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Зміст анотації 

Дисертація є цілісним дослідженням у галузі теорії та методики 

музичного навчання, в якому розглядаються проблеми формування 

пропедевтичної компетентності магістрантів музичного мистецтва в процесі 

підготовки до викладання вокалу.  

Здійснено узагальнення наукових доробків, у результаті чого було 

встановлено, що у філософській практиці, в галузі соціології, фізіології та 

медицини пропедевтика розуміється як комплекс певних заходів, застосованих 

з метою упередження або мінімізації негативних явищ (деавтоматизації 

рухових навичок, упередження девіантного поводження, запобігання епідемії); 

у сучасній педагогіці пропедевтика розглядається як попередній стислий огляд 

певного навчального курсу, спрямований на підготовку до його більш 

глибокого засвоєння.  

У роботі пропоновано визначення педагогічної пропедевтики, в якому 

поєднуються зазначені підходи до визначення сутності даного поняття. У його 

дефініції акцентується на значущості дедуктивного способу подачі інформації, 

що сприяє формуванню в особистості усвідомленого ставлення до специфіки, 

структури й функцій феномену, значущих, системоутворювальних зв’язків між 

його компонентами, головних принципів його утворення й удосконалення. 
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Зазначено, що такий підхід дозволяє формувати в магістрантів цілісне уявлення 

про закономірності підготовки до вокально-виконавської діяльності, 

принципові положення щодо чинників і механізмів утворення педагогічних 

помилок та здатності до їх упередження або мінімізації.  

Набуття майбутніми викладачами вокалу пропедевтичної компетентності 

розуміється як підготовка майбутніх викладачів на основі формування в них 

узагальнено-оглядових уявлень щодо мети, змісту й очікуваних результатів 

фахової освіти, а також здатності до запобігання типових педагогічних помилок 

як передумови підвищення ефективності майбутньої професійної діяльності. 

Розкрито сутність поняття пропедевтичної компетентності майбутнього 

викладача вокалу педагогічного закладу як цілісної інтегрованої властивості, 

утвореної на засадах особистісно-свідомого й відповідального ставлення до 

мети та змісту фахової освіти, оволодіння ґрунтовними науковими підходами й 

методами викладання вокалу, здатністю до педагогічної рефлексії, 

прогностично-індивідуалізованого планування й моніторингу освітнього 

процесу як засади упередження/мінімізації педагогічних помилок.  

Визначено специфіку її прояву, яка полягає в багатовекторності 

мистецько-естетичної, художньо-виконавської, методологічно-дослідницької, 

психолого-педагогічної та методико-практичної підготовки, злитті 

дедуктивного й індуктивного способів сприйняття музичної інформації та 

мислення, логічно-інтелектуального й інтуїтивно-емоційного способів її 

оцінювання та прийняття художньо-методичних рішень, взаємозв’язку 

виконавської майстерності й рефлексивної свідомості, їх спрямуванні на 

екстраполяцію набутих знань у педагогічну практику.  

Представлено комплекс завдань, за допомогою яких досягається 

поглиблення уявлень студентів щодо специфіки педагогіки мистецтва та 

вокальної освіти як її частки, зіставлення мети набуття вокально-викладацької 

підготовки із загальною метою мистецько-педагогічної освітньої системи.  

Розглянуто визначення феномену «педагогічна помилка», під яким 

розуміється ненавмисне відхилення від норм професійної педагогічної 
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діяльності, що виникає внаслідок неадекватного відображення у свідомості 

педагога педагогічних явищ, фактів, подій, що характеризують конкретну 

ситуацію професійно-педагогічної діяльності та/або некомпетентного 

виконання функціональних педагогічних обов’язків. 

На засадах аналізу наукової літератури та узагальнення педагогічного 

досвіду класифіковано різновиди їх прояву в галузі вокально-викладацької 

діяльності за ознаками належності до помилок стратегічного, тактичного й 

операціонально-практичного рівнів прояву, схарактеризовано їх головні прояви в 

діяльності викладача-початківця та способи цілеспрямованого упередження, 

побудовані на отриманні магістрантами здатності до діагностики, самоконтролю й 

самооцінки своєї фахової діяльності та досягнутих результатів, прогнозування та 

планування вокально-освітнього процесу з урахуванням особливостей задатків і 

актуального рівня навченості їхніх вихованців, постійного моніторингу й 

самокорекції. 

Визначено структуру пропедевтичної компетентності майбутніх 

викладачів вокалу, яка складається з особистісно-мотиваційного, пізнавально-

когнітивного, вокально-технологічного, інтерпретаційно-виконавського, 

аналітико-прогностичного, рефлексивно-коригувального компонентів. 

Обґрунтовано критерії їх оцінювання – потребово-мобілізаційний, гностично-

фаховий, фонаційно-технологічний, художньо-змістовий, діагностично-

організаційний та самооцінно-креативний. 

Представлено модель і методику формування пропедевтичної 

компетентності в магістрантів, що ґрунтується на наукових підходах, серед 

яких – компетентнісний, антропологічний, синергетичний, прогностичний, 

технологічний; педагогічних принципах – діалогічно-аттрактивного стилю 

спілкування; діалектичної єдності дедуктивного й індуктивного методів 

пізнання; системності в доборі інтонаційно-технічного матеріалу й репертуару; 

забезпечення двох векторів самоаналізу й самовдосконалення: власного стилю 

та його відбиття на якості навченості вокалістів-початківців; суголосності 

прогностичної та оцінно-корекційної функцій у пропедевтичній роботі; 
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профілактичної апробації інноваційних методів, інноваційних методів 

формування пропедевтичної компетентності майбутніх викладачів вокалу – 

міжпредметної координації змісту освіти на засадах застосування хмарних 

технологій і комунікативно-інформаційних можливостей соціальних мереж 

(педагогічні блоги, чати); алгоритмовано-варіативного формування вокально-

технічних навичок; створення інформаційно-проблемних відео-презентації; 

розроблення творчого портрету студента та індивідуальної структурно-логічної 

схеми планування його вокальної підготовки до майбутньої фахової діяльності.  

Визначено педагогічні умови формування пропедевтичної 

компетентності, а саме: стимуляцію усвідомленого й відповідального ставлення 

до оволодіння пропедевтичною компетентністю як важливим аспектом набуття 

професійної майстерності й конкурентоспроможності; формування 

пропедевтичної компетентності майбутніх викладачів вокальних дисциплін як 

інтегративного феномену на засадах міждисциплінарної, міжпредметної та 

внутрішньо-предметної координованості змісту й методів навчання; 

забезпечення в магістрантів досвіду прогнозування, планування, 

діагностування, самомоніторингу й корекції вокально-педагогічних 

помилкових дій. 

Схарактеризовано зміст формувального експерименту та етапи його 

впровадження: мотиваційно-орієнтаційний, пропедевтично-формувальний, 

прогностично-корекційний.  

Розроблено методику діагностики рівнів сформованості в магістрантів 

пропедевтичної компетентності, здійснення якої дозволило встановити, що на 

початку експерименту стан її сформованості в більшості досліджуваних 

знаходився на задовільному та незадовільному рівнях.  

