підвищення якості професійної підготовки вихователів закладів дошкільної 

освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років, якщо:  

1) підґрунтя концепції професійної підготовки вихователів закладів дошкільної 

освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років становитимуть 

культурологічний, системний, синергетичний, діяльнісний, особистісно орієнтований 
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та компетентнісний підходи, поєднання яких сприяє визначенню суті та механізму 

реалізації досліджуваного явища;  

2) на основі запропонованої концепції обґрунтувати і розробити педагогічну 

систему підготовки вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку музичних 

здібностей дітей 4–7 років, у процесі практичного втілення якої створюються умови 

для самореалізації і саморозвитку здобувачів освіти;  

3) визначити дієві організаційно-педагогічні умови, зміст, форми, методи та 

засоби організації освітнього процесу, які забезпечуватимуть високий рівень 

сформованості готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до 

розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років;  

4) оперативно й послідовно оцінювати педагогічну ефективність обґрунтованої 

та розробленої педагогічної системи підготовки вихователів закладів дошкільної 

освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років з метою щорічного перегляду 

освітніх програм, своєчасного внесення коректив у зміст освітніх компонент і 

методику їх викладання з урахуванням динаміки рівня готовності і вимог якості.  

Методологічну основу дослідження складають провідні положення й принципи 

теорії наукового пізнання, зокрема діалектичності, об’єктивності, науковості, 

історизму, взаємозв’язку складових процесу підготовки вихователів закладів 

дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років, комплексний 

підхід до її вивчення); теорія систем про поєднання всіх складових навчання, 

розвитку й виховання майбутніх вихователів; положення філософії освіти, соціології, 

психології, педагогіки щодо наукової організації освітнього процесу на факультетах 

дошкільної освіти з метою підвищення якості професійної підготовки вихователів 

закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років; 

концепція проєктування та моделювання педагогічних процесів та систем; 

міждисциплінарний підхід при вивченні та опануванні основ дошкільної педагогіки,  

музичного мистецтва, історії дошкільної освіти, соціології, культурології, освітології 

та психології тощо; системний підхід, спрямований на поєднання структурно-

логічних та змістових положень дослідження. 

Теоретична основа дослідження. У дисертаційній роботі, присвяченій 

вивченню проблеми підготовки вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку 

музичних здібностей дітей 4–7 років, ураховуються положення та наукові позиції 

вчених, а саме:  

 теорії філософії освіти (В. Андрющенко, Г. Гегель, Б. Гершунський, Е. Десі, 

О. Джура, І. Зязюн, І. Кант, В. Кремень, В. Огнев’юк, І. Прокопенко, Е. Фромм та 

інші);  

 теорії організації та проведення психолого-педагогічних досліджень 

(А. Бандура, Р. Войтович, Б. Глинський, Ю. Конаржевський, В. Краєвський, 

Н. Кузьміна, М. Левіна, В. Лозова, І. Прокопенко, С. Сисоєва, А. Хуторськой, 

Т. Шамова та інші);  

 теорії організації та здійснення освітнього процесу в закладах вищої освіти 

(Ю. Бойчук, О. Друганова, О. Дубасенюк, В. Євдокимов, О. Жерновникова, 

Л. Зеленська, В. Кремень, О. Мармаза, О. Молібог, Н. Ничкало, Н. Пономарьова, 

С. Сисоєва, А. Степанюк, Т. Танько, Г. Терещук, О. Топузов, І. Прокопенко, 

Р. Черновол-Ткаченко та інші);  
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 теорії про закономірності професійно-педагогічного становлення майбутнього 

педагога (О. Гнізділова, Т. Довженко, М. Євтух, З. Курлянд, В. Лозова, Е. Лузік, 

О. Малихін, А. Маркова, О. Молібог, Н. Ничкало, Т. Опалюк, І. Осадченко, 

О. Топузов, С. Хатунцева, Л. Хомич та інші).  

Створення науково-методичного інструментарію професійної підготовки 

вихователів базується на провідних ідеях та теоретичних положеннях, розкритих у 

дослідженнях мистецтвознавців-педагогів: Л. Гаврілової, О. Матвєєвої, Г. Падалки, 

Т. Паньок, О. Рудницької, М. Станкевича, Н. Тарарак, О. Тищенка, В. Фоміна, 

О. Шевнюк, В. Щербаківського, О. Щолокової, Б. Юсова та інші. 

Світоглядно-психологічне підґрунтя проблеми підготовки вихователів закладів 

дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років базується на 

теоріях: рефлексії як особливого виду самопізнання й опанування особистістю 

навколишньої дійсності (І. Зязюн, О. Киричук, О. Кульчицька, М. Марусинець, 

Н. Побірченко, О. Резван, І. Семенов та інші), самоактуалізації (Н. Буркало, 

І. Данилюк, С. Кудінов, А. Маслоу, К. Роджерс, Е. Фромм, К. Юнг та інші), 

становлення і розвитку творчої особистості (В. Андрєєв, Л. Виготський, І. Волощук, 

Л. Єрмолаєва-Томіна, Н. Кічук, В. Козленко, О. Лук, В. Моляко, В. Паламарчук, 

В. Рибалка, С. Сисоєва та інші).  

Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотези були використані такі 

методи дослідження:  

теоретичні: аналіз філософських, соціологічних, культурологічних, 

мистецтвознавчих, психологічних, педагогічних наукових знань, нормативної 

документації і навчальних видань з проблем професійної підготовки вихователів 

закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років; 

системний науковий аналіз, порівняння, класифікація, систематизація та 

узагальнення теоретико-методологічних і методичних засад – для визначення 

сучасного стану проблеми в теорії і практиці, обґрунтування концепції та розробки 

педагогічної системи підготовки вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку 

музичних здібностей дітей 4–7 років, виявлення організаційно-педагогічних умов, 

узагальнення змісту та дієвих форм, методів і засобів розвитку музичних здібностей 

дітей 4–7 років;  

емпіричні: спостереження (пряме, опосередковане, довготривале, фіксоване) – 

для виявлення особливостей розвитку музичних здібностей майбутніх вихователів 

та дошкільників; експертні оцінки, узагальнення інформації, бесіди, інтерв’ю, 

анкетування, тестування, контрольні зрізи – з метою з’ясування рівня готовності 

вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 

років; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний 

етапи) – для перевірки ефективності педагогічної системи підготовки вихователів 

закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років; 

статистичної та аналітичної обробки даних – для проведення кількісного та 

якісного аналізу статистичних даних, здобутих під час проведення педагогічного 

експерименту, підтвердження достовірності його результатів щодо якості і дієвості 

педагогічної системи підготовки вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку 

музичних здібностей дітей 4–7 років. 
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Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося впродовж 

2017–2020 рр. на базі Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди, Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка, Бердянського державного педагогічного 

університету, Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. До цієї роботи було залучено 614 здобувачів і 34 викладачі 

фахових дисциплінші  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше:  

обгрунтовано теоретико-методологічні основи підготовки вихователів закладів 

дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років на різних рівнях 

узагальнення та конкретизації – методологічному (синтез системного, 

акмеологічного, аксіологічного, діяльнісного, компетентнісного та особистісно 

орієнтованого підходів), теоретичному (сукупність вихідних понять і категорій, 

дефініцій і теорій), технологічному (прикладний компонент системи, що забезпечує 

її дієвість в сучасних умовах з урахуванням вимог дошкільної освіти);  

спроєктовано педагогічну систему підготовки вихователів закладів дошкільної 

освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років, яка містить концептуально-

цільовий (підходи, закономірності, принципи навчання і виховання майбутніх 

вихователів ЗДО), змістовий (організаційно-педагогічні умови та компоненти 

готовності вихователів ЗДО до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років: 

мотиваційний, когнітивно-творчий, діяльнісно-операційний, рефлексійний), 

процесуально-технологічний (організаційні форми, методи, засоби освітньої 

діяльності), оцінно-рефлексійний (критерії, показники та рівні готовності 

вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 

років, оцінювання та коригування освітнього процесу) блоки і обґрунтовано 

організаційно-педагогічні умови ефективного функціонування педагогічної системи 

підготовки вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей 

дітей 4–7 років (формування мотивації студентів до музично-творчої діяльності; 

створення творчого культурно-освітнього середовища на засадах інтегрованого 

вивчення мистецьких дисциплін; систематичне залучення здобувачів до активно-

творчої позанавчальної діяльності);  

уточнено та конкретизовано: суть понять «музичні здібності дітей 4–7 років» 

як стійкі індивідуально-психологічні властивості, спрямовані на успішне 

опанування дошкільником різними видами музичної діяльності на основі виявлення 

та розвитку їхніх музичних задатків; «готовність вихователів закладів дошкільної 

освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років» – стійка інтегративна 

особистісно-професійна здатність вихователя, яка містить систему знань, умінь, 

навичок, якостей та цінностей, позитивну мотивацію та налаштованість на розвиток 

музичних здібностей дітей 4–7 років у майбутній професійній діяльності, що в 

комплексі забезпечують повноцінне опанування програмними результатами 

навучання в процесі професійної підготовки;  

визначено показники (яскраво виражене позитивне ставлення до розвитку 

музичних здібностей дітей 4–7 років у майбутній професійній діяльності; розвинена 

мотивація до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років; обсяг і якість знань, що 

відповідають вимогам державного освітнього стандарту; вміння розвивати в дитини 
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музичні здібності; творче використання знань і можливість їхнього застосування на 

практиці; уміння розвивати в дитини музичні здібності; володіння методиками 

організації, педагогічного супроводу та підтримки музичного розвитку дітей; 

здатність до організації і керівництва музичною діяльністю дітей; здатність 

виявляти й оцінювати музичні здібності дітей 4–7   років; здійснення рефлексії та 

саморегуляції поведінки й діяльності; адекватна самооцінка), критерії (мотиваційно-

аксіологічний, операційно-змістовий, процесуальний, рефлексійний) і рівні 

(високий, середній, низький) готовності вихователів закладів дошкільної освіти до 

розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років.  

Уточнено суть понять «здібності», «музичні здібності», «музично-освітнє 

середовище», «музично-творча діяльність», «педагогічна система підготовки 

вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 

років».  

Подальшого розвитку набули: окремі питання методики навчання, виховання та 

підготовки фахівців спеціальності 012, зумовлені необхідністю врахування 

специфіки психолого-педагогічної та дидактичної готовності вихователів закладів 

дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років; методичні 

підходи до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років, зокрема з використанням 

сучасних ІКТ. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в розробці та 

впровадженні в освітній процес ЗВО педагогічної системи підготовки майбутніх 

вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років; навчально-

методичного забезпечення процесу підготовки майбутніх вихователів до розвитку 

музичних здібностей дітей 4–7 років під час вивчення предметів психолого-

педагогічного спрямування, презентованого у вигляді силабусів, дидактичних 

засобів навчання, методичних рекомендацій до педагогічних студій; модифікації 

навчально-методичних комплексів дисциплін: «Педагогіка», «Психологія», 

«Українське мистецтво в історичному вимірі», «Теорія та методика музичного 

виховання», «Теорія музики і сольфеджіо»; розробленні й упровадженні авторської 

педагогічної студії «Розвиток музичних здібностей дітей 4–7 років»). 

