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У дисертації здійснено теоретичний аналіз проблеми та запропоновано 

нове вирішення наукового завдання, яке полягає в науковому обґрунтуванні 

й експериментальній перевірці технології формування готовності 

майбутнього вчителя музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів 

основної школи. 

Забезпечення інтегрованого навчання учнів предметів мистецького 

циклу вимагає формування готовності майбутнього вчителя музичного 

мистецтва в зазначеному напрямі. Зазначений процес розглядаємо як цілісну 

динамічну педагогічну систему, що передбачає опанування майбутнім 

фахівцем загальними і спеціальними знаннями, вміннями, особистісними 

якостями, а також набуття практичного досвіду, що забезпечуватиме в 

майбутньому ефективне інтегроване навчання учнів основної школи. 

У структурі готовності майбутнього педагога-музиканта до 

інтегрованого навчання учнів основної школи виокремлено психолого-

інтенційний, теоретико-практичний і креативно-особистісний компоненти, 

які є взаємозалежними і знаходяться в тісному взаємозв’язку. 

Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

інтегрованого навчання учнів основної школи вимагає розроблення й 

упровадження в процес професійної підготовки студентів педагогічної 

технології, яку розглянуто як взаємопов’язану сукупність внутрішніх 

параметрів і зовнішніх характеристик функціонування досліджуваного 



процесу, що забезпечує його високу результативність і відповідає психолого-

педагогічним критеріям оптимальності. 

Розроблена педагогічна технологія включає такі етапи: 

1) організаційно-моделювальний, який передбачає поглиблення професійної 

компетентності викладачів щодо формування готовності студентів до 

інтегрованого навчання школярів музичному мистецтву; розробку стратегій 

роботи зі студентами і відбір навчально-методичного інструментарію (форм, 

методів, засобів) забезпечення зазначеного процесу; 2) професійно-

мотиваційний, спрямований на формування професійно-навчальної мотивації 

студентів, усвідомлення ними значущості формування готовності до 

інтегрованого навчання музичному мистецтву учнів основної школи; 

3) когнітивно-процесуальний, на якому майбутній педагог-музикант 

оволодіває знаннями і вміннями, необхідними для успішного здійснення 

інтегрованого навчання учнів; 4) досвідно-праксіологічний, який передбачає 

набуття майбутнім вчителем музичного мистецтва під час педагогічних 

практик досвіду навчання учнів основної школи музичному мистецтву; 

5) рефлексивно-корегувальний, на якому здійснюється корекція змісту, форм і 

методів формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва 

на основі оцінки викладачами й самооцінки студентами результативності 

запровадженої технології. 

В основу педагогічної технології покладено сукупність таких 

концептуальних підходів, як: інтегративний, системний, компетентнісний, 

технологічний, особистісно-діяльнісний, контекстний і креативний підходи. 

Уточнено критерії і показники рівня сформованості готовності 

майбутнього педагога-музиканта до інтегрованого навчання учнів основної 

школи, серед яких було виокремлено: мотиваційно-аксіологічний критерій 

(сформованість професійної спрямованості майбутнього вчителя музичного 

мистецтва на формування готовності до інтегрованого навчання учнів 

основної школи (мотиви професійної підготовки, професійно-пізнавальний 

інтерес щодо оволодіння теорією й методикою інтегрованого навчання, 



ціннісні орієнтації на формування готовності до інтегрованого навчання 

учнів основної школи, усвідомлення значущості й переваг інтегрованого 

навчання як важливого чинника цілісного розвитку й саморозвитку учнів), 

емоційно-почуттєвої сфери студентів, характер ставлення студентів до 

формування готовності щодо інтегрованого навчання учнів); 

компетентнісний критерій (сформованість методично-інтегративної та 

поліхудожньої компетентностей); рефлексивно-особистісний критерій 

(рефлексивність поведінки, виявлення професійно-особистісних якостей, 

значущих для інтегрованого навчання учнів музичному мистецтву; 

адекватність самооцінки). 