На перевірку висунутих припущень і вдосконалення педагогічної 

компетентності майбутніх викладачів вокалу спрямовувалося три етапи 

формувального експерименту.  

Сутність першого етапу формувальної роботи представлено в таких 

формах, як ознайомлення з проблематикою пропедевтики й типовими 
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вокально-педагогічними помилками; аналіз мемуарної літератури та створення 

образу досконалого фахівця; евристичні бесіди; демонстрація відео-

презентацій, майстер-класів видатних співаків і педагогів-вокалістів, 

порівняльно-критичного аналізу виконавських інтерпретацій одного твору 

співаками різного рівня майстерності. Магістрантів також залучали до активних 

форм опрацювання засвоюваного матеріалу – обговорень, диспутів, дискусій, 

мозкового штурму з приводу проблемних вокально-педагогічних ситуацій, для 

яких характерною є неоднозначність можливих рішень, а також до участі в 

тренінгах на вдосконалення їхніх емоційно-вольових якостей, зокрема на 

засвоєння техніки саморегуляції, самонавіювання та самопідтримки. 

Особливості дослідної роботи на другому етапі формувального 

експерименту пов’язувалися з розробкою та впровадженням технологій, які 

дозволяли реалізувати координацію змісту освіти на засадах забезпечення 

міждисциплінарної, міжпредметної та внутрішньо-предметної координації із 

застосуванням хмарних технологій, інформаційно-комунікативних 

можливостей соціальних мереж – педагогічних блогів, чатів. Магістранти 

засвоювали технологію алгоритмовано-варіативного формування вокально-

технічних навичок, уміння розробляти індивідуальну стратегію вокального 

розвитку студентів у формі структурно-логічних схем планування вокально-

освітнього процесу, засвоювали навички варіативної, педагогічно спрямованої 

інтерпретації навчального репертуару та основи сценічно-виконавської 

імпровізації.  

Третій етап формувального експерименту реалізувався на засадах 

прищеплення їм навичок вокально-виконавської самодіагностики за допомогою 

застосування відео- та аудіальних форм самоспостереження й самооцінки, 

методів ситуативно-контекстного моделювання, включення магістрантів у 

«квазі-професійну імітацію», здійснення вокально-педагогічної практики, 

зокрема прогнозування та планування вокального розвитку студентів, 

систематизації репертуару, моніторингу процесу їх вокально-виконавського 
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розвитку та критичного аналізу отриманих результатів з подальшою корекцією 

власної вокально-педагогічної діяльності.  

Розроблена методика формування пропедевтичної компетентності 

майбутніх викладачів вокалу впроваджувалася в освітній процес музично-

педагогічних закладів у викладанні дисциплін «Курс виконавської майстерності» 

(за спеціалізацією «вокал»), «Ансамблеве музикування», «Теорія і методика 

викладання музично-виконавських дисциплін у вищій освіті», у підготовці 

студентів до педагогічної практики.  

Діагностика, здійснена на прикінцевому етапі експерименту, дозволила 

встановити, що магістранти, які навчалися за експериментальною методикою, 

мали суттєву перевагу перед респондентами з контрольної групи.  

Визначення статистичної вартісності розбіжності між показниками в 

експериментальній і контрольній групах за отриманими даними засвідчило, що 

існує статистична розбіжність між показниками експериментальної та 

контрольної груп, що підтвердило вірогідність припущення та те, що 

розроблена авторська методика формування в магістрантів музичного 

мистецтва пропедевтичної компетентності є ефективною. 

Ключові слова: методологія, магістрант музичного мистецтва, викладач 

вокалу, пропедевтика, педагогічна пропедевтика, пропедевтична 

компетентність, вокально-освітній процес, упередження й корекція 

педагогічних помилок, моніторинг вокально-освітнього процесу, педагогічні 

помилки, методика, формування пропедевтичної компетентності магістрантів 

музичного мистецтва. 
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ABSTRAKT 

 

Yang Xiaohang. Methods of master’s musical art students’ propaedeutic 

competence formation in the process of preparation for vocal teaching. – On the 

rights of manuscript. 
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theory and methods of musical education. – State Institution “South Ukrainian 

national pedagogical university named after K.D.Ushynsky”. – Sumy State 

Pedagogical University named after A. S. Makarenko. – Sumy, 2020. 

 

The contents of the abstract 

The thesis is a comprehensive study in the field of theory and methodology of 

musical education, which reveals the issues of master’s musical art students’ 

propaedeutic competence formation in the process of preparation for vocal teaching. 

Generalization of scientific achievements is carried out, as a result of which it 

has been established that in the philosophical practice, in the field of sociology, 

physiology and medicine, propaedeutics is understood as a complex of certain 

measures applied with the aim of preventing or minimizing negative phenomena 

(deautomatizaton of motor skills, prevention of deviant behavior, prevention of 

epidemic); in modern pedagogy, propaedeutics is considered as a preliminary brief 

overview of a particular training course aimed at preparing for its deeper learning. 

The study proposes definition of pedagogical propedeutics, which combines 

these approaches to determining the essence of this concept. Its definition emphasizes 

importance of the deductive way of providing information, which contributes to the 

formation in the individual of conscious attitude to the specificity, structure and 

functions of the phenomenon, meaningful, system-forming relationships between its 

components, the main principles of its formation and improvement. It is stated that 

such an approach allows to form in master’s students a holistic view of the laws of 
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preparation for vocal-performing activity, main provisions on factors and 

mechanisms of pedagogical mistakes formation and ability to prevent or minimize 

them. 

Acquisition by future vocal teachers of propaedeutic competence is understood 

as preparation of future teachers on the basis of generating generalized ideas about 

the purpose, content and expected results of professional education, as well as ability 

to prevent typical pedagogical mistakes as a prerequisite for improving future 

professional activity. 

The essence of the concept of propaedeutic competence of the future vocal 

teacher of the pedagogical institution as a holistic integrated property, formed on the 

basis of personal-conscious and responsible attitude to the purpose and content of 

professional education, mastering of scientific approaches and vocal teaching 

methods, ability for pedagogical reflection, prognostic-individualized planning and 

monitoring of the educational process as a basis for preventing/minimizing 

pedagogical errors, is revealed. 

The specificity of its manifestation, which consists in the multi-vectorness of 

artistic-aesthetic, artistic-performing, methodological-research, psychological-

pedagogical and methodological-practical preparation, merging of deductive and 

inductive ways of perception of musical information and thinking, logical-intellectual 

and intuitive-emotional ways of its evaluation and artistic-methodological decision 

making, interrelation of performing skill and reflexive consciousness, their direction 

on extrapolation of the acquired knowledge into pedagogical practice. 

A set of tasks is presented, which helps to deepen students’ perceptions 

regarding the specificity of art pedagogy and vocal education as a part of it, 

comparing the purpose of vocal training with the general purpose of artistic-

pedagogical education system. 