Теоретичними положеннями та практичними напрацюваннями зможуть 

послугуватися викладачі ЗВПО при розробці ОПП, навчальних програм, силабусів, 

створенні навчальних посібників із психолого-педагогічних та фахових дисциплінші 

Положення, висновки й рекомендації, розроблені на основі узагальнення 

дослідницьких матеріалів, упроваджено в освітній процес таких ЗВО, як: КВНЗ 

«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (довідка №01-

23/444 від 12.11.2020р.), Центральноукраїнський державний педагогічний 

університет імені Володимира Винниченка (довідка №327/2-н від 23.10.2020р.), 

Бердянський державний педагогічний університет (довідка №57-13/1074 від 

27.10.2020), Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка (довідка №1011-33/03 від 26.10.2020р.), Закарпатський 

угорський інститут імені Ференца Ракоці II (довідка №188/UA/2020 від 

28.10.2020р.), Харківський національний педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди (довідка №01/10-667 від 27.10.2020р.), Національний університет 

«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (довідка №162/09/2020 від 
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22.09.2020р.), Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(довідка №59-н від 11.11.2020р.). 

Експериментальна робота здійснювалася на базі дошкільних навчальних 

закладів м. Харкова та Харківської області: Комунальний заклад «Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 156 комбінованого типу Харківської міської ради 

(довідка №01-66/71 від 29.10.2020р.), Комунальний заклад «Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) № 354 комбінованого типу Харківської міської ради» (довідка 

№50 від 25.11.2020р.), Велико Виселківський дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) Новоєгорівської сільської ради Дворічанського району Харківської області 

(довідка №2-17/22 від 21.10.2020р.). 

Кандидатська дисертація на тему: «Організація соціально-педагогічної 

діяльності в позашкільних закладах України (20-80 рр. ХХ ст.)» була захищена в 

2007 році, її матеріали у тексті докторської дисертації не використовувалися.  

Особистий внесок здобувача в роботах, опублікованих у співавторстві. У 

працях, написаних у співавторстві, усі ідеї та положення, що стосуються проблеми 

дослідження, належать здобувачеві. У методичних рекомендаціях здобувачу 

належать: теоретичний 1-й розділ, п. 2.1 [2]; теоретичний 1-й розділ, п. 2.3, 2.6 [3];  

2-й розділ [5]. У наукових статтях, тезах до конференцій, написаних у співавторстві, 

внесок здобувача полягає у визначенні: ключових понять дослідження [8; 16; 26], 

чинників взаємодії між педагогом та вихованцем [10], характеристиці впливу 

соціально-педагогічної діяльності на формування готовності вихователя до 

професійної діяльності [11], проведенні порівняльного аналізу підвищення 

педагогічної кваліфікації педагогів в Україні та КНР [13], визначенні ефективних 

шляхів впливу педагогіки дозвілля на формування професійних компетентностей 

вихователя [14], здійсненні порівняльного аналізу суті поняття «соціалізація» в 

Україні та КНР [15], соціального аспекту становлення дітей-сиріт дошкільного віку 

в КНР [24], виявленні компонентів професійної підготовки педагога в КНР [25], 

аналізі робіт китайських учених щодо впливу культурних цінностей на фахову 

підготовку педагога [27], визначенні ключових понять дослідження  [34], історико-

педагогічних аспектів становлення людяності в спадщині В. Сухомлинського [38], 

визначенні шляхів соціалізації особистості дошкільника [40]. 

 Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 

дослідження доповідалися й обговорювалися на засіданнях кафедр: педагогіки, 

початкової і професійної освіти, теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких 

дисциплін Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди; науково-практичних конференціях різних рівнів: 

– міжнародних: «Харків у контексті світової музичної культури: події та люди» 

(Харків, 2008), «Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті 

Болонського процесу» (Ялта, 2009), «Мистецька освіта в контексті європейської 

інтеграції: теоретичні та методичні засади розвитку» (Суми, 2010), «Освіта і доля 

нації. Школа і дитина у сучасних соціокультурних контекстах» (Харків, 2011), 

«Сучасний соціокультурний простір 2013» (Київ, 2013); «Освіта і доля нації. 

Європейські цінності в освітньому просторі України» (Харків, 2015), «Актуальные 

научные исследования в современном мире» (Переяслав-Хмельницкий, 2016), 

«Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-практические 
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решения и подходы» (Баку, 2017), «Психолого-педагогічні проблеми вищої і 

середньої освіти в умовах сучасних викликів теорія і практика» (Харків, 2017), 

«Social research in the 21st century» (Kramatorsk, 2017), «Актуальні проблеми 

дошкільної та спеціальної освіти» (Рівне, 2019), «Осінні наукові читання» (Дніпро, 

2020), ІІ Шкловські читання «Проблеми сучасних природничо-математичних наук 

та методик їх викладання» (Глухів, 2020), «Проблеми та перспективи розвитку 

сучасної науки в країнах Європи та Азії» (Переяслав, 2020), «Перспективи розвитку 

сучасної науки» (Київ, 2020); «Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне 

забезпечення» (Київ, 2020); «Традиційна культура в умовах глобалізації: нові 

виклики та світові тренди» (Харків, 2020), «Наука і вища освіта» (Запоріжжя, 2020); 

– всеукраїнських: «Традиційна культура в умовах глобалізації: платформа для 

міжкультурного та міжрегіонального суспільного діалогу» (Харків, 2009, 2015, 2017, 

2018), «Традиції та інновації сучасної дошкільної освіти в контексті Європейського 

вибору України» (Харків, 2010), «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти 

та управління закладами освіти» (Херсон, 2017), «Від знаннєвої парадигми до 

компетентнісної: реалії та перспективи» (Херсон, 2017), «Розвиток життєвої 

компетентності особистості в умовах освітніх трансформацій: виховний, 

психологічний, інклюзивний виміри» (Херсон, 2018), «Дошкільна освіта у 

сучасному просторі третього тисячоліття: актуальні проблеми, досвід, інновації» 

(Харків, 2019), «Мистецька освіта: теорія, методологія, технології» (Кривий Ріг, 

2019), «Дошкільна освіта в Україні в умовах світових змін» (Полтава, 2019), «Он-

лайн інструменти для викладання інтегрованого курсу «Культура добросусідства»» 

(Київ, 2020), «Методичні розробки для навчання та розвитку дітей дошкільного 

віку» (Київ, 2020), «Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах 

інтеграційних процесів в освітньому та науковому просторі» (Мукачево, 2020), 

«Теорія і практика реалізації сучасних педагогічних методик та технологій в освіті» 

(Харків, 2020); 

– регіональних: «Сучасні музичні ігрові технології» (Харків, 2018), «Сучасна 

освіта в умовах реформування: проблеми, теорія, практика» (Харків, 2012), 

«Методологія сучасних наукових досліджень» (Харків, 2010, 2012); «Інноваційні 

педагогічні технології в цифровій школі» (Харків, 2019).   

Публікації. Результати дослідження відображено в 52 наукових працях (із них 

34 одноосібних), серед них: 1 монографія, 5 навчально-методичних посібників (3 у 

співавторстві), 17 статей у наукових фахових виданнях, 7 – в зарубіжних виданнях, 

зокрема 3 статті надруковано в журналах, що індексуються в наукометричній базі 

WoS, 22 – у збірниках матеріалів і тез доповідей на науково-практичних 

конференціях, семінарах. Загальний обсяг авторського доробку з теми дослідження 

складає 26 ум. друк. арк. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (628 найменування, з яких 84 – 

іноземною мовою) та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 505 сторінок, 

із них основного тексту – 368 сторінок. Робота містить 12 таблиць і 5 рисунків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, визначено об’єкт, предмет, 
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мету, завдання, розкрито концепцію та методи дослідження; схарактеризовано 

наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, наведено відомості 

про їх апробацію та впровадження. 

У першому розділі – «Розвиток музичних здібностей дітей 4–7 років як 

психолого-педагогічна проблема» – на основі аналізу філософської, 

мистецтвознавчої, психолого-педагогічної літератури досліджено підходи вчених 

щодо проблеми розвитку музичних здібностей, конкретизовано зміст і структуру 

музичних здібностей дітей дошкільного віку, визначено особливості та педагогічні 

можливості розвитку музичних здібностей дошкільників, доведено, що вік дитини 

4–7 років є найбільш сприятливим для розвитку її музичних здібностей. 

У процесі дослідження з’ясовано, що складний міждисциплінарний феномен 

«музичні здібності дітей дошкільного віку» багатогранно осмислюється в руслі 

філософського, психологічного та педагогічного знання як основний шлях 

індивідуального та суспільного розвитку дитини. На підставі проаналізованих 

наукових праць учених (Л. Виготський, І. Газіна, Г. Гац, Л. Добринюк, О. Донченко, 

В. Загвязинський, С. Матвієнко, В. Моляко, В. Рибалка, С. Рубінштейн, 

М. Чернявська та інші) визначено суть поняття «музичні здібності дітей 

дошкільного віку» як стійкі індивідуально-психологічні властивості дитини, які є 

передумовою та запорукою успішного здійснення музичної діяльності.  

У дисертації з’ясовано, що процес самореалізації дитини в різних видах 

музичної діяльності сприяє цілісному та загальному її розвитку. Доведено, що 

розвиток музичних здібностей дітей дошкільного віку – це процес формування 

музичних якостей особистості дитини в процесі організації навчально-ігрової 

діяльності, організованої на основі взаємодії різних видів музичного мистецтва 

(В. Верховинець, Н. Георгян, Е. Жак-Далькроз, М. Монтессорі, К. Орф, 

В. Семиченко, Б. Теплов, Н. Терентьєва, Б. Яворський та інші). 

Низка досліджень (А. Арісменді, Г. Артоболевська, Н. Ветлугіна, Л. Гаврілова, 

О. Запорожець, М. Кичук, М. Михайлова, С. Науменко, Я. Пономарьов, О. Радинова, 

С. Сисоєва, К. Тарасова) дозволяє стверджувати, що саме при опануванні різними 

видами музичної діяльності, в процесі організації цілеспрямованого освітньо-

творчого процесу у дошкільників розвиваються такі здібності: музично-слухові 

(музично-слухові уявлення, ладове та музично-ритмічне чуття та інші), здібності до 

різних видів музичної діяльності (гра на музичних інструментах, спів, музично-

рухова діяльність та інші), музично-творчі здібності, які є складовими структури 

музичних здібностей.  

Аналіз літературних джерел (Б. Барток, В. Верховинець, К. Орф, З. Кодай, 

Н. Кривошея, Т. Лісовська, О. Ростовський, О. Смоляк) дозволяє стверджувати, що 

розвиток музичних здібностей дітей дошкільного віку сприяє розвитку їхньої стійкої 

уваги, пам’яті та уяви, активізує їхнє репродуктивне та продуктивне мислення, 

позитивно впливає на їхнє загальнокультурне становлення.  