Про ефективність розробленої технології свідчать дані контрольного 

етапу експериментальної роботи. Проведений кількісний, якісний і 

статистичний аналіз результатів експерименту засвідчив позитивну динаміку 

рівня сформованості готовності студентів експериментальної групи до 

інтегрованого навчання учнів основної школи. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що: 

 уперше визначено зміст структурних компонентів готовності 

майбутнього вчителя музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів 

(психолого-інтенційного, теоретико-практичного і креативно-особистісного); 

обґрунтовано й експериментально перевірено особистісно-орієнтовану 

педагогічну технологію формування готовності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів основної школи, яка 

реалізується за організаційно-моделювальним, стимулювально-настановчим, 

когнітивно-процесуальним, досвідно-праксіологічним і рефлексивно-

корегувальним етапами; 

 уточнено суть поняття «готовність майбутнього вчителя музичного 

мистецтва до інтегрованого навчання учнів» як інтегративного особистісного 

новоутворення, що включає професійні мотиви, цілі, загальнонаукові та 

професійні знання й уміння, особистісні якості майбутнього вчителя 



музичного мистецтва, що забезпечують ефективність професійно-

педагогічної діяльності педагога-музиканта в означеному напрямі; критерії 

(мотиваційно-аксіологічний; компетентнісний; рефлексивно-особистісний) та 

показники рівнів готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до 

інтегрованого навчання учнів; 

 подальшого розвитку набули форми і методи (поліхудожній тренінг, 

«інтегрована розминка», смислопошуковий діалог, метод мистецьких 

проєктів тощо) формування готовності майбутнього вчителя музичного 

мистецтва до інтегрованого навчання учнів основної школи. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що педагогічна технологія формування готовності майбутнього 

вчителя музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів основної 

школи експериментально перевірена й може бути впроваджена в освітній 

процес у закладах вищої освіти, які готують майбутніх педагогів-музикантів. 

Матеріали дослідження впроваджено в освітній процес Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (довідка про 

впровадження № 01/10-443 від 03.07.2020); Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка (довідка про впровадження 

№ 1638 від 30.06.2020); Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка (довідка про впровадження № 1495 

від 11.09.2020). 

Теоретичними положеннями та практичними напрацюваннями 

можуть послугуватися викладачі під час проведення аудиторних і 

позааудиторних занять з майбутніми вчителями музичного мистецтва, 

розробці навчальних програм, створенні навчальних посібників; студенти в 

процесі написання курсових, дипломних, магістерських проєктів. Матеріали 

дослідження доцільно використовувати в процесі підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів. 

Ключові слова: інтегративний підхід, інтеграція, інтегроване 

навчання, майбутній вчитель музичного мистецтва, міжпредметні зв’язки, 



музичне мистецтво, педагогічна практика, пізнавальний інтерес, позитивно-

активне ставлення, предмети мистецького циклу, професійні мотиви, 

технологія, учні основної школи. 
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ABSTRACT 

 

Zhukov V. P., The Development of Determination of a Future Music Art 

Teacher to Integrated Learning of Secondary School Pupils. – Qualifying 

scientific work as a manuscript. 

Thesis on competition of a scientific degree of the Doctor of Philosophy on 

specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences. – H.S. Skovoroda Kharkiv 

National Pedagogical University, Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Kharkiv, 2020. 

In the dissertation the theoretical analysis of the problem was carried out and 

a new solution of the scientific problem was proposed, it consists of scientific 



justification and experimental testing of the technology the development of 

determination of a future music art teacher to integrated learning of secondary 

school pupils. 

Integrated teaching of art subjects to students requires the formation of 

readiness of the future musical art teachers in this field. We consider this process 

as an integral dynamic pedagogical system, which requires the future specialist to 

master general and special knowledge, skills, personal qualities, as well as to gain 

practical experience, which in the future will ensure effective integrated teaching 

to schoolchildren. 

In the structure of readiness of the future teacher-musician for integrated 

teaching to schoolchildren highlighted are psychological-intentional, theoretical-

practical and creative-personal components that are interdependent and closely 

related. 

The development of determination of a future music art teacher to integrated 

learning of secondary school pupils demands development and implementation of 

pedagogical technology in the process of professional training of students, which is 

considered as interconnected set of internal parameters and external characteristics 

of functioning of the researched process that provides its high efficiency and 

corresponds to psychological and pedagogical criteria of optimality. 