The definition of the phenomenon of “pedagogical error” is considered, which 

means unintentional deviation from the norms of professional pedagogical activity, 

which arises due to inadequate reflection in the mind of the teacher of pedagogical 
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phenomena, facts, events characterizing a specific situation of professional-

pedagogical and/or incompetent fulfillment of functional pedagogical duties. 

Based on the analysis of scientific literature and generalization of pedagogical 

experience, varieties of their manifestation in the field of vocal-teaching activity are 

classified according to the attributes of strategic, tactical and operational-practical 

levels of manifestation; their main manifestations in the activity of the teacher-

beginner and methods of purposeful prevention, built on obtaining ability of 

diagnostics, self-control and self-assessment of their professional activity and 

achieved results, forecasting and planning of the vocal-educational process, taking 

into account their level of peculiarities, continuous monitoring and self-correction, 

are characterized. 

The structure of the propaedeutic competence of future vocal teachers is 

determined, which consists of personality-motivational, cognitive, vocal-

technological, interpretive-performing, analytical-prognostic, reflexive-corrective 

components. The criteria for their evaluation – need-mobilization, gnostic-

professional, phonological-technological, artistic-content, diagnostic-organizational 

and self-evaluation-creative are grounded. 

The model and methodology of propaedeutic competence formation in 

master’s students are presented, based on scientific approaches, among them – 

competence, anthropological, synergetic, prognostic, technological; pedagogical 

principles – congruence of prognostic and evaluative-corrective functions in 

propaedeutic work; continuity in the selection of intonational-technical material and 

repertoire; preventive testing of innovative methods; providing two vectors of 

introspection and self-improvement: one’s own style and its reflection on the quality 

of training of vocalists-beginners, dialogically attractive style of communication; 

dialectical unity of deductive and inductive methods of cognition, innovative methods 

of forming future vocal teachers’ propaedeutic competence – intersubject 

coordination of educational content based on the use of cloud technologies and 

communication and information capabilities of social networks (pedagogical blogs, 

chats); algorithmic-variational formation of vocal-technical skills; creation of 
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information-problem video presentations; development of a creative portfolio of a 

student and an individual structural-logical scheme of planning his/her vocal 

preparation for future professional activity. 

The pedagogical conditions for the formation of the propaedeutic competence 

have been determined, namely: stimulation of a conscious and responsible attitude to 

mastering the propaedeutic competence as an important aspect of acquiring 

professional skill and competitiveness; formation of the propaedeutic competence of 

future teachers of vocal disciplines as an integrative phenomenon on the basis of 

interdisciplinary, intersubject and intra-subject coordination of the content and 

teaching methods; providing master’s students with experience in predicting, 

planning, diagnosing, self-monitoring and correcting of vocal-pedagogical errors. 

The content of the molding experiment and the stages of its implementation are 

characterized: motivational-orientation, propaedeutic-molding, prognostic-corrective. 

The methodoly of diagnostics of the levels of propaedeutic competence 

formation in master’s students was developed, which allowed to establish that at the 

beginning of the experiment the state of its formation was at the satisfactory and 

unsatisfactory levels. 

Three steps of a molding experiment were directed to test the assumptions 

made and to improve future vocal teachers’ propaedeutic competence. 

The essence of the first stage of molding work is presented in such forms as 

acquaintance with the problems of propaedeutics and typical vocal-pedagogical 

errors; analysis of memoir literature and creation of the image of the perfect 

specialist; heuristic conversations; demonstration of video presentations, workshops 

of prominent singers and vocalists, comparative-critical analysis of performers’ 

interpretations of a work by singers of different skill levels. Master’s students were 

also involved in active forms of processing the acquired material – discussions, 

debates, brainstorming on problem-based vocal-pedagogical situations, which were 

characterized by ambiguity of possible solutions, as well as participation in trainings 

to improve their emotional-volitional qualities, in particular, learning of self-

regulation, self-guidance and self-support techniques. 
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The peculiarities of the experimental work at the second stage of the molding 

experiment were associated with development and implementation of technologies 

that allowed to coordinate the content of education on the basis of ensuring 

interdisciplinary, intersubject and intra-specific coordination with the use of cloud 

technologies, information and communication capabilities of social networks – 

pedagogical blogs, charts. Master’s students have mastered the technology of 

algorithmic-variational formation of vocal-technical skills, the ability to develop an 

individual strategy of vocal development of students in the form of structural-logical 

schemes of vocal-educational process planning, learned the skills of variational, 

pedagogically directed interpretation of learning repertoire and the basics of stage 

improvisation. 

The third stage of the molding experiment was implemented on the basis of 

imparting them vocal-performing self-diagnostics skills through the use of video and 

audio forms of self-observation and self-assessment, methods of situational-

contextual modeling, inclusion of master’s students in “quasi-professional imitation”, 

conducting vocal-teaching practice, in particular, predicting and planning of students’ 

vocal development, systematization of repertoire, monitoring of their vocal-

performance development process and critical analysis of obtained results, followed 

by correction of their vocal-pedagogical activity. 

The developed methodology of forming future vocal teachers’ propaedeutic 

competence was introduced into the educational process of musical-pedagogical 

institutions in the process of teaching such disciplines as “Course of performing 

skills” (specialty “vocal”), “Ensemble music-playing”, “Theory and methods of 

teaching music-performing disciplines in higher education”, in preparing students for 

teaching practice. 

The diagnostics conducted at the final stage of the experiment made it possible 

to establish that master’s students who studied by experimental methodology had a 

significant advantage over the control group respondents. 

Determination of the statistical value of the discrepancy between the indicators 

in the experimental and control groups according to the data obtained has shown that 
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there is a statistical discrepancy between the indicators of the experimental and 

control groups, which confirmed the plausibility of the assumption and effectiveness 

of the author’s methodology of forming propaedeutic competence in master’s musical 

art students. 

Key words: methodology, master of musical art, vocal teacher, propaedeutics, 

pedagogical propaedeutics, propaedeutic competence, forecasting, modeling, 

planning, vocal-educational process, preventing and correcting of pedagogical errors, 

monitoring of vocal-educational process, pedagogical errors, methods, master’s 

musical art students’ propaedeutic competence formation. 
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ВСТУП 

Актуальність і доцільність дослідження. Стан розвитку сучасного 

суспільства, невпинне розгортання процесу глобалізації та значущість 

інформаційного вибуху вимагають інтенсифікації та оптимізації освітнього 

процесу, підготовки фахівців, здатних самостійно та творчо осмислювати 

інноваційні здобутки людства й удосконалювати власну професійну діяльність, 

ураховуючи нагальні потреби суспільства. Необхідність перебудови освітньої 

системи відповідно до викликів часу визначено в Законах України «Про вищу 

освіту» (2014), «Про освіту» (2017), Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні по період до 2021 року, Концепції «Нова українська школа» (2016). 