З’ясовано, що головною ознакою розвитку музичних здібностей дошкільників є 

творчість, яка проявляється в процесі організації музичної діяльності та визначає її 

успішність (Л. Виготський, В. Загвязинский, В. Моляко, В. Рибалка, С. Сисоєва та 

інші).  
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Узагальнення провідних наукових підходів щодо розвитку музичних здібностей 

дітей (А. Арісменді, В. Бехтерєв, Л.Виготський, П.Каптерєв, О. Радинова, Б. Теплов, 

В. Шацька та інші) дозволило констатувати важливість упровадждення 

інтегративного підходу в освітній процес дошкільників, який полягає в забезпеченні 

системного, планомірного розвитку музичних здібностей дітей у процесі 

комплексного, систематичного музично-естетичного виховання за заздалегідь 

розробленою програмою, їхнього цілеспрямованого залучення до «музично-

освітнього середовища». 

На основі аналізу досліджень (О. Костюк, Н. Кичук, О. Леонтьєв, В.Моляко, 

В. Семиченко та інші), в яких розкривається проблема розвитку музичних 

здібностей дітей дошкільного віку, визначено принципи розвитку музичних 

здібностей дошкільників: емоційної насиченості освітнього процесу; забезпечення 

психологічної комфортності досшкільників шляхом створення святкової атмосфери 

у процесі проведення занять; добровільності участі дітей у музично-ігровій 

діяльності; різновікового комплектування груп; активізації творчого самовираження 

дітей тощо. 

Здійснено аналіз моделей музичного розвитку особистості дитини, який 

дозволив виявити, що для дитячої музичної творчості пріоритетною є спрямованість 

на розвиток музичних асоціацій не загального типу, а індивідуально-ціннісних, 

особистісно зорієнтованих, які визначаються зовнішньою і внутрішньою 

установками дитини. Такі моделі розглядаються на прикладі визнаних зарубіжних 

освітніх систем, зокрема: музично-ритмічна система (Е. Жака-Далькроза), музично-

освітні концепції З. Кодая, К. Орфа, Ш. Сузукі та інші); методична система 

(В. Верховинець, М. Монтессорі, Б. Яворський та інші). 

Установлено, що проблема розвитку музичних здібностей дітей дошкільного 

віку пов’язана з обґрунтуванням організаційно-методичних засад, що забезпечують 

їх розвиток, під якими розуміємо: організацію освітнього процесу, що передбачає 

поєднання колективної, групової, індивідуальної роботи та використання різних 

форм (самостійна музична діяльність, використання музики у повсякденному житті, 

музичні заняття, музичні розваги, музично-театралізовані свята, додаткові – заняття 

за інтересами дітей, гуртки (студії)) та методів (наочні, словесні і практичні) 

музичного виховання й навчання; застосування на кожному етапі розвитку дитини 

різновидів музичної діяльності; створення музично-ігрового середовища, що 

відповідає інтересам і потребам дітей різного віку; моделювання в музично-ігровій 

формі реальних життєвих ситуацій, взаємин дошкільників та дорослих; 

систематичне спонукання дітей до пошуково-творчої музичної діяльності й 

самовираження в ній.  

Прорезюмовані напрацювання психологів (П. Блонський, Л. Бочкарьов, 

Л. Виготський, О. Костюк, О. Кульчицька, О. Леонтьєв, О. Мелік-Пашаєв, 

В. Моляко, Є. Назайкінський, В.  Ражніков, В. Рибалка, С. Рубінштейн, 

В. Семиченко, Б. Теплов та інші) дозволили констатувати, що найбільш 

сприятливим віком дитини для розвитку його музичних здібностей є період від 4 до 

7 років. 

У процесі дослідження виокремлено психолого-педагогічні особливості 

розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років: розвинена музична уява, скерована 
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на активне залучення до музичної діяльності; відмінна пам’ять, що є запорукою 

ефективної музичної творчості (Т. Борисова, С. Воронова, І. Газіна, Г. Гац, 

О. Запорожець, Н. Кривошея, Т. Лісовська, І. Малашевська, С. Нечай, О. Олексюк, 

Г. Руда, С. Садовенко, К. Тарасова, Б. Теплов та інші).  

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури (О. Коваль, О. Лобова, 

Л. Масол, Е. Печерська, О. Ростовський) доведено, що саме від підготовленості 

вихователя до професійної діяльності залежить його здатність розвивати здібності 

дошкільника, зокрема музичні.  

У другому розділі – «Теоретико-методологічні основи та концепція 

підготовки майбутніх вихователів ЗДО до розвитку музичних здібностей дітей 

4–7  років» – прoаналiзовано ступiнь розробленoстi прoблеми підготовки 

вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 

років у вітчизняній та зарубіжній педагогіці; обґрунтовано методологічні підходи 

дослідження та запропоновано авторську концепцію професійної підготовки 

майбутніх вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–7  років; розкрито 

суть готовності до цього виду діяльності; визначено компоненти готовності 

майбутніх вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років. 

На основі проаналізованих наукових праць вітчизняних (Е. Бахіча, 

О. Гнізділова, Н. Захарасевич, Л. Зданевич, Ю. Волинець, Г. Грама, Н. Давкуш, 

І. Дичківська, Н. Ємельянова, Т. Книш, О. Попович, І. Трубник, Т. Філімонова, 

О. Юрчук та інші) та зарубіжних (K. Cynthia, L. Jeon, K. Laere, J. Peeters, 

M. Vandenbroeck, M. Geiss, J. Westberg та інші) учених констатовано відсутність 

системних досліджень підготовки майбутніх вихователів до розвитку музичних 

здібностей дітей 4–7 років. 

Доведено, що значну цінність для обґрунтування теорії і практики підготовки 

майбутніх вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–7  років мають 

напрацювання з питань методології педагогіки. Зважаючи на це, теоретико-

методологічне підґрунтя дисертаційного дослідження склали такі основні підходи, 

як: системний, акмеологічний, аксіологічний, діяльнісний, компетентнісний та 

особистісно орієнтований. 

Системний підхід (В. Бакуменко, І. Блауберг, Л. Гаврілова, В. Гончаров, 

С. Кошман, С. Кравченко, Т. Степанов, Е. Юдін та інші) дав змогу: розглянути 

процес підготовки майбутніх вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–

7  років як цілісну педагогічну систему і водночас як підсистему загальної системи 

професійної підготовки; виявити у структурі педагогічної системи базові 

компоненти і дати якісну та кількісну характеристику особливостей їх 

функціонування; установити способи поєднання компонентів педагогічної системи і 

виокремити системоутворювальні зв’язки, що забезпечують її цілісність. 

Урахування основних положень системного підходу надало підстави змоделювати 

освітнє середовище педагогічного ЗВО, обґрунтувати критерії оцінювання рівня 

готовності майбутніх вихователів ЗДО до розвитку музичних здібностей дітей 4–7  

років та визначити чинники, що впливають на результативність цього процесу. 

Аксіологічний підхід (В. Гриньова, Т. Калюжна, І. Костікова,  Н. Ткачова та 

інші) дозволяє закцентувати увагу на вихованні в майбутніх вихователів 

загальнолюдських, національних, морально-етичних цінностей, які сприяють 
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здійсненню музичного розвитку дітей дошкільного віку 4–7  років, а також 

усвідомленні й прийнятті кожним студентом гуманістичних ідеалів, прагненні до 

постійного саморозвитку та самовдосконалення. 

Акмеологічний підхід (О. Вознюк, О. Галіцан, Н. Гузій, О. Дубасенюк, 

З. Курлянд, Л. Рибалко, Г. Цвєткова, А. В. Козир, З. Н. Курлянд, Н. Сегеда, 

В. Сидоренко, Л. Хоружа, Д. Щербина та інші) передбачає вивчення процесу 

свідомої цілеспрямованої праці над собою як саморуху до вищих щабелів 

досконалості на основі взаємодії самоосвіти, саморозвитку та самовиховання; 

ґрунтується на здатності особистості майбутнього вихователя ЗДО до розвитку 

музичних здібностей дітей 4–7 років, самоідентифікації, саморегуляції, 

самоорганізації, що є ключовими засадами акмеологічного підходу; сприяє 

становленню професіоналізму майбутнього вихователя й досягненню акме. 

Діяльнісний підхід (В. Лозова, О. Леонтьєв, К. Платонов, С. Сисоєва та інші) 

послугував основою для формулювання висновку про те, що: музично-педагогічна 

діяльність здобувачів освіти за спеціальністю 012 має системний, цілеспрямований і 

творчий характер, визначається їх мотивами та здібностями, потребує створення 

відповідних організаційно-педагогічних умов; зміст підготовки проєктує неперервну 

зміну різних видів діяльності, спрямованих на розвиток музичних здібностей дітей 

4–7 років; діяльність викладача орієнтується на розкриття внутрішніх ресурсів і 

музично-творчого потенціалу майбутніх вихователів, сприяє самостійному 

визначенню алгоритму творчої музично-педагогічної діяльності. 

Компетентнісний підхід (А. Андреєв, В. Байденко, О. Бермус, В. Болотов, 

Е. Зеєр, І. Зимня, В. Краєвський, О. Лебедєв, О. Петров, Ю. Татур, Ю. Фролов, 

І. Фрумін, А. Хуторський, В. Шадриков та інші) дозволив визначити такі структурні 

компоненти підготовки майбутніх вихователів до розвитку музичних здібностей 

дітей 4–7 років: цінності, цілі та результат навчання – перехід від традиційного 

опанування системи професійних знань, умінь і навичок до формування здатності 

організовувати та керувати музичною діяльністю дітей; вміти розвивати у дитини 

музичні здібності; володіти методиками організації, педагогічного супроводу та 

підтримки музичного розвитку дітей, зокрема 4–7 років, здатність виявляти й 

оцінювати їх ефективність; зміст професійної підготовки – орієнтування не на 

сукупність теоретичних понять з різних навчальних дисциплін, а на системні, 

міждисциплінарні та інтердисциплінарні практикоорієнтовані уявлення про способи 

практичної діяльності в умовах конкретних професійних ситуацій; навчально-

пізнавальна діяльність здобувачів – перехід від опанування та відтворення 

навчальної інформації до активної творчої музично-педагогічної діяльності.  

Особистісно орієнтований підхід (В. Андрущенко, І. Бех, І. Богданова, 

С. Гончаренко, В. Євдокимов, В. Давидoв, І. Зязюн, Г. Кoстюк, В. Мoлякo, 

Н. Ничкалo О. Пєхота, І. Прокопенко, С. Сисoєва, М. Чoбiтькo, І. Якиманський та 

інші) дав змогу: здійснити проєктування і реалізацію досліджуваного процесу; 

скоригувати структуру творчої музично-педагогічної діяльності на основі 

врахування якостей особистості кожного окремого здобувача; визначити способи 

мотивації до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років у майбутній професійній 

діяльності, стимулювання прагнення до самовдосконалення та саморозвитку в галузі 

музичного мистецтва.  
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Незважаючи на те, що кожен із представлених методологічних підходів 

розкриває сутнісні характеристики явищ, дослідження професійної підготовки 

майбутніх вихователів ЗДО до розвитку музичних здібностей дітей 4–7  років не 

може обмежуватися якимось одним із них. 

