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Збірник містить тези і статті учасників Міжнародної науково-практичної 
конференції “Педагогіка музичного мистецтва, художньої культури та 
хореографії у контексті інтернаціоналізації освіти” (м. Мелітополь, 8-10 
листопада 2017 р.). У них розкриваються соціокультурні передумови 
інтернаціоналізації мистецької освіти, актуальні питання історії і теорії 
професійної освіти в галузі педагогіки музичного мистецтва, художньої 
культури та хореографії, сучасні тенденції у вивченні теоретичних і 
практичних проблем педагогіки музичного мистецтва, художньої культури та 
хореографії; представлена дослідно-експериментальна робота молодих 
науковців та студентів з проблем музичної, художньої та хореографічної 
освіти; розглянуто особливості дидактичного та методичного супроводу 
творчого самовираження особистості засобами музичного, образотворчого 
та хореографічного мистецтва.

Матеріали збірника будуть цікавими для студентів, магістрантів і 
аспірантів факультетів мистецтв, учителів і викладачів мистецьких 
дисциплін та хореографії у закладах загальної, спеціалізованої середньої та 
вищої освіти.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ПИТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ 
ТРАЄКТОРІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

В ПРОЦЕССІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Анотація. Автор окреслює питання формування професіоналізму 
майбутніх фахівців на основі індивідуалізації самого освітнього 
процесу. Зауважує на актуальності введення індивідуальної освітньої 
траєкторії в процес фахової підготовки майбутнього вчителя музичного 
мистецтва.

Ключові слова: особистісно-орієнтоване навчання,
студентоцентрований підхід, індивідуалізація, індивідуальна освітня 
траєкторія.

Annotation. The author outlines the question of forming the 
professionalism of future specialists on the basis of the individualization of 
the educational process itself. He notes the relevance of the introduction of 
an individual educational trajectory in the process of professional training 
future teacher of musical art.

Key words: personally oriented direction of education, student 
centered approach, individualization, individual educational trajectory.

Згідно до нової редакції стандартів і рекомендації щодо 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, яку було 
ухвалено на Міністерській конференції у 2015 року, вища освіта є 
невід’ємним компонентом соціально-економічного розвитку та 
культурного зростання. Інноваційні досягнення якої в свою чергу 
відіграють ключову роль у глобальній конкурентоспроможності. Таким 
чином, очевидною необхідністю в сучасних умовах ринку праці стало 
вдосконалення підготовки майбутніх фахівців, що принципово змінює 
підхід до навчання. Це призводить до розробки гнучкої, варіативної, 
адаптивної системи в основі якої лежить компетентнісний підхід, який 
передбачає побудову самого освітнього процесу на індивідуалізації. 
Це відображено в наступних нормативних документах України: закон 
України “Про вищу освіту” (2014 р.), Глосарій сучасної освіти, Рамкова 
програма “Освіта -  2030”. Такі тенденції розвитку освітнього процесу 
потребують вдосконалення методів і форм професійної підготовки 
майбутніх фахівців, які будуть спрямовані на гуманізацію педагогічного 
процесу та реалізацію особистісно-орієнтованого підходу у навчанні. 
Тому, нові педагогічні технології повинні створювати сприятливі умови 
для виявлення та розвитку індивідуальних можливостей та здібностей
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майбутніх фахівців, які будуть спроможними до самореалізації і 
швидкої адаптації в нових умовах їх подальшої діяльності [4].

Однією із можливостей особистісно-орієнтованого навчання є 
організація індивідуальної освітньої траєкторії студента. Вона 
забезпечується при постійній педагогічній підтримці в процесі якої 
відбувається його творча реалізація. Яка в свою чергу повинна 
відповідати віку і здібностям, мотиваційним аспектам та інтересам 
майбутнього фахівця, а також його психодинамічним характеристикам. 
Сам студент при цьому також повинен виступати активним і 
відповідальним суб'єктом власного освітнього процесу. Тому, перед 
викладачем при фаховій підготовці майбутнього фахівця стоїть 
завдання не просто спрямованого впливу на нього, а й коригування 
напрямку підвищення його самостійності у виборі змісту і форм 
навчання, створення таких сприятливих умов для формування у нього 
навичок самостійної навчальної діяльності, в яких би він свідомо 
прагнув до оволодіння необхідними знаннями і прагнув до 
безперервного підвищення рівня своєї професійної кваліфікації та 
загальної культури [1; 2].

На наш час, на загально-науковому рівні, існують дослідження 
педагогів та психологів, які розглядають психолого-педагогічні аспекти 
організації професійної освіти (Н. Алексеев, Б. Ельконіна, В. Серікова, 
А. Хуторський, І. Колесникова, М. Кузнецов, А. Плігін, А. Тряпіцина,
A. Асмолова, А. Бєлкіна, В. Слободчикова, А. Тубельскій, 
Д. Фельдштейна, І. Фруміна, Н. Кузьміна, В. Сластенін, Н. Талізіна та 
ін.). Існують наукові дослідження в акмеології, соціології, психології та 
культурології щодо теоретичних положень про закономірності і 
фактори розвитку індивідуального стилю діяльності (М. Хайдеггер, 
М. ІІІелер, Г. Батищев, М. Бахтін, В. Зінченко, Н. Кухарев, К. Роджерс, 
Н. Амінов, Е. Климов, Я. Коломінській, А. Коротаєв, Н. Кузьміна,
B. Мерлін, І. Колесникова, Е. Крюкова та ін.). Також є роботи, які 
стосуються саме теорії індивідуалізації та диференціації навчального 
процесу на будові індивідуальної освітньої траєкторії (А. Хуторській, 
Е. Александрова, Н. Боброва, С. Воробйова, Н. Зверева, А. Тряпіціна, 
А. Маскаева, Е. Суханова, Г. Кулешова, С. Чистякова, Ю. Юдіна, 
А. Плігін, Л. Байбородова та ін.).

Аналіз стану сучасної професійної підготовки вчителя музичного 
мистецтва у контексті особистісно-орієнтованого навчання дає нам 
змогу виявити необхідність фрагментарної індивідуалізації у підготовці 
кваліфікаційно-орієнтованих фахівців, яка би визнавала цінність 
особистості, забезпечувала її розвиток через самоорганізацію 
діяльності. Тому, ще постає необхідність у розвитку професійного 
самовизначення та самовираження заснованого на особистісних 
інтересах, мотиваціях, психодинамічних характеристиках та 
здібностях. Все це правомірно зумовлюється тим фактом, що 
майбутня професія вчителя музичного мистецтва базується на 
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