Пріоритетним напрямом у вирішенні означеного завдання є підвищення 

ефективності освітнього процесу в закладах вищої музично-педагогічної освіти 

шляхом зростання вимог до особистих якостей майбутніх фахівців і 

педагогічного професіоналізму, поглиблення в них свідомого ставлення до 

мети, завдань, змісту освіти, здатності до перспективного мислення, 

педагогічного прогнозування й уникнення типових для викладачів-початківців 

помилок. У галузі вокальної освіти вирішення цих проблем набуває особливої 

значущості, що пояснюється тим, що, по-перше, традиційно й до тепер у 

навчанні співу превалюють репродуктивні, імітаційно-наслідувальні методи; 

по-друге – тим, що педагогічні помилки в навчанні співу можуть призвести до 

непоправних наслідків – захворювання органів співочого апарату студента та 

його майбутньої професійної непридатності. 

Важливим інструментом підвищення ефективності навчання у 

філософському середовищі вважається впровадження пропедевтики як стислого 

огляду концептуальних положень певного дискурсу, що сприяє в подальшому їх 

засвоєнню (Гегель, Б. Гершунський, Кант, І. Колесніков, В. Мижеріков, Платон, 

О. Субетто, І. Тебенькова та ін.). У сучасній педагогіці такий підхід широко 

застосовується з метою поглиблення цільових настанов та орієнтованості 

студентів у змісті освіти (дисципліна «Входження в спеціальність») та в 

підготовці до реальної освітньої дійсності (пропедевтична педагогічна практика).  
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Інший погляд на пропедевтику як спосіб упередження інтелектуальних та 

виробничих помилок і посилення ефективності вирішення певних завдань, 

сформувався в галузі фізіології та фізичного виховання (М. Бернштейн, 

М. Потапова та ін.), медицини (В. Гардига, А. Барціховський та ін.), соціальної 

психології (В. Гатальский, А. Кузнецова та ін.), арт-терапії, музикотерапії 

(С. Ковальова, І. Малашевська та ін.). 

Питанням упередження педагогічних помилок приділено суттєву увагу в 

музичній, зокрема – вокальній педагогіці: вирішення проблем щодо подолання 

сценічного бар’єру в співаків (О. Саннікова, А. Саннікова, Д. Юник та ін.), 

урахування анатомічної та психофізіологічної природи звукобудування як 

умови запобігання перенавантаження голосового апарату (В. Вундт, М. Гарсія, 

В. Морозов, В. Работнов, С. Ржевкін, Р. Юссон та ін.), виявлення методичних 

похибок, що призводять до фонаційних захворювань співака (В. Ємельянов, 

Ф. Заседатєлєв, І. Левідов, В. Юшманов та ін.), визначення стихійності в доборі 

репертуару як чинника недостатньої якості виконавської підготовки 

(В. Антонюк, Г. Стулова, В. Сладкопєвець, І. Ульєва та ін.).  

Натомість далеко не всі магістранти музичного мистецтва, які навчаються 

за спеціалізацією «вокал», набувають у процесі фахової підготовки свідомого 

ставлення до отримання професійної освіти як цілісної системи, 

перспективного педагогічного мислення й готовності до подолання типових для 

викладача-початківця помилок, що зумовило низку суперечностей, а саме: 

– між існуванням досліджень пропедевтичної компетентності в різних 

галузях знань (фізіології, психології, педагогіки, музичній творчості) та 

відсутністю його наукової рефлексії щодо феноменології та механізмів 

функціонування в музичній педагогіці; 

– між актуальністю функціонування пропедевтичної компетентності у 

виконавській творчості магістрантів музичного мистецтва та відсутністю 

уявлень щодо його категоріального визначення і структури теоретично 

обґрунтованої моделі її формування в процесі підготовки до викладання 

вокалу;  
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– між існуючим досвідом та практичними рекомендаціями щодо фахової 

підготовки магістрантів музичного мистецтва та відсутністю узагальнення 

таких рекомендацій і розробки цілісної методики формування їх 

пропедевтичної компетентності. 

Актуальність зазначеної проблеми, її недостатня науково-теоретична 

розробленість і визначені суперечності зумовили обрання теми дисертаційної 

роботи «Методика формування пропедевтичної компетентності магістрантів 

музичного мистецтва в процесі підготовки до викладання вокалу». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до комплексної наукової теми: 

«Методологія та методика фахової підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва та хореографії у контексті художньо-естетичних інновацій 

мистецької освіти», що входить до тематичного плану науково-дослідних робіт 

Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського» (державна реєстрація № 0114U007160). 

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського (протокол № 12 від 25 травня 2017 року).  

Мета дослідження полягає в теоретичній розробці й експериментальній 

перевірці методики формування пропедевтичної компетентності магістрантів 

музичного мистецтва в процесі підготовки до викладання вокалу.  

Відповідно до мети сформульовано такі завдання дослідження:  

1. Виявити стан розробленості проблеми формування пропедевтичної 

компетентності в педагогічній науці та практиці. 

2. Розкрити сутність, зміст і компонентну структуру феномену 

«пропедевтична компетентність» і специфіку її прояву у вокально-викладацькій 

діяльності в педагогічних університетах.  

3. Визначити критерії, показники та рівні сформованості пропедевтичної 

компетентності магістрантів у процесі підготовки до викладання вокалу. 
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4. Теоретично обґрунтувати та розробити модель і методику формування 

пропедевтичної компетентності в магістрантів музичного мистецтва в процесі 

підготовки до викладання вокалу. 

5. Експериментально перевірити ефективність методики формування 

пропедевтичної компетентності в магістрантів музичного мистецтва в процесі 

підготовки до викладання вокалу.  

Об’єкт дослідження – процес підготовки магістрантів музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в педагогічних університетах. 

Предмет дослідження – методика формування пропедевтичної 

компетентності магістрантів музичного мистецтва в процесі підготовки до 

викладання вокалу.  

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять концептуальні 

положення в галузі філософії освіти (Г. Батищев, І. Зязюн, О. Краєвський, 

О. Олексюк, А. Сбруєва, C. Сисоєва та ін.), методологічні та психолого-

педагогічні засади організації освітнього процесу у вищій школі (А. Алексюк, 

С. Гончаренко, В. Орлов, О. Пєхота, М. Фіцула та ін.), концепції музичної освіти 

(Е. Абдуллін, А. Козир, О. Олексюк, Г. Падалка, Є. Проворова, О. Рудницька, 

О. Реброва, О. Устименко-Косоріч, О. Щолокова та ін.); застосування 

компетентнісного підходу в методологічному забезпеченні освітньої-викладацької 

діяльності (І. Зимня, І. Ісаєв, Дж. Равен, В. Сластьонін, Б. Хасан, А. Хуторськой та 

ін.); теоретико-методологічні дослідження в галузі вокально-виконавської та 

вокально-педагогічної підготовки майбутніх викладачів вокалу (В. Антонюк, 

Н. Гребенюк, Л. Дмитрієв, В. Морозов, Н. Овчаренко, О. Стахевич, Ю. Юцевич, 

В. Юшманов та ін.), виявлення сутності та змісту підготовки магістрантів до 

вокально-педагогічної діяльності в педагогічних університетах (О. Єременко, 

О. Гавриленко, В. Гурба, Л. Василенко, Т. Жигінас, Г. Ніколаї, А. Мартинюк, 

Л. Тоцька та ін.), теоретико-практичні здобутки кафедри наукових основ музичної 

освіти Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (на той 

час – консерваторії), розроблені в 70-80 роках минулого століття під 
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керівництвом І. Котляревського, Ю. Полянського, за участю В. Кьона, І. Рябова та 

ін., у галузі прогнозування та планування цілісного музично-освітнього процесу. 