На основі аналізу наукової літератури (А. Богуш, Л. Баренбойм, С. Гаврилюк, 

І. Малашевська, С. Рубінштейн та інші) визначено принципи підготовки майбутніх 

вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–7  років: особистісно 

орієнтованого навчання; активності, урахування індивідуальних особливостей 

здобувача освіти, ґрунтовності, мотивації, наочності, самонавчання, 

систематичності й послідовності  тощо. 

У процесі наукового пошуку доведено важливість реалізації функцій 

підготовки майбутніх вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–7  років: 

світоглядна, креативна, інтегрувальна, адаптивна, аналітично-діагностична, 

інформувальна, пізнавальна, дидактично-професійна, організаційно-комунікативна, 

діагностико-прогностична, нормативна та захисна. Прорезюмоване надає підстави 

стверджувати, що кожна функція має відображати різноманітність вирішення 

вихователем педагогічних завдань. Зазначені функції сприяють забезпеченню 

якісної підготовки майбутніх вихователів ЗДО до розвитку музичних здібностей 

дітей 4–7 років, їх виокремлення забезпечує процесуальний бік формування 

готовності до такого виду діяльності. 

Аналіз результатів наукових досліджень щодо підготовки майбутніх 

вихователів ЗДО до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років (С. Гаврилюк, 

Л. Галаманжук, В. Мирошниченко, С. Нечай, Ю. Руденко, Т. Танько, О. Федій, 

В. Євтушенко, Т. Борисова та інші) засвідчує, що цей процес є результатом 

становлення професійних орієнтацій здобувачів освіти і мотивів діяльності, 

опанування майбутніми вихователями системою знань, формування вмінь та 

розвитку професійних якостей щодо здатності до організації і керівництва 

музичною діяльністю дітей; вміння розвивати у дитини музичні здібності; володіння 

методиками організації, педагогічного супроводу та підтримки музичного розвитку 

дітей, зокрема 4–7 років, здатність виявляти й оцінювати їх ефективність. 

У процесі обґрунтування концепції професійної підготовки майбутніх 

вихователів ЗДО до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років послуговувалися 

висновками про те, що концепція є системою поглядів, яка відображає певне 

розуміння суті будь-якого предмета або явища і ставлення до нього. Урахування 

базових положень системного, акмеологічного, аксіологічного, діяльнісного, 

компетентнісного та особистісно орієнтованого підходів зумовило виокремлення в 

концепції професійної підготовки майбутніх вихователів ЗДО до розвитку музичних 

здібностей дітей 4–7 років таких основних її складових:  

1) загальні положення – обґрунтовують мету, нормативно-правове підґрунтя, 

галузь поширення наукових положень і визначають понятійно-категоріальний 

апарат дослідження;  

2) теоретико-методологічні основи – визначають методологічний, теоретичний 

і технологічний рівні досліджуваної проблеми;  

3) ядро концепції – складають дидактичні закони, закономірності та принципи, 

які є основою для напрацювання ідей і положень системи підготовки майбутніх 
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вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років;  

4) змістовно-смислове наповнення концепції – втілюється у вигляді 

педагогічної системи, яка містить концептуально-цільовий, змістовий, 

процесуально-технологічний, oцiнно-рефлексійний блоки;  

5) організаційно-педагогічні умови реалізації концепції – забезпечують 

практичну реалізацію педагогічної системи;  

6) верифікація концепції – відбиває основні положення практичного 

підтвердження результативності концепції, особливості формувального етапу 

педагогічного експерименту. 

Обґрунтовані методологічні підходи дослідження та запропонована авторська 

концепція професійної підготовки майбутніх майбутніх вихователів ЗДО до 

розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років надали підстави для визначення суті 

понять «підготовка майбутніх вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–

7 років» та «готовність майбутніх вихователів до розвитку музичних здібностей 

дітей 4–7 років». 

Прорезюмовані праці вчених (А. Богуш, Г. Борин, В. Бутенко,  О. Вашак, 

К. Віттенберг, О. Волинець, С. Гаврилюк, Л. Галаманжук, О. Гнізділова, Г. Грама, 

Н. Давкуш, І. Дичківська, С. Дяченко, А. Залізняк, Н. Захарасевич, Л. Зданевич, 

Н. Миськова, С. Нечай та інші) надали підстави для визначення суті поняття 

«підготовка майбутніх вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 

років» як процес опановування знаннями, уміннями та навичками, розвиток 

професійних і особистісних якостей у галузі дошкільного музичного мистецтва, 

музично-творчого мислення, формування мотивів, потреб та професійно-

педагогічних компетентностей задля розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років 

в майбутній професійній діяльності.  

У дослідженні доведено, що результатом підготовки майбутніх вихователів до 

розвитку музичних здібностей дітей 4–7  років є сформована готовність до цього 

виду діяльності. 

Узагальнюючи праці вчених (В. Бутенко, М. Замелюк, Л. Зданевич,  О. Вашак, 

В. Желанова, М. Мрачковська, С. Нечай, Ю. Руденко, Т. Танько, О. Янкович та інші) 

визначено суть поняття «готовність вихователів закладів дошкільної освіти до 

розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років» як стійку інтегративну особистісно-

професійну здатність вихователя, яка охоплює відповідні знання, вміння, навички, 

якості та цінності, позитивну мотивацію та налаштованість на розвиток музичних 

здібностей дітей 4–7 років в майбутній професійній діяльності, що у комплексі 

забезпечують повноцінне опанування програмними результатами навчання у 

процесі підготовки. 

У структурі готовності вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку 

музичних здібностей дітей 4–7 років виокремлено взаємопов’язані компоненти – 

мотиваційний, когнітивно-творчий, операційно-діяльнісний, рефлексійний, при 

визначенні змісту яких було враховано освітньо-кваліфікаційну характеристику 

майбутніх вихователів, а також особливості підготовки до цього виду діяльності. 

Мотиваційний компонент готовності охоплює мотиви, цілі, потреби щодо 

розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років; інтерес до опанування форм, методів 

та прийомів розвитку музичних здібностей дітей 4–7  років; ціннісні орієнтації 
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стосовно саморозвитку та самовдосконалення майбутнього вихователя ЗДО; 

творчого прояву його особистісних та професійно значущих якостей у різних видах 

педагогічної діяльності в галузі дошкільної освіти. Когнітивно-творчий компонент 

визначається наявністю науково-теоретичних знань, на основі яких формуються 

програмні компетентності майбутніх вихователів,  зокрема знання про музичні 

здібності дитини, різновиди музичних здібностей, особливості розвитку музичних 

здібностей дітей 4–7 років. Операційно-діяльнісний компонент представлено 

сукупністю здатностей, необхідних для опанування програмними результатами 

навчання у процесі підготовки майбутніх вихователів, зокрема сформованістю 

навичок і вмінь застосовувати форми, методи та засоби розвитку музичних 

здібностей дітей 4–7 років у майбутній професійній діяльності. Рефлексійний 

компонент передбачає здатність майбутнього вихователя ЗДО критично оцінювати 

процес і результат власної професійної діяльності, усвідомлювати її значущість, 

ступінь відповідальності за її результати, пізнавати можливості для самореалізації в 

професії, обирати оптимальну стратегію професійної поведінки та подальшої 

самоосвітньої  діяльності. 

Доведено, що проблема підготовки майбутніх вихователів ЗДО до розвитку 

музичних здібностей дітей 4–7 років вимагає наукового вирішення, що зумовить 

підвищення якості їх професійної діяльності . 

У третьому розділі «Обґрунтування педагогічної системи підготовки 

майбутніх вихователів ЗДО до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років» 
подано обґрунтування педагогічної системи підготовки майбутніх вихователів до 

розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років; визначено організаційно-педагогічні 

умови її реалізації; спроєктовано процес поетапного формування готовності 

майбутніх вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років у процесі 

навчання на бакалаврському рівні вищої освіти. 

Згідно з концепцією дослідження у процесі теоретичного обґрунтування 

педагогічної системи підготовки майбутніх вихователів до розвитку музичних 

здібностей дітей 4–7 років ураховувались: цілі професійної підготовки, її зміст, 

інструменти педагогічної комунікації (засоби, форми і методи реалізації цілей 

педагогічної системи); суб’єкти педагогічного впливу – здобувачі (рівень їх 

попередньої підготовки, стать, вік), науково-педагогічні і педагогічні працівники як 

носії і комунікатори цілей педагогічної системи; результати навчання. Основу 

професійної підготовки майбутніх вихователів у закладах вищої педагогічної освіти 

становить освітня діяльність як процес, спрямований на опанування змісту 

навчання, необхідного для реалізації здобувачами спеціальності 012 своїх 

професійно-педагогічних функцій. Відбір і структурування змісту підготовки 

майбутніх вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років 

здійснювалися з урахуванням дидактичних принципів: 1) відображення у змісті 

навчання майбутніх вихователів всіх компонентів формування готовності до 

розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років; 2) значущість змісту навчання для 

розвитку відчуттів, уяви, творчого мислення, музичного смаку, прилучення до 

духовно-моральних та естетичних цінностей; 3) забезпечення єдності змістової і 

процесуальної складових професійної підготовки майбутніх вихователів до розвитку 

музичних здібностей дітей 4–7 років. 



19 

 

На підґрунті узагальнення й аналізу теоретичних надбань учених, які 

досліджували проблему підготовки майбутніх вихователів до професійної 

діяльності, та власного досвіду, нами було розроблено педагогічну систему 

підготовки майбутніх вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років, 

складовими якої стали: концептуально-цільовий, змістовий, процесуально-

технологічний, оцінно-рефлексійний блоки (рис.1). Ці блоки є взаємообумовленими 

та взаємопов’язаними. Їхнє органічне поєднання мало забезпечити функціональну 

єдність усіх компонентів готовності майбутніх вихователів до розвитку музичних 

здібностей дітей 4–7 років. 

Метою теоретичного обґрунтування та розробки педагічної системи 

визначено проєктування та реалізацію стратегії професійної підготовки майбутніх 

вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років, що передбачає 

конкретизацію завдань: виявити (діагностувати) вихідний рівень готовності, 

розробити ефективні шляхи професійної підготовки майбутніх вихователів, 

коригувати цей процес, оцінити ефективність реалізації пропонованої стратегії.  

Теоретично обґрунтована та розроблена педагогічна система наочно відображає 

різницю між станами об’єкта – оригінал, функціональність і динамічність трьох 

етапів, що дозволило простежити позитивну динаміку між вихідним та прикінцевим 

рівнем сформованої готовності майбутніх вихователів до розвитку музичних 

здібностей дітей 4–7 років. Вона характеризується: цілісністю (оскільки всі етапи 

взаємопов’язані між собою, мають певне смислове навантаження і спрямовані на 

прикінцевий результат – сформована готовність й переходу на якісно більш високий 

ступінь – самореалізацію та самовдосконалення), наявністю інваріантної (мета, 

методологічні підходи, принципи) та варіантної (диференціація завдань, змісту, 

методів і прийомів, засобів, форм досягнення мети з урахуванням особливостей 

підготовки вихователів) складових.  

