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Досвід і результати наукових досліджень дозволяють стверджувати, 

що перспективи професійного росту викладача, як особистості  

і розвиток якості його професійної діяльності забезпечується 

оволодінням ним методичними ідеями і засобами їх реалізування, 

вмінням проводити аналіз і проектування педагогічних ситуацій, 

прогнозування варіантів їх подальшого розвитку. 

На нашу думку, підготовка майбутніх учителів музики до 

методичної діяльності може починатись досить рано, – з першого 

курсу, і здійснюватися не тільки у процесі вивчення дисциплін 

психолого – педагогічного циклу, але й у процесі фахової підготовки  

у класі спеціального інструменту. 
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МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: ДО ПИТАННЯ ПРО МІСЦЕ  

В НЕПРОФІЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ  

 

Романенкова Ю. В. 

доктор мистецтвознавства, професор, 

завідувач кафедри гуманітарних дисциплін 

Київська академія естрадного та циркового мистецтв 

м. Київ, Україна 

 

Сучасний світ із його пріоритетами, швидким темпом зміни 

ціннісних орієнтирів та частими змінами культурних парадигм вимагає 

не тільки гнучкості, вміння пристосовуватися до нових реалій, 

швидкості адаптації до них. Звісно, легше від усіх це дається 
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представникам молодої генерації, які не тільки легко та швидко 

адаптуються до нових викликів часу, але найчастіше і стають їх 

креаторами. Але існує галузь, у якій на сьогодні можна констатувати 

значно більше проблемних зон, ніж позитивних зрушень, і саме молода 

генерація стає жертвою цього процесу. Процесу, який небачено швидко 

прогресує, і страшніше за все, що результати його руйнівного впливу 

відтерміновані – вони стануть очевидними кілька років потому, а поки 

молодь всмоктує нові віяння та з задоволенням занурюється у нові 

реалії. Йдеться про мистецьку освіту загалом і її музичний сегмент 

зокрема. 

До всіх негараздів, які мали місце у мистецькій освіті України 

останні пару десятиріч, коли постійно доводилося стикатися  

з необхідністю зберігати специфіку мистецьких ВИШів, не допускати 

уніфікації, уникати типізації навчальних планів та зникнення 

унікальних, ексклюзивних спеціалізацій (згодом – освітніх програм), 

коли постійно доводилося боротися зі скороченням навчальних годин 

та укрупненням начальних блоків дисциплін, що призводить до тієї 

самої типізації, вбивчої для мистецького навчального закладу, 

доєдналися ще і всі жахи дистанційної форми освіти. Звісно, на 

сьогодні реалії часу вимагають користуватися цією системою як 

єдиним можливим інструментом для збереження можливості 

продовжувати начальний процес в умовах пандемії6 COVID-19 допоміг 

на законних підставах призвичаїти до дистанційної форми навчання її 

категоричних супротивників, і зараз колишня кара сприймається як 

порятунок. Практики в усіх мистецьких галузях потерпають від цієї 

вимушеної форми взаємодії зі студентством найбільше, волаючи про 

неможливість ефективно донести до студентів практичні навички  

з живопису, музики, дизайну, хореографії тощо. Дещо простіше, 

здавалося б, тим хто викладає теоретичні курси але арт-критикам, 

музикознавцям доводиться не набагато легше. Користуючись зручним 

функціоналом сlassroom або zoom, щоразу хотілося б мати цей шлях 

комунікації лише як запасний, необхідний для додаткової комунікації зі 

студентською спільнотою, що носить формальний характер, але не 

більше. Форми контролю знань студентів у цьому випадку є вкрай 

неефективними для практично орієнованих дисциплін, мотивуючих 

факторів для посилення самоконтролю у студентів обмаль, то ж, 

навальний процес стає дуже зручним, полегшеним для студентів  

і працемістким для викладачів, що переобтяжені переформатуванням 

форм демонстрації матеріалу дистанційно та розробкою нових блоків 

завдань із урахуванням специфіки спілкування он-лайн, а головне –  
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ці негаразди являють собою своєрідну «міну заповільненої дії», що дасться 

взнаки через кілька років, коли студенти, які пройшли такий курс 

навчання, не зможуть бути конкурентоспроможними на ринку праці. 