Методи дослідження. Для реалізації мети й вирішення поставлених завдань 

у роботі використано комплекс взаємодоповнюючих методів: теоретичні – 

категоріальний аналіз, систематизація та узагальнення наукових джерел щодо 

практики викладання вокалу у вищих музично-педагогічних закладах та 

обґрунтування понятійного апарату дослідження; прогнозування й моделювання – 

для компонування моделі формування пропедевтичної компетентності 

магістрантів музичного мистецтва в процесі їх підготовки до викладання вокалу в 

закладах вищої освіти; емпіричні – методи діагностики – для виявлення стану, 

відстеження динаміки, перевірки ефективності запропонованої методики, 

визначення рівнів сформованості пропедевтичної компетентності магістрантів 

музичного мистецтва; бесіда, інтерв’ю, анкетування, включене спостереження, 

педагогічне тестування, узагальнення оцінок незалежних експертів та результатів 

вокально-педагогічної діяльності; педагогічний експеримент для перевірки 

ефективності висунутих педагогічних умов і методів формування в магістрантів 

здатності до аналізу, прогнозування та планування вокально-освітнього процесу й 

запобігання типових педагогічних помилок; методи математичної статистики – 

для опрацювання результатів експериментального дослідження; інтерпретація 

отриманих у процесі формувального експерименту даних, їх відображення в 

наочно-графічний спосіб – для якісного та кількісного аналізу отриманих 

результатів і підтвердження їх вірогідності.  

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що 

вперше здійснено цілісний аналіз проблеми формування пропедевтичної 

компетентності, визначено сутність досліджуваного явища та специфіку його 

формування в процесі підготовки магістрантів музичного мистецтва до 

викладання вокалу. Виявлено структуру означеного феномену в єдності 

особистісно-мотиваційного, пізнавально-когнітивного, вокально-технологічного, 

інтерпретаційно-виконавського, аналітико-прогностичного, рефлексивно-

коригувального компонентів; розроблено модель та поетапну методику його 
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формування на основі компетентнісного, антропологічного, синергетичного, 

прогностичного, технологічного підходів. Експериментально перевірено 

ефективність педагогічних умов: стимуляція усвідомленого й відповідального 

ставлення до оволодіння пропедевтичною компетентністю як важливим 

аспектом набуття професійної майстерності й конкурентоспроможності; 

формування пропедевтичної компетентності майбутніх викладачів вокальних 

дисциплін як інтегративного феномену на засадах міждисциплінарної, 

міжпредметної та внутрішньо-предметної координованості змісту й методів 

навчання; набуття досвіду здійснення основоположних для формування 

пропедевтичної компетентності видів діяльності – прогнозування, планування, 

діагностування, самомоніторингу й корекції вокально-педагогічних дій. 

Визначено критерії та показники оцінювання музично-виконавського 

самоконтролю майбутніх учителів музики та встановлено рівні їх сформованості. 

Уточнено сутність понять «педагогічна пропедевтика», «моніторинг 

вокально-освітнього процесу», «педагогічні помилки», класифіковано 

різновиди їх прояву в галузі вокально-викладацької діяльності.  

Подальшого розвитку набули наукові уявлення щодо змісту й форм 

підготовки магістрантів музичного мистецтва до викладання вокалу, стилю 

педагогічного спілкування, методики формування вокально-викладацької 

компетентності.  

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

розробленні діагностичної методики виявлення рівнів сформованості в студентів 

магістратури пропедевтичної компетентності; використанні здійсненої 

класифікації педагогічних помилок викладача вокальних дисциплін для їх 

цілеспрямованого упередження; представленні комплексу завдань, за допомогою 

яких досягається поглиблення уявлень студентів щодо специфіки педагогіки 

мистецтва та вокальної освіти як її складової, упередження педагогічних помилок 

у процесі вокальних занять. Розроблені алгоритми формування вокально-

виконавських навичок можуть упроваджуватися в освітній процес музично-

педагогічних закладів на заняттях вокально-виконавського та методичного 
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спрямування, в процесі підготовки магістрантів за кваліфікаційним рівнем 

«магістр» у викладанні дисциплін «Курс виконавської майстерності» (за 

спеціалізацією «вокал»), «Ансамблеве музикування», «Теорія і методика 

викладання музично-виконавських дисциплін у вищій освіті», у підготовці 

студентів до педагогічної практики; застосуванні в системі післядипломної освіти, 

самоосвіти викладачів вокалу та вчителів музики.  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К. Д. Ушинського (довідка № 1319/17 від 12.06.2018), Вищого 

навчального комунального закладу «Білгород-Дністровське педагогічне 

училище» (довідка № 217 від 06.05.2019), Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (довідка № 1600 від 20.05.2019).  

Апробацію отриманих результатів дослідження здійснено у формі 

оприлюднення у виступах і доповідях на наукових конференціях різних рівнів: 

міжнародних – «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного 

розвитку суспільства» (Одеса, 2016 – 2018), «Мистецька освіта в європейському 

соціокультурному просторі ХХI століття» (Мукачеве, 2017); «Стратегії 

підвищення якості мистецької освіти в контексті змін сучасного соціокультурного 

простору (Одеса, 2017), ІІІ Міжнародному конгресі «Глобальні виклики 

педагогічної освіти в університетському просторі» (Одеса, 2017), мистецько-

педагогічних читаннях пам’яті професора О. Я. Ростовського «Актуальні 

проблеми мистецької освіти» (Ніжин, 2017); всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Мистецька Освіта: теорія, методологія, технології» (Кривий Ріг, 

2017), а також на щорічних звітних наукових заходах аспірантів факультету 

музичної та хореографічної освіти ДЗ «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

Публікації. Основні результати дисертації висвітлено в 10 публікаціях 

автора, з них: 5 статей у наукових фахових виданнях України, 1 – у 

зарубіжному науковому періодичному виданні, 4 – апробаційного характеру. 
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Особистий внесок здобувача у статті, написаній у співавторстві [2], 

полягає в обґрунтуванні методики формування в студентів навичок вокального 

виконавства. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел (295 найменувань, із них 17 − іноземними мовами) та 10 додатків. 

Загальний обсяг роботи – 237 сторінок, із яких основного тексту – 179 сторінок. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ В 

МАГІСТРАНТІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ  

 

1.1. Пропедевтика в наукових дослідженнях та специфіка її прояву в 

підготовці магістрантів музичного мистецтва 

 

Пошук нових шляхів підвищення ефективності підготовки майбутніх 

фахівців, здатних ефективно діяти в умовах сучасної дійсності, набуває все 

більшої значущості, що зумовлено стрибкоподібним зростанням потоку 

інформації, наукових і технічних здобутків. До цього процесу залучаються 

науковці та практики різних галузей і напрямів.  