Отже, запропонована педагогічна система підготовки майбутніх вихователів до 

розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років має всі ознаки системи, що 

підтверджено за допомогою прогнозованого результату професійної підготовки. Її 

компонентами визначено такі блоки, зокрема: концептуально-цільовий, змістовий, 

процесуально-технологічний, оцінно-рефлексійний. 

Метою концептуально-цільового блоку є формування готовності майбутніх 

вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років (реалізовується 

мотиваційний компонент готовності). 

Змістовий блок визначається рівнем опанування професійних знань, 

необхідних для ефективної підготовки майбутніх вихователів до розвитку музичних 

здібностей дітей 4–7 років (реалізовується когнітивно-творчий компонент  
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готовності). 

Процесуально-технологічний блок характеризується рівнем сформованості 

системи умінь та практичних навичок, необхідних для ефективної підготовки 

майбутніх вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років (мета – 

набуття індивідуального досвіду формування системи спеціальних умінь, 

спрямованих на професійну актуалізацію власних індивідуальних особливостей) 

(реалізовується діяльнісно-операційний компонент готовності). 

Оцінювально-рефлексійний блок визначається сформованістю професійно 

значущих якостей вихователя, необхідних для розвитку музичних здібностей дітей 

4–7 років (реалізовується рефлексійний компонент готовності). 

Наведені блоки стали структурною основою авторської педагогічної системи як 

схематично поданої сукупності компонентів, що утворюють єдину цілісну 

структуру, спрямовану на досягнення цілей процесу підготовки майбутніх 

вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років.  

У процесі дослідницько-експериментальної роботи виявлено організаційно-

педагогічні умови, що забезпечують сформовану готовність майбутніх вихователів 

до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років: формування мотивації здобувачів 

до музично-творчої діяльності, оскільки саме позитивна мотивація спонукає 

майбутніх вихователів діяти, формує інтерес та потребу, викликаючи при цьому 

позитивні емоції та переживання. Спеціально організована музично-творча 

діяльність у процесі проведення занять створює емоційно піднесений настрій, 

позитивну атмосферу, що продукує яскраві емоції у майбутніх вихователів, які 

дають змогу відчути радість, емоційний підйом, задоволення від занять; створення 

творчого культурно-освітнього середовища на засадах інтегрованого вивчення 

мистецьких дисциплін, що базується на цілеспрямованому наповненню змісту 

підготовки майбутніх вихователів музично-творчим смислом з метою їхнього 

професійного розвитку, збагачення змісту силабусів циклу професійних дисциплін 

на засадах інтеграції; систематичне залучення здобувачів до активно-творчої 

позанавчальної діяльності, яка спрямована на формування і розвиток у майбутніх 

вихователів творчого мислення, художньо-естетичного смаку, умінь та навичок, 

необхідних для розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років, а також 

різноманітних позакласних заходів; розвиток власних музичних здібностей як 

основи повноцінного естетичного сприйняття творів музичного мистецтва та 

власної творчості; набуття досвіду виконання мистецького аналізу, здійснення 

добору творів музичного мистецтва для дошкільників; здатності до музично-творчої 

самореалізації та духовно-естетичного самовдосконалення.  

Реалізація процесу формування готовності майбутніх вихователів до розвитку 

музичних здібностей дітей 4–7 років має здійснюватися поетапно (мотиваційно-

цільовий, змістово-діяльнісний, оцінно-результативний етапи). 

Перший етап, мотиваційно-цільовий, спрямовано на формування стійкої 

професійної спрямованості майбутніх вихователів до розвитку музичних здібностей 

дітей 4–7 років, системи цінностей і мотивів, розвиток творчого мислення, 

формування дієвої установки на здобуття професійних знань і вмінь. 

Другий етап, змістово-діяльнісний, націлено на розвиток системи професійних 

знань, умінь і набуття майбутніми вихователями досвіду формування готовності до 
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розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років.  

Третій етап, оцінно-результативний, орієнтовано на поглиблення, узагальнення 

й систематизацію, творче застосування знань та вдосконалення професійних умінь, 

вироблених на попередніх етапах; подальший розвиток творчого мислення й 

формування стійкої рефлексійної позиції майбутніх вихователів до розвитку 

музичних здібностей дітей 4–7 років.  

Описано навчально-методичний інструментарій забезпечення процесу такої 

підготовки в різних видах діяльності здобувачів факультету дошкільної освіти. До 

навчально-методичного інструментарію формування готовності майбутніх 

вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років (комплекс засобів 

програмно-змістового й навчально-методичного забезпечення реалізації теоретично 

обґрунтованої та розробленої системи) зараховано такі форми та методи навчання, 

як: 1) проблемні лекції, семінарсько-практичні заняття, відеолекторії, інтерактивні 

методи (диспути, дискусії, круглі столи, мозковий штурм, модерація, прийоми 

саморегуляції), пошукові, дослідницькі та рефлексивні методи, створення 

проблемних ситуацій, кейс-метод, створення методичних портфоліо, розробка 

проєктів; педагогічна студія «Розвиток музичних здібностей дітей 4–7 років», 

збагачені за змістом програми професійно орієнтованих дисциплін; 2) організація 

тематичних зустрічей із випускниками та заслуженими вихователями (жива 

бібліотека); залучення до факультетських і загальноуніверситетських заході; 

3) реалізація завдань у контексті формування готовності майбутніх вихователів до 

розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років; педагогічна практика в ЗДО, в 

процесі проходження якої здійснювався музичний розвиток дітей 4–7   років на 

засадах упровадження методу К.Орфа, Ш.Сузукі, Д. Сілберга та інші; 

4) відвідування тренінгів і майстер-класів та участь у них, робота з інформаційними 

джерелами, додатковою літературою, вивчення перспективного досвіду, самостійна 

робота з професійного самовдосконалення, оволодіння мистецтвом переконання та 

ораторським мистецтвом.  

У четвертому розділі «Експериментальна перевірка ефективності 

розробленої педагогічної системи підготовки майбутніх вихователів до 

розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років» представлено педагогічний 

експеримент, висвітлено результати моніторингу рівнів готовності майбутніх 

вихователів ЗДО до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років, здійснено 

кількісний і якісний аналіз результатів дослідження. 

Експериментальна робота з перевірки гіпотези (рівень сформованості готовності 

майбутніх вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років можна 

підвищити завдяки впровадженню та реалізації в освітньому процесі педагогічних 

ЗВО розробленої педагогічної системи, побудованої на засадах системного, 

акмеологічного, аксіологічного, діяльнісного, компетентнісного та особистісно 

орієнтованого підходів) упроваджувалася впродовж 2017–2020 рр. в освітній процес 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка, Бердянського державного педагогічного університету, 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка. 
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У педагогічному експерименті взяло участь 614 здобувачів факультетів 

дошкільної освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти (312 здобувачів склали експериментальну групу (ЕГ), 302 – 

контрольну групу (КГ)) та 34 викладачі фахових дисциплінші 

У процесі розробки програми педагогічного експерименту реалізовано 

адаптовані та розроблені методики визначення рівнів готовності майбутніх 

вихователів ЗДО до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років за визначеними 

компонентами. До кожного компонента було виокремлено критерії та показники: 

мотиваційний компонент розкривався завдяки мотиваційно-аксіологічного критерію 

(яскраво виражене позитивне ставлення до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 

років у майбутній професійній діяльності; розвинена мотивація до розвитку 

музичних здібностей дітей 4–7 років), когнітивно-творчий – операційно-змістового 

(обсяг і якість знань, що відповідають вимогам державного освітнього стандарту зі 

спеціальності; творче використання знань і можливість їхнього застосування на 

практиці), діяльнісно-операційний – процесуального (уміння розвивати у дитини 

музичні здібності; володіння методиками організації, педагогічного супроводу та 

підтримки музичного розвитку дітей; здатність до організації і керівництва 

музичною діяльністю дітей), рефлексійний – особистісно-рефлексійного (здатність 

виявляти й оцінювати музичні здібності дітей 4–7   років; здійснення рефлексії та 

саморегуляції поведінки й діяльності; адекватна самооцінка). 

На констатувальному та контрольному етапах педагогічного експерименту 

визначені критерії оцінювалися за такими методиками: мотиваційно-аксіологічний 

(тест-опитувальник мотивації досягнення (А. Мехрабіан), методика «Вивчення 

професійної спрямованості особистості» (Є. Рогов), методика самоактуалізації 

особистості (А. Лазукіна в адаптації Н. Каліної) та проєктивна методика «Методика 

оцінювання здатності до самовдосконалення» для діагностування сформованості 

мотивації й бажання розвивати музичні здібності учнів 4–7 років у майбутньому); 

операційно-змістовий (опитувальник «Професійне самовдосконалення вихователя й 

чинники його розвитку» та проєктивна методика незавершених речень, що 

допомогли перевірити наявність системи необхідних знань і пізнавального інтересу 

до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років у майбутній професійній 

діяльності); процесуальний (створені психолого-педагогічні ситуації, які дали змогу 

виявити сформованість умінь і навичок, необхідних для розвитку музичних 

здібностей дітей 4–7 років; методика «Комунікаційні та організаторські здібності» 

В. Синявського, В. Федорошина); особистісно-рефлексійний (методика М. Куна – Т. 

Мак-Партланда «Хто Я?», методика «Який Я вихователь?», тест «Шкала готовності 

до музично-творчої діяльності» (С. Ю. Степанов) адаптована методика А. Карпова 

для діагностики рефлексивності особистості майбутнього вихователя) критерії. 

Визначено високий, середній та низький рівні готовності вихователів закладів 

дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років. 

За результатами констатувального етапу педагогічного експерименту 

виявлено, що сформована готовність майбутніх вихователів до розвитку музичних 

здібностей дітей 4–7 років  має переважно низький та  середній рівні (відповідно 

56,4% і 36,7% здобувачів факультетів дошкільної освіти) і лише в незначної частини 

здобувачів (6,9%) – на високому рівні. Констатування переважно низького і 
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середнього рівнів сформованості готовності майбутніх вихователів до розвитку 

музичних здібностей дітей 4–7 років  на цьому етапі педагогічного експерименту 

підтвердило актуальність і доцільність проведення дослідження. 

Формувальний етап педагогічного експерименту передбачав експериментальну 

перевірку гіпотези, упровадження в освітній процес розроблених і теоретично 

обґрунтованих основних положень концепції, апробацію теоретично обґрунтованої 

та розробленої педагогічної системи та її реалізацію на таких етапах: мотиваційно-

цільовий, змістово-діяльнісний, оцінно-результативний. Процес реалізації 

визначених етапів супроводжувався застосуванням необхідних форм, відповідних 

методів, різних методичних прийомів. 

