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мується і розвивається у процесі сприйняття музики. Перш ніж усві-
домлюється брак того чи іншого музичного твору, він має бути по-
передньо сприйнятий людиною, виділений з музично-звукового потоку. 

Висновки. Під музично-естетичною потребою особистості пе-
дагога ми розуміємо стійку особистісну освіту, що детермінує му-
зично-естетичну діяльність людини. Вона (діяльність) розвивається в 
процесі сприйняття естетичних цінностей. 

Підвищення рівнів музичної культури молоді не може здійс-
нюватися через набір окремих виховних заходів. Тут потрібний комп-
лекс науково обґрунтованих взаємозалежних засобів і впливів, що орієн-
товані на удосконалювання й оптимізацію як різноманітних видів 
художньої діяльності особистості, так і соціальної спрямованості сис-
теми формування музичної культури студентів у навчально-виховному 
середовищі вищого освітнього закладу. 
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Науково-дослідна діяльність студентів є необхідною мірою 
майбутнього фахівця в будь-якій галузі знань. 

У роботах [1–4] викладені основні методологічні та методичні 
підходи до організації наукових досліджень, та результати впрова-
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дження їх в навчальному процесі. В той же час, опитування викладачів 
і студентів вищих педагогічних навчальних закладів щодо особли-
востей проведення науково-дослідної роботи (як складової наукової 
діяльності), надали можливість виявлення протиріччя. Так, постійне 
підвищення вимог суспільства до наукової обізнаності майбутніх вчи-
телів вимагає високого рівня наукової компетентності студентів, тоді, 
як фактичний науковий рейтинг за результатами навчання останніх не 
збільшується. Студенти відмовляються від науково-пошукової діяль-
ності на користь репродуктивної. Вказане протиріччя зумовило необ-
хідність проведення нами теоретичного дослідження щодо визначення 
організаційних умов, що мають забезпечити залучення студентів до 
науково-пошукової діяльності в процесі навчання у ВНЗ, та ефек-
тивність формування наукової компетентності майбутнього фахівця. 

Так, у педагогічній енциклопедії Є. Рапацевича, вказано, що 
науково-дослідна діяльність студента – це одна із форм самовираження 
особистості студента, його прагнення до життєвого самоствердження, 
яка розвиває творчі здібності, самостійність, уміння орієнтуватись у 
потоці інформації, обирати необхідне. Наголошуючи на вагомості ор-
ганізації науково-дослідної діяльності, В. Сухомлинський, стверджу-
вав, що усі педагоги-практики (в нашому випадку – майбутні вчителі) 
мають бути педагогами-дослідниками, тобто уміти знаходити нове в 
педагогічних явищах, виявляти в них сховані зв’язки і закономірності. 

До умов, що мають забезпечити умотивоване включення сту-
дентів до науково-дослідної діяльності, ми відносимо: по-перше, кон-
текстне включення до робочих програм усіх навчальних дисциплін 
ВНЗ, починаючи з першого курсу, завдань науково-пошукового змісту 
різного рівня складності з відповідним оцінюванням (добір бібліогра-
фічних джерел для самостійного опрацювання окремих теоретичних 
питань, складання бібліографічного покажчика, написання тез, статей 
тощо); по-друге, виявлення наукових інтересів студентів для їх умоти-
вованої науково-дослідної діяльності протягом усіх років навчання у 
ВНЗ та систематичного накопичення ними наукових матеріалів для 
написання курсової роботи; по-третє, регулярне проведення студен-
тами на чолі з викладачами науково-методичних семінарів типу «Ак-
туальні проблеми та провідні тенденції сучасного освітнього прос-
тору», «Методика написання наукових статей», «Написання курсової 
роботи», створення наукових брошур, методичних посібників, орга-
нізація студентських наукових конференцій тощо. 

Висновки. Науково-дослідна діяльність, за умови її коректної 
організації, є невід’ємною складовою освітнього процесу у вищому пе-
дагогічному навчальному закладі, результати якої впливають не лише 
на загальний рейтинг студента, але й на формування в нього наукової 
компетентності. 
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Інтеграція вітчизняної освіти в Європейський простір стала 
рушійною силою реформування вищої освіти. Концепція модернізації 
вищої освіти в Україні передбачає докорінний перегляд і створення 
програми її зближення з європейським освітнім і науковим простором. 
Запорукою цього процесу виступає збереження здобутків національної 
системи освіти з одночасним урахуванням світових освітніх тенденцій, 
зокрема, Болонського процесу [1]. Перед учасниками Болонської угоди,  
в тому числі Україною, що підписала декларацію 19 травня 2005 р. в 
Бергені, постає завдання розробки спільної системи конвертування кри-
теріїв оцінювання якості знань та сформованості професійних якостей 
спеціаліста, системи відносної вартості прийнятих залікових одиниць 
відповідно до вимог європейської системи перезарахування.  

За вимогами міжнародних стандартів, якість освіти можна тлу-
мачити як сукупність властивостей та характеристик освітнього про-
цесу або його результату, які дають змогу задовольняти освітні по-
треби усіх суб’єктів навчально-виховного процесу: особистості, яка 
навчається, державу, суспільство загалом. 

Сьогодні вимагається засвоєння знань, які опираються не лише 
на сприймання студентами ідей, а й на їх генерування в процесі ви-