Одним із важливих аспектів у вирішенні цього завдання є формування в 

молоді здатності до орієнтації в розмаїтті інформаційного потоку, виявленні 

головних тенденцій розвитку соціокультурного середовища, передбаченні 

наслідків актуальних зрушень у його розвитку, вміння досягати успіху в 

самореалізації з мінімізацією помилкових рішень та економними витратами 

часу й особистої енергії. 

У вирішенні зазначених завдань одним з ефективних шляхів вирішення 

зазначеної проблеми вважаємо впровадження ідей пропедевтики. Звертаючись 

до етимології слова «пропедевтика», акцентуємо увагу на приставку «pro», яка 

означає упередження, та повне значення греч. προπαιδεύω – попередньо навчаю. 

У даному випадку йдеться про формування знань або вмінь, які передують їх 

ґрунтовному засвоєнню, готують до їх усебічного осягнення й тим самим 

сприяють підвищенню ефективності освітнього процесу [250].  

Зародження цього поняття пов’язують з іменем Платона, який розумів 

пропедевтику як підготовку мислення й самосвідомості людини, її готовності 

перейти від побутового мислення до узагальненого глибокого осмислення 

буття й середовища (М. Дедюлін [68]).  
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Пропедевтикою вважалась і аристотелівська логіка, засвоєння якої 

трактувалося як підготовка мислення та свідомості до вивчення конкретних 

наук, тобто спеціальних галузей знання. Е. Кант розглядав створену ним 

трансцендентальну філософію (трансцендентальну логіку) як філософську 

пропедевтику, в якій досліджуються «джерела й межі чистого розуму». 

Аналогічним чином Г. В. Гегель вважав створену ним діалектичну логіку, 

предметом якої виступає феномен мислення, пропедевтичною наукою, з метою 

кращого засвоєння якої науковець розробив спеціальний навчальний курс із 

філософської пропедевтики (нім. Philosophische Propädeutik [53]).  

У подальшому таке бачення пропедевтики знайшло своє відображення у 

філософських традиціях, побудованих на розумінні пропедевтики як 

цілеспрямованого впливу на формування особистості: самостійності її 

мислення, моральної зрілості та соціальної відповідальності, готовності до 

глибокого усвідомлення сутності історичних процесів і місця людини в ньому.  

У сучасній філософії під пропедевтикою розуміється стислий огляд 

концептуальних положень певного дискурсу (Б. Гершунський [55], 

І. Колеснікова, М. Горчакова-Сибірська [112], О. Субетто [232] та ін.).  

У педагогічній науці ці ідеї знайшли своє продовження в уявленнях про 

важливість попереднього ознайомлення суб’єкта навчання з науково 

обґрунтованими й узагальненими особливостями певної галузі або дисципліни 

як важливої умови подальшого повноцінного засвоєння їх змісту. Вперше 

дефініцію «пропедевтика» в педагогічній науці було застосовано в ХIХ столітті 

А. Гердом [54] та його послідовниками – Ю. Вагнером, В. Вахтеровим, 

Н. Єльчаніновим; у ХХ столітті до цього поняття зверталися О. Аквілева, 

А. Лівшиць, Л. Медніс та ін., пов’язуючи його з формуванням у особистості 

оглядових знань щодо певного навчального курсу. 

Сучасні довідкові джерела визначають педагогічну пропедевтику як 

«…скорочений виклад будь-якої науки в систематизованому вигляді, тобто 

підготовчий, вступний курс у будь-яку науку, попередній глибшого й 

детального вивчення відповідної дисципліни» (Новітній філософський словник 
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[168]), як введення в будь-яку науку, попередній, вступний курс, систематично 

викладений у стислій і доступній формі (Словник української мови [226]). 

У педагогіці вищої школи поняття пропедевтики розуміється як попередній 

огляд певного навчальному курсу, спрямований на підготовку до його більш 

глибокого засвоєння, формування загальних уявлень щодо теоретичної та 

практичної бази освітньо-професійного процесу [179]. Пропедевтика на цей 

визнається важливою дидактичною умовою сприяння підвищенню ефективності 

освітнього процесу, а її впровадження – способом повторення, узагальнення й 

систематизації раніше отриманих знань на новому методологічному рівні, 

ефективним шляхом підготовки до вивчення незнайомого шляхом включення 

елементів знань, отриманих раніше, в новий зміст, а також ускладнення видів 

навчально-пізнавальної діяльності (Н. Мисліцька [159]). 

Здійснення пропедевтичного впливу розглядається як процес створення 

певних ціннісних та пізнавальних орієнтирів і настанов, які стимулюють 

активність особистості й полегшують цей процес завдяки розширенню 

горизонту уявлень, стимуляції перспективного мислення й цілеспрямованості 

освітньої діяльності особистості, що в сукупності дозволяє прокладати шлях до 

глибокого засвоєння принципово нових фахових знань. При цьому, як зазначає 

В. Гатальский, вирішення зазначеної проблеми потребує інтеграції теоретичних 

знань і технологій, здобутих у галузі методології педагогічної освіти та 

суміжних галузях з соціологічних і психологічних досліджень [52]. 

Отже, науковці акцентують, що впровадження пропедевтики в 

педагогічну дійсність ефективно сприяє формуванню свідомої умотивованості 

до засвоєння змісту навчання, забезпечує посилення випереджувальної, 

орієнтовно-пізнавальної функції, формування загальних уявлень щодо змісту, 

структури й мети відповідного курсу, галузі, освітнього напряму, а з цим – і 

методологізацію загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів та 

науково педагогічних працівників (Я. Бугерко [34]).  

Визнання цього факту пояснює значне посилення уваги педагогічної 

спільноти до розроблення пропедевтичних курсів у самих різних освітніх 
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галузях. Так, В. Сергієнко розглядає використання методичної пропедевтики як 

чинник фундаментальної підготовки до наукових досліджень [216]; 

М. Потапова вважає пропедевтику основою налагодження безперервної 

фізичної освіти в школі й закладах педагогічної освіти [191]; пропедевтика 

традиційно становить важливе підґрунтя підготовки майбутніх фахівців у галузі 

зображального мистецтва, зокрема – дизайну, значення якої пов’язують з 

виробленням у студентів свідомого підходу до мистецької творчості та роллю 

загальних знань у галузі художнього моделювання просторового середовища, 

що закладають базу мистецтва композиції твору (Г. Гусейнов [65]).  

Використання терміну «пропедевтика» в галузі мистецької освіти 

пов’язується з можливістю структурувати й визначити опорні етапи художньо-

творчої діяльності, основу якої становить образ, «художній прототип», єдиний 

для різних видів мистецтва, що виступає формоутворювальним фактором 

культури, її загальною мовою (О. Щолокова [265]); із забезпеченням єдиного 

концептуального та психологічного підґрунтя для наукової та художньої 

діяльності (В. Зінченко [91]); з уявленнями щодо значущості орієнтації на 

опорні етапи у створенні художнього образу, що, на думку В. Цуккермана, 

надає мистецько-освітньому процесу цілеспрямованості та можливості 

уникнути випадкових помилок на цьому шляху [258].  