The developed pedagogical technology includes the following stages: 

1) organizational-modeling, which provides for the deepening of professional 

competence of teachers in the formation of students' readiness for integrated 

teaching of music to students; development of strategies for working with students 

and selection of educational and methodological tools (forms, methods, tools) to 

ensure this process; 2) professional-motivational, aimed at the formation of 

professional-educational motivation of students, their awareness of the importance 

the development of determination of a future music art teacher to integrated 

learning of secondary school pupils; 3) cognitive-procedural, in which the future 

teacher-musician acquires the knowledge and skills necessary for successful 

implementation of integrated teaching; 4) experiential-praxiological, which 



involves mastering by the future musical art teacher of experience of teaching 

musical art to schoolchildren during pedagogical practices; 5) reflexive-corrective, 

which corrects the content, forms and methods of formation of readiness of the 

future teacher of music on the basis of teachers 'assessment and students' self-

assessment of the effectiveness of the introduced technology. 

The pedagogical technology is based on a set of such conceptual approaches 

as: integrative, systemic, competence, technological, personal-activity, contextual 

and creative approaches. 

Criteria and indicators of the level of readiness of the future teacher-

musician for integrated teaching to schoolchildren have been specified: 

motivational-axiological criterion (formation of professional determination of the 

future musical art teacher on formation of readiness for the integrated teaching to 

schoolchildren (motives of professional training, professional-cognitive interest to 

mastering the theory and methods of the integrated teaching, value orientation on 

formation of readiness for the integrated teaching to schoolchildren, understanding 

of importance and advantages of the integrated teaching as an important factor in 

the holistic development and self-development of students); emotional and sensual 

sphere of students; nature of students' attitude to the formation of readiness for 

integrated teaching); competency-based criterion (formation of methodological-

and-integrative and poly-artistic competences) reflexive-and-personal criterion 

(reflexivity of behavior, eduction of professional and personal qualities, important 

for the integrated teaching of musical art to students, adequacy of self-assessment). 

The efficiency of the developed technology is evidenced by the data of the 

control stage of experimental work. The conducted quantitative, qualitative and 

statistical analysis of the results of experiment showed positive dynamics of the 

level of readiness of students of the experimental group for the integrated teaching 

to schoolchildren. 

The scientific novelty of the findings of the research is that: 

• For the first time the content of structural components of readiness of the 

future teacher of musical art for integrated training of pupils (psychological-



intentional, theoretical-practical and creative-personal) was determined; 

substantiated and experimentally tested was personality-oriented pedagogical 

technology the development of determination of a future music art teacher to 

integrated learning of secondary school pupils, which is realized by organizational-

modeling, stimulating-instructive, cognitive-procedural, experimental-

praxiological and reflexive-corrective stages; 

• specified was the essence of the concept of "readiness of the future musical 

art teacher for integrated teaching" as a new integrative personal formation, which 

includes professional motives, goals, general scientific and professional knowledge 

and skills, personal qualities of a future musical art teacher, ensuring the 

effectiveness of professional and pedagogical activity of a teacher-musician in the 

considered field; criteria (motivational-acciological; competence; reflective-

personal) and indicators of the levels of readiness of the future musical art teacher 

for integrated teaching; 

• Forms and methods (poly-artistic training, "integrated warm-up", semantic 

search dialogue, method of art projects, etc.) the development of determination of a 

future music art teacher to integrated learning of secondary school pupils have got 

further development. 

Practical value of the received results of the research is that the 

pedagogical technology the development of determination of a future music art 

teacher to integrated learning of secondary school pupils was experimentally tested 

and can be implemented in educational process in higher education institutions that 

prepare future teachers-musicians. 

The research materials were implemented in educational process of H.S. 

Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (implementation certificate 

No. 01/10-443 dated 03.07.2020) A.S. Makarenko Sumy State Pedagogical 

University (implementation certificate No. 1638 dated 30.06.2020); Alexander 

Dovzhenko Glukhov National Pedagogical University (implementation certificate 

No. 1495 dated 11.09.2020). 



Theoretical provisions and practical experience can be used by teachers 

during classroom and extracurricular activities with future musical art teachers, 

development of syllabus, creation of textbooks; and by students in the process of 

writing term, diploma, master's projects. The research materials can be used in the 

process of professional development of teaching staff. 

Key words: art cycle subjects, cognitive interest, integration, integrative 

approach, integrated training, future teacher of musical art, interdisciplinary 

connections, musical art, pedagogical practice, positive-active attitude, 

professional motives, secondary school pupils, technology. 
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