Реалізацію мотиваційно-цільового етапу педагогічної системи було 

спрямовано на: стимулювання інтересу майбутніх вихователів до розвитку 

музичних здібностей дітей 4–7 років; позитивного ставлення до музично-творчої 

діяльності; мотивації до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років, розуміння 

можливостей використання форм, методів, засобів та прийомів  розвитку музичних 

здібностей дітей 4–7 років; формування спеціальних знань, умінь і навичок для того, 

аби розвивати музичні здібності дітей 4–7 років (перша організаційно-педагогічна 

умова). Основна робота з підготовки майбутніх вихователів до музично-творчої 

діяльності на факультетах дошкільної освіти проводилася у процесі апробації 

тренінгової програми для студентів-першокурсників «Студентська весна». 

Проводилися: тренінг «Готовність майбутніх вихователів до розвитку музичних 

здібностей дітей 4–7 років», постійно діючі консультації, тематичні вебінари на 

тему «Розвиток музичних здібностей дітей 4–7 років», у форматі організації 

самоосвіти було проведено вебінари з проблем розвитку музичних здібностей дітей 

4–7 років «Вступ у дошкільне життя», «Розвивайся співаючи», «Разом нас багато 

(хоровий спів)» з мотивування майбутніх вихователів щодо опрацювання 

спеціалізованої психолого-педагогічної літератури. Суть цього етапу полягала у 

використанні активних та інтегративних методів ознайомлення здобувачів із 

навчальною музичною інформацією. Використовувалися методи «музичної 

реконструкції», адаптація творчості композиторів та музикантів до умов урочної й 

позаурочної музично-творчої діяльності. 

На змістово-діяльнісному етапі реалізації педагогічної системи здобувачі 

опановували відповідні знання, уміння і навички щодо розвитку музичних 

здібностей дітей 4–7 років. На цьому етапі відбувалося цілеспрямоване наповнення 

інтегрованого змісту підготовки майбутніх вихователів музично-творчою складовою 

з метою їхнього професійного розвитку (друга педагогічна умова). 

Експериментальна робота спрямовувалася на розвиток якостей і здібностей 

здобувачів до музично-творчої діяльності в спеціально створеному творчому 

культурно-освітньому середовищі на засадах інтегрованого вивчення мистецьких 

дисциплін («Педагогіка», «Психологія», «Теорія і методика музичного виховання», 

«Організація та керівництво музичною діяльністю дітей в дитячих установах», 

«Підготовка дитячих свят та основи сценарної роботи з практикумом», «Спів з 

практикумом керівництва дитячим колективом», «Методика навчання мистецьких 

дисциплін», «Теорія музики та сольфеджіо», «Основи музичного виховання», 

«Практикум з музично-просвітницької діяльності», «Історія музичного мистецтва», 
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«Співи та музична література», «Хорові співи та постановка голосу», «Музичний 

інструмент і практикум з дошкільного репертуару», «Музичне-ритмічне виховання 

дітей дошкільного віку», «Диригування», «Інноваційні технології музично-

естетичного розвитку дитини», «Формування голосової культури у майбутніх 

вихователів», «Дитяча музична література та аналіз музичних творів» «Музичне 

мистецтво з методикою навчання»,  «Сучасні технології музично-естетичного 

виховання дітей» (методи К.Орфа, Ш.Сузукі, Д. Сілберга), «Музична педагогіка», а 

також авторської педагогічної студії «Розвиток музичних здібностей дітей 4–7 

років»). Було розроблено і упроваджено комплекс занять з вивчення та опанування 

методикою авторських програм, розробка яких спрямована на розвиток музичних 

здібностей дітей:  «Творче дитинство» (Л. Ієговська), «Ладушки» (І. Каплунов), 

«Свято кожен день» (К. Тарасова), «Гармонія» (Т. Нестеренко, Т. Рубан), «Музичні 

шедеври» (О. Радінова).  

Позитивні зміни відбувалися в ЕГ завдяки інтерактивним методам, що давали 

змогу активізувати пізнавальну діяльність здобувачів, формувати музично-творче 

мислення, ухвалювати виважені рішення під час дискутування у процесі діалогового 

навчання (дискусія, метод проєктів, «мозковий штурм», «асоціативний кущ», 

рольові, ділові ігри, кейс-метод).  

Практична складова підготовки майбутніх вихователів до розвитку музичних 

здібностей дітей 4–7 років передбачала запровадження додаткових завдань 

музичного спрямування до кожного виду практики (безперервна пропедевтична 

педагогічна практика в ЗДО, педагогічна практика у групах дошкільного віку, 

педагогічна (методична) практика у ЗДО); залучення здобувачів до проблемної 

групи «Музичне мистецтво в дошкільній освіті», серед завдань якої визначено 

участь майбутніх вихователів у науково-дослідній роботі в галузі музичне 

мистецтво в дошкільній освіті (написання наукових статей, індивідуально-дослідних 

завдань, курсових робіт), формування і вдосконалення знань, умінь і навичок 

(розробка і проведення занять, спрямованих на розвиток музичних здібностей дітей 

4–7 років). Позитивним у процесі проходження педагогічної практики в ЗДО було 

те, що забезпечувався музично-творчий розвиток дошкільників шляхом 

безпосередньої трансформації природної модальності особистості дитини у музичну 

творчість. Найефективнішою для здобувачів виявилася синкретична форма 

музикування, яка поєднувала танець, гру, спів. 

Ефективному систематичному залученню майбутніх вихователів до активно-

творчої позанавчальної діяльності (третя педагогічна умова) сприяли упровадження: 

тренінгових та розвивальних занять в умовах неформальної освіти; створено наукові 

гуртки, де детально вивчалися методи й технології розвитку музичних здібностей 

дітей 4–7   років (методи інтерактивного навчання, ігрові,  проєкти, кейси, 

портфоліо), під час реалізації яких передбачалося опанування методами К.Орфа, 

Ш.Сузукі, Д. Сілберга (прослуховування класичної музики (світлі, гармонійні 

мелодії: Чайковський, Дебюсі, Шопен, Штраус, Моцарт, Кальман), ігри з 

переодягненням, розповіді казок, розглядання камінців тощо); а також навчально-

методичні лабораторії «Розвиток дошкільника», «Музичний розвиток 

дошкільника». Культивувалася активна участь здобувачів у позаурочній музично-

творчій діяльності, яка набувала творчо-синтезуючого характеру. 
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В процесі проходження педагогічної практики студенти свою роботу 

спрямовували на: забезпечення емоційного комфорту дитини; формування вмінь 

передавати характерні особливості різних музичних образів, використовуючи 

образотворчі засоби; створення умов для самовиражень кожної дитини, для прояву 

фантазії, музичних здібностей; розвиток вміння дітей передавати ставлення до 

музично-художніх творів мистецтва тв вміння аналізувати; використання на 

музичних заняттях музичних іграшок і інструменті, музично-дидактичних ігор, 

звукових і екранних посібників зі спеціальним обладнанням, записи класичної 

музики, костюми, атрибути тощо. 

Майбутніми вихователями проводилися заняття, які були спрямовані на: 

стимулювання творчої рухової та мовленнєвої активності дітей; формування вмінь 

супроводжувати спів грою на різних музичних інструментах; вміти через оплески та 

притупування «вибивати» ритм музики; імпровізувати; супроводжувати розповідь 

казок грою на музичних інструментах тощо. З дітьми 4–7   років під час музичних 

занять, розваг, свят, театралізованих дійств, індивідуальної роботи впроваджувався 

алгоритм музикування на таких інструментах, як: маракаси, бубенці, дзвіночки, 

бубен, барабан, тріскачка, трикутник, тарілки, дудочки. Поступово найбільш 

талановиті діти мають переходити до опанування навичок гри на більш складних 

музичних інструментах, зокрема таких як: металофон; ксилофон. Позитивним у 

роботі з музично здібними дітьми було те, що вони, граючи на музичних 

інструментах опановували  такі засоби музичної виразності, як: темп, ритм, регістр, 

артикуляцію, динаміку. У процесі гри на музичних інструментах дітям 

пропонувалося виконання творчих завдань: вигадати свою мелодію, продовжити 

мелодію, змінити ритм або тембр мелодії. Значні досягнення мали діти при 

виконанні  музично-ритмічних вправ (танок ведмежати – незграбний, зайченяти – 

жвавий, метелика – витончений, сніжинки – ніжний, а також озвучування головних 

героїв казок музичними інструментами, наприклад, Мишку – дзвоником, Зайчика – 

металофоном, жабку – бубном, Ведмедя – барабаном, Лисичку – трикутником, 

Вовка – кастаньєтами, Ведмедя – барабаном тощо). А в процесі проходження 

методичної практики майбутні вихователів проводили з дітьми: індивідуальні 

(робота з солістами), групові (робота з окремими оркестровими групами, які грають 

на ксилофонах, струнних, або ж виконавців на ударно-шумових інструментах. Діти 

були максимально задіяні в музично-творчому процесі, відчували атмосферу успіху 

та потяг до музикування) та фронтальні (розучування музичного твору, коли всі 

учасники вже розучили свої партії і добре знають, що, де і коли вони грають) 

заняття.  

Для досягнення мети оцінно-результативного етапу педагогічної системи 

стимулювали здобувачів експериментальної групи до підбиття підсумків, 

здійснення професійної рефлексії – осмислення власного досвіду діяльності, 

якісного оцінювання всіма суб’єктами отриманих результатів; самооцінки власної 

готовності до професійної діяльності в контексті розвитку музичних здібностей 

дітей 4–7 років, екстеріоризації власних досягнень і досвіду. На даному етапі 

майбутні вихователі готували та презентували програми для дошкільників 4–7 років 

у процесі проходження педагогічної практики у ЗДО. 
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Таблиця 1 

Узагальнені результати експериментальної роботи (приріст у %) 

Критерії, показники, рівні сформованості готовності майбутніх 

вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років 

Групи 

ЕГ 

(312 

осіб) 

КГ 

(302 

особи) 

Мотиваційно-аксіологічний критерій: 

 високий (яскраво виражене позитивне ставлення до розвитку 

музичних здібностей дітей 4–7 років у майбутній професійній 

діяльності; розвинена мотивація до розвитку музичних здібностей 

дітей 4–7 років); 

 середній (позитивне ставлення до розвитку музичних здібностей 

дітей 4–7 років у майбутній професійній діяльності; достатній рівень 

мотивації до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років); 

 низький (ставлення до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 

років у майбутній професійній діяльності ще не сформовано). 

 

+23,4 

 

 

+21,7 

 

-45,1 

 

+7,8 

 

 

+17,5 

 

-25,3 

Операційно-змістовий критерій: 

 високий (обсяг і якість знань відповідають вимогам державного 

освітнього стандарту; має місце творче використання знань і 

можливість їхнього застосування на практиці); 

 середній (достатній обсяг і якість знань, умінь і навичок, що 

відповідають вимогам державного освітнього стандарту; 

несистематичне поповнення знань); 

 низький (обсяг і якість знань, що відповідають вимогам державного 

освітнього стандарту, недостатній). 