Отже, в сучасній педагогіці впровадження пропедевтики широко 

застосовується з метою поглиблення цільових настанов та орієнтованості 

студентів у змісті освіти, нерідко оформленій через провадження дисципліни 

«Входження в спеціальність», а також через формування в студентів загального 

уявлення щодо майбутньої реальної діяльності в шкільних умовах у процесі 

проходження пропедевтичної (пасивної) педагогічної практики. Завдяки 

впровадженню останньої в освітній процес у майбутнього фахівця формуються 

поглиблені знання щодо своїх функцій і змісту професійної діяльності, критерії 

вимог до її якості – професійної ерудованості, рівня сформованості вмінь і 

навичок, якими вони мають володіти ([195], [252]). Завдяки цьому 

пропедевтична практика стає ланкою, яка поєднує орієнтовні уявлення 
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студентів щодо специфіки й особливостей майбутньої фахової діяльності та 

процес набуття ними особистісних властивостей, знань і навичок, а в цілому – 

професійної компетентності. 

Натомість існують і інші підходи до трактування сутності поняття 

пропедевтики. Звернемо увагу передусім на дослідження в галузі фізіології, де 

феномену упередження приділяється увага з позиції його впливу на якість 

наступних практичних дій. Так, за твердженням таких науковців, як І. Павлов 

[174], І. Сєченова [218], М. Бернштейн [22] та ін., випереджальне уявлення не 

тільки формує основу практичних дій, а й відіграє визначальну роль у здатності 

до швидкої корекції здійснених помилок та досягненні їх безпомилковості. 

Як бачимо, пропедевтика з цього погляду розуміється як випереджальна 

активність, яка дозволяє уникати можливих помилок і небажаних наслідків. 

Аналогічним є розуміння пропедевтики й у галузі соціальної психології та 

педагогіки: сучасними науковцями пропедевтика розглядається як 

інноваційний підхід, який дозволяє упереджувати девіантне поводження 

особистості шляхом формування в неї «імунітету» до негативних соціальних 

впливів, здійснювати профілактику щодо негативних захоплень і вподобань 

сучасної шкільної молоді (Г. Балл [15], І. Бех [24], В. Гатальський [52], 

Т. Савочкіна та І. Сальна [210; 211] та ін.).  

На перетині педагогіки й медицини висвітлюються проблеми пропедевтики 

здоров’я, профілактики шкідливих явищ, у яких сформовано уявлення щодо 

значущості здійснення профілактичних заходів, які дозволяють запобігати 

негативним явищам, наприклад поширення епідемій, упереджувати захворювання 

засобами закалювання, гігієни тощо (В. Гардига, А. Барціховський [51]). Особлива 

увага приділяється цьому питанню й у вокальній педагогіці, пов’язуючись з 

дотриманням співаком певного життєвого режиму, гігієни голосу, обмежень у 

харчуванні тощо (В. Антонюк [8], К. Кореллі [118], І. Левідов [136] та ін. Отже, 

поняття пропедевтики застосовується також у сенсі упередження небажаних 

явищ, які стосуються різних аспектів життєдіяльності й поведінки особистості, 

певних професійних вимог.  
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Зазначимо також, що, не зважаючи на те, що в такому сенсі поняття 

пропедевтики в педагогічній науці майже не зустрічається, ідея організації 

навчання на засадах уявлень щодо типових, принципово значущих помилок із 

метою їх уникнення або ефективної корекції та мінімізації досить широко 

висвітлюється в дослідженнях у різних аспектах. 

Так, у лінгвістиці застосовується методика упередження помилок у 

процесі засвоєння іноземних мов на засадах ретельного аналізу та класифікації 

феномену інтерференції: у наукових дослідженнях доведено, що саме 

оволодіння цими знаннями дозволяє студентам уникати характерних проблем у 

вимові фонем, східних за типом звукоутворення (Лоу Яньхуа [142]).  

Суттєва увага приділяється проблемам виявлення типових помилок та 

методиці їх упередження й у музичній педагогіці. Так, саме виявленню типових 

проблем і недоліків у роботі викладачів-початківців приділяють увагу видатні 

педагоги й музиканти-методисти, зокрема В. Антонюк [8], М. Берлянчик [21], 

В. Ражніков [203] та ін. У їхніх працях характеризуються типові для студентів і 

молодих музикантів помилки й надаються цінні методичні поради щодо їх 

запобігання в процесі освіти та організації педагогічної практики студентів. 

Особливо відзначимо праці науковців, які приділили значну увагу 

педагогічним помилкам у галузі вокальної освіти. Так, широко відомі у 

вокально-педагогічному середовищі праці, присвячені аналізові типових 

недоліків у викладанні вокалу, що призводять до перенавантаження голосового 

апарату співаків-початківців (В. Морозов [164], Ф. Работнов [200], Р. Юссон 

[267], В. Юшманов [269] та ін.; висвітленню шляхів запобігання педагогічних 

помилок, шо призводять до небезпечних фонаційних захворювань 

(В. Ємельянов [81], Ф. Заседатєлєв [87], К. Злобін [92], О. Кравченко [124], 

В. Канторович [104], І. Левідов [136], І. Ульєва [245] та ін.). 

Звернемося також до досліджень В. Антонюк, у яких учена розглядає 

способи усунення дефектів звучання співацького голосу, що мають передувати 

формуванню вокально-виконавської майстерності співака, та наголошує на 

необхідності викладача вокалу гарантовано уникати принципово небезпечних 
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для співака помилок. Вирішенню цього завдання має запобігати, на думку 

В. Антонюк [8], глибоке занурення в питання методики вокального виховання, 

уважне ставлення до індивідуальності кожного співака-початківця, вимога 

продуманості та великої обережності висновків і дій педагога, що, на нашу 

думку, ініціює потребу у формуванні в майбутнього викладача вокалу 

пропедевтичних знань як способу запобігання педагогічних, іноді непоправних 

помилок. Як бачимо, здатність до пропедевтики цих помилок має формуватися 

на тлі глибоких знань, усвідомлення принципово важливих положень щодо 

специфіки вокального мистецтва, закономірностей підготовки студентів до 

виконавської та педагогічної діяльності та типових для фахівців-початківців 

помилок, а на цих засадах – здатності цілеспрямовано й успішно діяти, 

уникаючи непродуктивної витрати часу.  

Поєднання провідних положень, у яких обґрунтовано значущість 

дедуктивного, перспективно-оглядового способу ознайомлення суб’єктів 

навчання зі змістом освіти, зокрема з потенційними труднощами та проблемами, 

які виникають на цьому шляху, а також важливість упередження типових 

педагогічних помилок, які виникають у процесі їхнього подолання, дозволило 

надати поняттю педагогічної пропедевтики магістрантів музичного мистецтва 

інтегративно-цілісного сенсу. Отже, під педагогічною пропедевтикою будемо 

розуміти підготовку майбутніх викладачів на основі формування в них 

дедуктивно-оглядових уявлень щодо мети, змісту й очікуваних результатів 

фахової освіти, а також здатності до запобігання типових педагогічних помилок як 

передумови підвищення ефективності майбутньої професійної діяльності. 