Безумовно, ці проблемні зони торкаються всіх векторів мистецької 

освіти. Але варто акцентувати окремо ще один недолік, який є не 

настільки критичним, але вочевидь відбивається на загальній 

підготовці сучасного фахівця мистецького ЗВО, і, в першу чергу, на 

його загальній ерудованості, освіченості та праві називатися 

інтелігентною особистістю. Йдеться про знання молодих фахівців, 

випускників мистецьких навчальних закладів сьогодення, у галузі 

музичної культури. Звісно, мова не про профільні навчальні заклади де 

готують фахівців у галузі музичного мистецтва – в Україні сьогодні  

є чимало профільних закладів, де можна отримати освітній ступінь 

бакалавра, магістра, доктора філософії за освітньою програмою 

«Музичне мистецтво» (з її різними варіаціями та змістовним 

наповненням): Національна музична академія України ім. П.І 

Чайковського, Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра, 

Одеська Національна музична академія iменi А.В. Нежданової, Львів- 

ська Національна Музична Академія імені М.В. Лисенка, Дніпропет- 

ровська академія музики ім. М. Глінки. Чимало й інших закладів, де 

серед інших спеціальносей присутнє «Музичне мистецтво»: Націо- 

нальна академія керівних кадрв кульури і мисецтв Київський 

Національний ніверситет культури і мисецтв Киїський Міжнародний 

університет, Київська муніципальна академія есрадного та циркового 

мистецтв, Київський університет імні Бориса Грінченка, Харківська 

Державна академія культури, ін. Збільшується кількість захищених 

дисртаціних досліджень, присвяених акуальним питанням музичного 

мистецтва, більшою мірою на сьогодні – вітчизняного, пи чому об’єком 

наукового інересу часто-густо стає сучасна музика, а не тільки матеріал 

минуих епох. То ж, не можна жалітися на нестачу музикознавів у країні 

на тлі плеяди вже знаних науковців (О. Афоніна, Н. Герасимова-

Персидська, Г. Іонова, Г. Карась, Л. Кияновська [2], Ю. Лошков,  

Г. Побережна, В. Редя, М. Ржевська, М. Северинова, В. Шульгіна, ін.), 

на науковому небосхилі з’явилися автори щойно защищених 

дисертаційних досліджень, науковці, чиї імена лишень почали активно 

майоріти на сторінках науовї перодики: А Бакумець, П. Бойко,  

І. Бурган, О. Волик, В. Кущ, Л. Микуланинець, В. Пєшкова,  

Б. Решетілов, В Чайка, ін. Таким чином, можемо стверджувати що 

музикознавсвов Україні має гарний потенціал, сталі школи, потужний 

викладацький склад ЗВО, передусім – профільних. 
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При цьому, завжди існує проблема нестачі академічних годин для 

опанування не тільки профільно-орієнтованими дисциплінами,  

але і блоком дисциплін формування загальних компетенностей, бо 

постійні скорочення кількості кредитів у навчальних планах 

спровокували перманентний стан незадоволення наукової спільноти та 

студентства нестачею часу для того, щоб навчання не мутувало  

у профанацію, бо трансформація системи комунікації «викладач-

студент» у форму «самостійна робота» має таку загрозу. Але в даному 

разі акцентуємо не тільки недосатню кількість часу а опанування 

фаховими дисциплінами музичної у профльних ЗВО, а необхідність їх 

наявності і в начальних планах інших освітніх програм, мистецьких 

спеціальностей інших напрямків, не музичних. Звісно, виділяти час при 

підготовці живписців, дизайнерів, архтекторів, керамістів чи 

моедльєрів на дисципліни, що формують обізнаність у галузі ісорії та 

теорії музики, не передбачено, бо академічних годин бракує навіть на 

профільні дисциплни. Більше того, на жаль, як це не прикро, 

дисципліни, що дають якщо не практичні навички, то хоча б теоретичні 

знання у галузі музикознавства, азів музичної грамотності, основ історії 

музичної культури, відсутні (або наявні фрагментарно, в мізерній 

кількості годин), навіть у навчальних планах освітніх програм 

спеціальностей, пов”язаних із кіномистецтвом, театральним, цирковим 

мистецтвом, режисурою, у багатьох ВИШах. То ж, про яку 

загальногуманіарну обізнаність, формування іміджу інтелігентно 

творчої осоисості може йтися, якщо майьбуній режисер цирковий 

артист, артист театру чи кіно не опановує під час навчання історію 

музичної культури? Хіба не повинен ,наприкад, театральний художник, 

сценограф, бути обізнаним в історії музичної культури, щоб грамотно 

виконувати свою роботу? Хіба завадить дизайнеру або архітектору 

знання хоча б стилів у музиці та вміння за комплексом стилістичних 

рис їх визначати? Хіба зайвими були б хоча б початкові знання у галузі 

класифікаціїмузичних нструментів для режисера дизайнера чи ювеліра? 

Безумовно, вони є необхідними. І якщо дизайнер чи режисер не буде  

в змозі володіти нотною грамотою, написати музичний диктант, або 

відворити почуте на інструменті, то хоча б відрізняти на слух основні 

музичні стилі зайвим ні для якої творчої особистості не буде, щоб вона 

хоча б не плутала Бетховена з Бахом, а джаз відрізняла від рок-н-рола. 

Дисципліни, що забезпечують хоча б основи музичної грамоності, 

спрямовані на формування загальногуманітраної обізнаності, і їх від- 

суність загрожує стрімким зростанням кількості «вузькопрофльних 

фахівців», позбавлених широти загального світогляду, що стає 
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можливим завдяки хибному прагненню до розвантаження навчальних 

планів та ліквідації спецкурсів, які буцімто «переобтяжують» молодь та 

заважають домінуванню вузькопрофільного вектору в освіті. 
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