 

 

+20,9 

 

 

+21,1 

 

 

-42,0 

 

 

+10,1 

 

 

+16,4 

 

 

-26,5 

 

Процесуальний критерій: 

 високий (вміння застосовувати форми, методи, засоби для 

музичного розвитку дітей 4–7 років  сформовані на високому рівні); 

 середній (вміння застосовувати форми, методи, засоби для 

музичного розвитку дітей 4–7 років  сформовані на середньому рівні); 

 низький (вміння застосовувати форми, методи, засоби для 

музичного розвитку дітей 4–7 років  майже відсутні). 

 

+20,3 

 

+31,8 

 

 

-52,1 

 

+7,5 

 

+21,9 

 

 

-29,4 

Особистісно-рефлексійний критерій: 

 високий (постійне здійснення рефлексії та саморегуляції поведінки 

й діяльності; здатність до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 

років у майбутній професійній діяльності, адекватна самооцінка); 

 середній (часткове здійснення рефлексії та саморегуляції поведінки 

й діяльності, частковий прояв самостійності до розвитку музичних 

здібностей дітей 4–7 років у майбутній професійній діяльності, висока 

самооцінка); 

 низький (ситуативне використання прийомів саморегуляції 

поведінки та діяльності, відсутність здатності до розвитку музичних 

здібностей дітей 4–7 років у майбутній професійній діяльності, низька 

самооцінка) 

 

 

+21,2 

 

 

 

+27,9 

 

 

-49,1 

 

 

+7,8 

 

 

 

+18,1 

 

 

-25,9 

 

На цьому етапі формувався особистісно-рефлексійний досвід майбутніх 

вихователів, музичне мистецтво розглядалося як засіб самореалізації й «творення 

особистості», а тому майбутні вихователі були здатними до самоорганізації й 

самореалізації, зокрема: постійно працювали над розвитком власної особистості, 
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поглиблювали професійні знання, підвищували рівень професійної майстерності для 

можливості розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років на високому рівні; 

здійснювали самоаналіз та самооцінку, формували здатність до цілепокладання, 

аналізу результатів власної діяльності.  

На контрольному етапі педагогічного експерименту було проаналізовано й 

узагальнено результати роботи. Для характеристики динаміки рівнів сформованості 

готовності майбутніх вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років, 

зокрема кожного її компонента – мотиваційного, когнітивно-творчого, діяльнісно-

операційного, рефлексійного – було проведено порівняльний аналіз результатів, 

отриманих на констатувальному та контрольному етапах педагогічного 

експерименту, який представлено в таблиці 1. 

Висновки й достовірність отриманих результатів педагогічного експерименту 

були підтверджені методами математичної статистики. Обробка експериментальних 

даних із застосуванням критерію Пірсона (2) засвідчила наявність статистично 

вагомих змін в експериментальній групі, що підтвердило правильність висунутої 

гіпотези (Тн > Тк, 24,17 > 5,991). Відтак, розроблена педагогічна система підготовки 

майбутніх вихователів ЗДО до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років є 

ефективною і може бути запропонована для впровадження в освтній процес 

педагогічного ЗВО у процесі реалізації ОПП спеціальності 012 Дошкільна освіта. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення українського та зарубіжного 

досвіду та запропоновано новий підхід до розв’язання важливої та актуальної 

наукової проблеми професійної підготовки майбутніх вихователів до розвитку 

музичних здібностей дітей 4–7 років. Результати теоретичного пошуку й 

педагогічного експерименту надали підстави стверджувати про правомірність 

висунутої гіпотези дослідження, а досягнення його мети та реалізація завдань 

сприяли формулюванню таких висновків:  

1. На основі проаналізованих наукових праць вітчизняних та зарубіжних  

учених установлено відсутність системних досліджень підготовки майбутніх 

вихователів ЗДО до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років. Доведено, що 

суттєве підвищення якості такої підготовки можливе завдяки упровадженню в 

освітній процес цілісної педагогічної системи, що ґрунтується на засадах 

системного, акмеологічного, аксіологічного, діяльнісного, компетентнісного та 

особистісно орієнтованого підходів. 

З’ясовано суть базових понять дослідження: «музичні здібності дітей 4–7 

років» – стійкі індивідуально-психологічні властивості, спрямовані на успішне 

опанування дошкільником різними видами музичної діяльності на основі виявлення 

та розвитку їхніх музичних задатків; «готовність вихователів закладів дошкільної 

освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років» – стійка інтегративна 

особистісно-професійна здатність вихователя, яка містить систему знань, умінь, 

навичок, якостей та цінностей, позитивну мотивацію та налаштованість на розвиток 

музичних здібностей дітей 4–7 років у майбутній професійній діяльності, що в 
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комплексі забезпечують повноцінне опанування програмними результатами 

навчання в процесі професійної підготовки. 

2. Обґрунтовано теоретико-методологічні основи підготовки вихователів 

закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років. 

Провідними підходами визначено системний (встановлює взаємозв’язки 

компонентів готовності майбутніх вихователів до розвитку музично-творчих 

здібностей дітей 4–7 років щодо досягнення позитивних результатів у цьому 

напрямі), акмеологічний (сприяє становленню професіоналізму майбутнього 

вихователя й досягненню акме), аксіологічний (спрямовує майбутнього вихователя 

до постійного саморозвитку та самовдосконалення в процесі підготовки до розвитку 

музичних здібностей дітей 4–7 років), діяльнісний (орієнтує на розкриття 

внутрішніх ресурсів і музично-творчого потенціалу майбутніх вихователів, сприяє 

самостійному визначенню алгоритму творчої музично-педагогічної діяльності), 

компетентнісний (сприяє опануванню системи професійних знань, умінь і навичок 

розвивати музичні здібності дітей 4–7 років) та особистісно орієнтований (ураховує 

тенденції розвитку самої особистості вихователя та сприяє його професійному 

розвитку). 

3. Уточнено структуру і зміст готовності вихователів закладів дошкільної 

освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років та виокремлено 

взаємопов’язані компоненти: мотиваційний (мотиви, цілі, потреби щодо розвитку 

музичних здібностей дітей 4–7 років; інтерес до опанування форм, методів та 

прийомів розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років; ціннісні орієнтації 

стосовно саморозвитку та самовдосконалення майбутнього вихователя ЗДО; 

творчого прояву особистісних та професійно значущих якостей здобувача освіти у 

різних видах педагогічної діяльності в галузі дошкільної освіти), когнітивно-

творчий (науково-теоретичні знання, на основі яких формуються програмні 

компетентності майбутніх вихователів,  зокрема знання про музичні здібності 

дитини, різновид музичних здібностей, особливості розвитку музичних здібностей 

дітей 4–7 років), операційно-діяльнісний (сукупність здатностей, необхідних для 

опанування програмними результатів у процесі підготовки майбутніх вихователів, 

зокрема сформованість навичок і умінь застосовувати форми, методи та засоби 

розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років у майбутній професійній діяльності), 

рефлексійний (здатність майбутнього вихователя ЗДО критично оцінювати процес і 

результат особистісної професійної діяльності, усвідомлювати її значення, 

відповідальність за її результати, пізнавати можливості для самореалізації в 

професії, обирати оптимальні шляхи професійної поведінки та подальшої 

самоосвітньої  діяльності), при визначенні змісту яких було враховано освітньо-

кваліфікаційну характеристику майбутніх вихователів, а також особливості 

підготовки до цього виду діяльності. 

4. Розроблено педагогічну систему підготовки вихователів закладів дошкільної 

освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років, компонентами якої 

визначено чотири блоки: концептуально-цільовий (постановка мети та 

обґрунтування теоретико-методологічних засад дослідження), змістовий 

(опанування системою професійних знань, необхідних для ефективної підготовки 

майбутніх вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років), 
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процесуально-технологічний (технології, форми, методи, засоби, спрямовані на 

формування системи умінь та практичних навичок, необхідних для ефективної 

підготовки майбутніх вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років), 

оцінно-рефлексійний (діагностичний інструментарій сформованості професійно 

значущих якостей вихователя, необхідних для розвитку музичних здібностей дітей 

4–7 років). 

Обґрунтовано організаційно-педагогічні умови, що забезпечують сформовану 

готовність майбутніх вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років 

на всіх етапах реалізації педагогічної системи: формування мотивації студентів до 

музично-творчої діяльності; створення творчого культурно-освітнього середовища 

на засадах інтегрованого вивчення мистецьких дисциплін; систематичне залучення 

студентів до активно-творчої позанавчальної діяльності, яка спрямована на 

формування і розвиток у майбутніх вихователів творчого.  

Доведено, що реалізація процесу формування готовності майбутніх вихователів 

до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років має здійснюватися на таких 

етапах: мотиваційно-цільовий, змістово-діяльнісний, оцінно-результативний етапи. 

5. Експериментально перевірено ефективність змодельованої педагогічної 

системи підготовки вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку музичних 

здібностей дітей 4–7 років. Застосування визначених методів діагностики 

підтвердило, що в результаті проведення експериментальної роботи відбулися 

кількісні та якісні зміни за всіма показниками оцінювання сформованості готовності 

до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років. Статистичним підтвердженням 

цього став приріст за всіма критеріями у здобувачів експериментальної групи: за 

мотиваційно-аксіологічним критерієм приріст високого рівня склав +23,4, а 

середнього – +21,7, тоді як у здобувачів контрольної групи – +7,8 та +17,6 

відповідно; за операційно-змістовим критерієм  приріст високого рівня склав +20,9, 

а середнього – +21,1, тоді як у здобувачів контрольної групи +10,1 та +16,4 

відповідно; за процесуальним критерієм приріст високого рівня склав +20,3, а 

середнього +31,8, тоді як у здобувачів контрольної групи +7,5 та +21,9 відповідно; 

за особистісно-рефлексійним критерієм приріст високого рівня склав +21,2, а 

середнього – +7,9, тоді як у здобувачів контрольної групи – +7,8 та +18,1 відповідно. 

Приріст за усіма показниками в контрольній групі був значно нижчим, у порівнянні 

з експериментальною. 

Результати проведення педагогічного експерименту було перевірено за 

допомогою статистичного критерію Пірсона (2), який підтвердив висунуту гіпотезу 

дослідження. 

6. Конкретизовано критерії (мотиваційно-аксіологічний, операційно-змістовий, 

процесуальний, рефлексійний), показники (яскраво виражене позитивне ставлення 

до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років у майбутній професійній 

діяльності; розвинена мотивація до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років; 

обсяг і якість знань, що відповідають вимогам державного освітнього стандарту; 

уміння розвивати в дитини музичні здібності; творче використання знань і 

можливість їхнього застосування на практиці; уміння розвивати в дитини музичні 

здібності; володіння методиками організації, педагогічного супроводу та підтримки 

музичного розвитку дітей; здатність до організації і керівництва музичною 
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діяльністю дітей; здатність виявляти й оцінювати музичні здібності дітей 4–7   років; 

здійснення рефлексії та саморегуляції поведінки й діяльності; адекватна самооцінка, 

рівні (високий, середній, низький) сформованості готовності майбутніх вихователів 

до розвитку музичних здібностей дітей 4–7  років та відповідний діагностичний 

інструментарій. 

