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ПЕРЕДМОВА

Курс «Методика викладання музичних дисциплін у вищій 
школі» — один з найважливіших у фахо вій підготовці студен-
тів закладів вищої освіти ми сте цького спрямування. Головне 
завдання курсу — сформувати у магістрів методичну компе-
тентність, яка передбачає здатність аналізувати необхідну ме-
тодичну інформацію, розробляти методичну систему викла-
дання музичних, зокрема інструментально-виконавських 
дисциплін, узагальнювати і формулювати положення, квалі-
фіковано оформляти методичні матеріали. Його значущість 
розглядається в контексті духовного розвитку молодого по-
коління, покликаного збагачувати та примножувати традиції 
національної культури. Звідси випливає одна з  найскладні-
ших і найактуальніших проблем музичної педагогіки — спів-
відношення вивчення музичних дисциплін та духовного роз-
витку студентів. 

Навчальний посібник ставить своїм завданням розкрит-
тя змісту і структури методики викладання музичних дисци-
плін у  вищій школі. Автори розглядають теми, передбачені 
програмою, починаючи з розкриття предмета курсу і завер-
шуючи компетентнісною моделлю майбутнього викладача 
музичних дисциплін у  вищій школі. Вивчення курсу перед-
бачає виконання студентами творчих завдань, як-от: мето-
дичний аналіз музичних творів, пошук прикладів, що  ілю-
струють певні положення, висвітлені у лекціях чи викладені 
в  посібнику. Особливості індивідуальностей викладачів та 
студентів надають варіативності формам, методам та засобам 
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виховання студентів та інтерпретації творів. Тому запропо-
новані у посібнику методичні підходи мають універсальний 
характер і розраховані на творче використання. 

Створюючи посібник, автори прагнули якомога ширше 
використати як  світовий, так і  вітчизняний досвід кращих 
представників традиційної та новітньої музичної педагогіки. 
У змісті посібника використано матеріали праць О. Олексюк 
«Методика викладання гри на народних інструментах» (2004), 
«Музична педагогіка» (2013), «Герменевтичний підхід у вищій 
мистецькій освіті» (2013), наукових статей Л. Бондаренко.