Проведена робота не вичерпує всіх можливостей підвищення якості 

професійної підготовки майбутніх вихователів ЗДО до розвитку музичних 

здібностей дітей 4–7 років. Подальші наукові розвідки цієї наукової проблеми 

пов’язані з теоретичним обґрунтуванням та розробкою технології підготовки 

вихователів до забезпечення наступності розвитку музичних здібностей дітей в 

період закінчення ЗДО та вступу до першого класу ЗЗСО, інструменталізацією 

моніторингу результатів цієї підготовки, формуванням здатності здійснювати 

музичний розвиток дошкільників на засадах наступності. 
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АНОТАЦІЇ 

Мкртічян О. А. Система підготовки вихователів закладів дошкільної 

освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7  років. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Харківський 

національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 2021. 

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

підготовки вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей 

дітей 4–7 років. Обґрунтовано теоретико-методологічні основи підготовки 

вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 

років. Уточнено та схарактеризовано структуру й зміст готовності майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти до такого виду професійної діяльності. 

Розроблено педагогічну систему підготовки вихователів закладів дошкільної освіти 
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до розвитку музичних здібностей дітей 4–7 років, експериментально перевірено її 

ефективність. Конкретизовано критерії, показники, рівні сформованості готовності 

майбутніх вихователів до розвитку музичних здібностей дітей 4–7  років та 

відповідний діагностичний інструментарій, визначено пріорітетні напрями 

подальших наукових пошуків. 

Ключові слова: майбутні вихователі, освітній процес, система підготовки, 

дошкільна освіта, заклад дошкільної освіти, діти 4–7 років, музичні здібності, 

розвиток. 

 

Мкртичян А. А. Система подготовки воспитателей учреждений 

дошкольного образования к развитию музыкальных способностей детей 4–7 

лет. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды, 

Харьков, 2021. 

Диссертация является теоретико-экспериментальным исследованием проблемы 

подготовки воспитателей учреждений дошкольного образования к развитию 

музыкальных способностей детей 4–7 лет. Обосновано теоретико-методологические 

основы подготовки воспитателей учреждений дошкольного образования к развитию 

музыкальных способностей детей 4–7   лет. Уточнено и охарактеризовано структуру 

и содержание готовности будущих воспитателей учреждений дошкольного 

образования к такому виду профессиональной деятельности. Разработано 

педагогическую систему подготовки воспитателей учреждений дошкольного 

образования к развитию музыкальных способностей детей 4–7   лет, 

экспериментально проверено ее эффективность. Конкретизировано критерии, 

показатели, уровни сформированности готовности будущих воспитателей к 

развитию музыкальных способностей детей 4–7   лет и соответствующий 

диагностический инструментарий, определено приоритетные направления 

дальнейших научных поисков. 

Ключевые слова: будущие воспитатели, образовательный процесс, система 

подготовки, дошкольное образование, заведение дошкольного образования, дети 4–

7  лет, музыкальные способности, развитие. 

 

Mkrtichian O. The system of preschool institution teachers’ training for the 

development of 4–7 year-old children’s musical ability. – Manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of pedagogical 

sciences on a specialty 13.00.04 – the theory and a technique of professional education. – 

H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, 2021. 

The dissertation is a theoretical and experimental investigation of the problem of 

preschool institution teachers’ training for the development of 4–7 year-old children’s 

musical ability. 

On the basis of analysis of the scientific works by Ukrainian and foreign scholars it 

has been stated that the systematic investigations of the problem of preschool institution 
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teachers’ training for the development of 4–7 year-old children’s musical ability are 

absent. 

It is proved that a significant improvement of the quality of such training is possible 

due to the implementation of a holistic pedagogical system, built on the principles of 

systemic, acmeological, axiological, activity, competence and learner-centered 

approaches. 

The essence of the basic concepts of the research is clarified: «4–7 year-old 

children’s musical ability» – stable individual psychological properties that ensure success 

in the process of mastering various types of musical activity by preschoolers based on the 

identification and development of musical inclinations; «Readiness of preschool institution 

teachers for the development of 4–7 year-old children’s musical ability» – a stable 

integrative personal and professional ability of the preschool teacher, which includes 

relevant knowledge, skills, qualities and values, positive motivation and attitude to the 

development of 4–7 year-old children’s musical ability in the prospective professional 

activity, which in a complex provide full mastering of program results of training in the 

process of preparation. 

Theoretical and methodological fundamentals of  preschool institution teachers’ 

training for the development of 4–7 year-old children’s musical ability are substantiated. 

The principal approaches are defined: systemic (establishes interrelations of components 

of readiness of prospective preschool teachers for development of 4–7 year-old children’s 

musical and creative abilities concerning achievement of positive results in this direction), 

acmeological (contributes to formation of a prospective preschool teacher’s  

professionalism and achievement of acme), axiological (directs the prospective preschool 

teacher to constant self-development and self-improvement in the process of training for 

the development of 4–7 year-old children’s musical ability), activity (focuses on the 

disclosure of internal resources and musical and creative potential of prospective  

preschool teachers, helps to determine the algorithm of creative musical and pedagogical 

activities), competence (helps to master the system professional knowledge, skills and 

abilities to develop 4–7 year-old children’s musical abilities) and learner-centered (takes 

into account the development trends of the preschool teachers 's personality and 

contributes to his professional development). 

The structure and content of preschool institution teachers’ readiness for the 

development of 4–7 year-old children’s musical ability are specified, and interrelated 

components are identified: motivational (motives, goals, needs for the development of 4–7 

year-old children’s musical ability; interest in mastering forms, methods and techniques of 

development of 4–7 year-old children’s musical ability; value orientations regarding self-

development and self-improvement of a prospective preschool institution teacher; creative 

manifestation of his personal and professionally significant qualities in various types of 

pedagogical activity in the sphere of preschool education), cognitive-creative (scientific-

theoretical knowledge on the  basis of which the program competencies of prospective 

preschool teachers are formed, in particular knowledge about the child's musical ability, 

types of musical ability, peculiarities of development of 4–7 year-old children’s musical 

ability), operational activities (a set of abilities necessary for mastering program results in 

the process of training of prospective preschool teachers, in particular formation of skills 

and abilities to apply forms, methods and means of development of 4–7 year-old 
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children’s musical ability in the prospective professional activity), reflexive (ability of the 

prospective preschool institution teacher  to critically evaluate the process and result of 

his/her own professional activity, to realize its significance, degree of responsibility for its 

results, learn about opportunities for self-realization in the profession, choose the optimal 

strategy of professional behavior and further self-educational activities), in determining 

the content of which the educational and qualification features of a prospective preschool 

teacher were taken into account, as well as the peculiarities of training for this activity. 

The pedagogical system of training of preschool institution teachers for development 

of 4–7 year-old children’s musical ability is developed, the components of which are the 

following four blocks: conceptual-objective (statement of the purpose and substantiation 

of theoretical and methodological fundamentals of research), content  (mastering of system 

of the professional knowledge necessary for effective training of preschool institution 

teachers for development of 4–7 year-old children’s musical ability), procedural and 

technological (technologies, forms, methods, tools aimed at forming a system of skills and 

practical skills necessary for effective training of preschool institution teachers for 

development of 4–7 year-old children’s musical ability), evaluative and reflexive 

(diagnostic tools for the development of professionally significant qualities of the 

preschool teacher, required for the development of 4–7 year-old children’s musical 

ability). 

The organizational and pedagogical conditions that provide the formed readiness of a 

prospective preschool teacher for the development of 4–7 year-old children’s musical 

ability at all stages of the pedagogical system: the formation of students' motivation for 

musical and creative activities; providing of a creative cultural and educational 

environment on the basis of integrated study of artistic disciplines; systematic involvement 

of students in active creative extracurricular activities, aimed at the formation and 

development of prospective preschool teachers’ creativity. 

It is proved that the implementation of the process of forming of prospective preshool 

teachers’ readiness for the development of 4–7 year-old children’s musical ability should 

be carried out at the following stages: motivational-objective, content-activity, evaluation-

productive. 

The effectiveness of the modeled pedagogical system of preschool institution 

teachers’ training for the development of 4–7 year-old children’s musical ability has been 

experimentally tested. The use of a diagnostic set of methods confirmed that, as a result of 

the pedagogical experiment, there were quantitative changes of all the indicators, which 

showed a significant positive dynamics of the formation of readiness for the development 

of 4–7  year-old children’s musical ability. The statistical confirmation of this was the 

increase of the applicants of the experimental group according to all the criteria: according 

to the motivational-axiological criterion, the increase of the high level was +23.4, and that 

one of the the medium criterion made up +21.7, while in the control group these figures 

were +7.8 and +17, 6 respectively; according to the operational-content criterion, the 

increase of the high level was +20.9, and that one of the meduim level +21.1, while for the 

applicants of the control group +10.1 and +16.4, respectively; according to the procedural 

criterion, the increase of the high level was +20.3, and of the medium one +31.8, while for 

the applicants of the control group +7.5 and +21.9, respectively; according to the personal-

reflexive criterion, the increase of the high level was +21.2, and of the medium  one +7.9, 



39 

 

while for the applicants of the control group it was +7.8 and +18.1, respectively. The 

dynamics of changes of the corresponding indicators in the control group was much lower 

in comparison with the experimental one. 

The results of the pedagogical experiment were verified with the help of Pearson's 

statistical criterion (2). Statistically significant differences in the results of the 

experimental and control groups of applicants of preschool education faculties were fixed, 

which confirms the generated hypothesis. 

Criteria (motivational-axiological, operational-content, procedural, reflexive), 

indicators (clearly expressed positive attitude to the development of 4–7    year-old 

children’s musical ability in prospective professional activities; developed motivation for 

the development of 4–7    year-old children’s musical adility; body and quality of 

knowledge that meets the requirements of the State educational standard, the ability to 

develop the child's musical ability, creative use of knowledge and the possibility of its 

practical application, the ability to develop the child's musical ability, mastery of 

management methods, teaching support and support of children's musical development, 

management and organization and supervision of the children's musical activity, the ability 

to identify and assess the 4–7    year-old children’s musical adility, reflection and self-

regulation of behavior and activity, adequate self-esteem, levels (high, medium, low) of 

prospective preshool teachers’ preparedness for development of 4–7    year-old children’s 

musical adility and the corresponding  diagnostic tools. 

The work accomplished does not exhaust all the opportunities to improve the quality 

of prospective preschool institution teachers’  professional preparation for the 

development of 4–7    year-old children’s musical adility. Further research of this 

scientific problem is connected with the scientific grounding and development of 

technology of training of preshool teachers for ensuring the continuity of development of 

children’s musical ability in the period of their finishing a preschool institution  and 

entering the first grade of an elementary school, instrumentalization of monitoring of this 

training results, as well as with the formation of ability to carry out preschoolers’ musical 

development continuity. 

Key words: prospective preschool institution teachers, educational process, training 

system, preschool education,  preschool institution, 4-7-year-old children, musical ability, 

development. 
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