Констатуючи, що виявленню та аналізу педагогічних помилок і 

виробленню методів їх упередження в педагогічній науці приділяється суттєва 

увага, виокремимо напрям у вокально-освітній теорії та практиці, пов’язаний із 

типологізацією помилок викладача-початківця.  

Логіка нашого дослідження потребує уточнення дефініції феномену 

«педагогічна помилка». За Т. Юзефовичу, під педагогічною помилкою 

визнається «…ненавмисне відхилення від норм професійної педагогічної 
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діяльності, що виникає внаслідок неадекватного відображення у свідомості 

педагога педагогічних явищ, фактів, подій, які характеризують конкретну 

ситуацію професійно-педагогічної діяльності та/або некомпетентного 

виконання функціональних педагогічних обов’язків» [266]. Авторка також 

стверджує, що професійно-педагогічна помилка – це об’єктивно або 

суб’єктивно обумовлене розходження між парадигмою освітнього процесу та 

практичною діяльністю педагога в цьому процесі, неадекватною її меті.  

Аналогічну думку висловлює і М. Кашапов, який наголошує, що в 

більшості випадків педагогічні помилки є результатом розбіжностей між 

змістом діяльності вчителя та метою, яка вирішується в конкретній 

педагогічній ситуації [107]. 

У Педагогічному словнику подано визначення педагогічної помилки як 

«...використання вчителем засобів педагогічної діяльності або спілкування, що 

призводять до порушення професійних норм, правил, стандартів» [179]. 

На думку В. Казанської, до педагогічних помилок слід віднести дії, які 

негативно співвідносяться з метою та результатами педагогічної діяльності, 

відбиваючись при цьому на особистісному розвитку суб’єктів освіти [100].  

О. Алексєєва підкреслює значущість психологічних застав педагогічних 

помилок, зв’язуючи їх насамперед з особистісними властивостями вчителя, 

сферою його спілкування та взаємодії із суб’єктами педагогічного процесу. 

Вчена наголошує, що «…повністю уникнути педагогічних помилок не можна, 

але їх можна мінімізувати, якщо знати можливі причини їх виникнення, 

способи попередження» [2, с. 4]. 

Науковці відзначають, що невміння передбачати свою помилку, а тим 

більше визнавати її, є дуже поширеною помилкою не тільки педагогів, але й у 

суспільстві взагалі. Натомість, саме знання про власні помилки є для викладача 

передумовою та своєрідним інструментом корекції власної професійної 

діяльності, посилить проєктивний потенціал успіху: адже, знаючи про 

існування помилок певних типів та розуміючи їх природу, можна не тільки 

фіксувати, але й попереджати та запобігати їм.  
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Однак здатність розпізнавати і виправляти власні помилки потребує 

орієнтованості в тому, що слід вважати помилкою, які помилки є найбільш 

типовими, якими шляхами та способами доцільно їх виправляти, здійснюючи 

корекцію й самокорекцію своєї діяльності.  

Відтак, важливою умовою усвідомлення помилок є їх аналіз, класифікація 

та усвідомлення чинників і механізмів, які призводять до похибки, що є 

передумовою правильних, безпомилкових і, отже, ефективних дій педагога. 

Тому подолання типових для викладачів-початківців педагогічних помилок 

передбачає їх вивчення й типологію, виконану за істотними ознаками.  

У наукових дослідженнях поняття типології ґрунтується на уявленні 

особливостей одиниці розчленовування досліджуваних феноменів, яка виступає 

їх конкретною ідеальною моделлю та забезпечує їх класифікацію. Відтак, 

типологія дає уяву про найбільш загальні закономірності відповідних об’єктів, 

однак зміст виконаної типології варіюється залежно від того, які ознаки 

обираються в якості підстави для порівняння й узагальнення.  

Так, І. Колесникова і М. Горчакова-Сибірська обрали основою 

класифікації педагогічних помилок, які негативно впливають на ефективність 

педагогічного процесу та призводять до марної трати часу, сил, психологічної 

напруги тощо, міру ефективності педагогічних дій на рівні способів організації 

діяльності та способів її здійснення [112].  

О. Волкова [45], І. Зязюн [93], К. Кореллі [118] та ін. звертають увагу на 

якісні характеристики педагогічних помилок на різних рівнях організації 

педагогічної діяльності та в різних формах їх прояву, класифікуючи їх відносно 

до структури педагогічної діяльності. Відповідно до цього розглядаються 

недоліки педагогічної техніки в галузі педагогічного спілкування (етичні, 

організаційні, мовленнєві), помилки організаційного спрямування, які 

стосуються навичок самоорганізації та організації навчальної діяльності 

школярів; помилки методичного характеру, пов’язані з визначенням змісту й 

методів здійснення освітнього процесу, помилки в галузі педагогічної 

самопрезентації (манера та стиль поводження) тощо. 
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І. Колесникова [112] пропонує класифікувати педагогічні помилки за мірою 

їх усвідомлення викладачами, причинами виникнення (некомпетентність, 

психологічна неготовність до професійної педагогічної діяльності, вимушені 

помилки, які виникають через неможливість діяти вірно в силу обставин 

(відсутність просторових, матеріально-технічних, соціально-психологічних та 

інших умов; випадкові помилки, які виникають у силу особливих обставин 

(перевтома, відволікання на які-небудь необхідні справи тощо).  

Крім того, вчені акцентують на тому, що існують помилки, пов’язані з 

характерологічними властивостями викладачів, які негативно впливають на 

здійснення проєктно-аналітичних, методико-технологічних, етико-психологічних 

проявів педагогічної активності (Н. Алексєєва [2], а також помилки, які свідчать 

про професійну деградацію (деформація професійної свідомості, професійної 

позиції, апатія, синдром «емоційного вигорання» тощо) [112]. 

Також вирізняють педагогічні помилки за ступенем їх усвідомлення, 

характеризуючи їх як здійснені усвідомлено (розумію, що це невірно, але не 

маю бажання, часу перевчатися) та неусвідомлювані, ненавмисні помилки 

(здається, що чинники невдачі криються у студентах, а не у власних діях), які 

базуються на суб’єктивних уявленнях, невідповідності точки зору 

об’єктивному стану речей.  

Зрозуміло, що виявлення природи помилок фахівця значно полегшує 

здійснення корекції його позиції та дії. Так, у першому випадку важливим стає 

спонукати до рефлексії, детального аналізу своєї діяльності, уточнення джерела 

й чинників їх помилковості та подальшої самокорекції. У другому випадку 

доцільним буде посилена увага до формування у фахівця здатності до 

самокритичного аналізу своєї діяльності, оволодіння критеріями самооцінки, 

що буде сприяти формуванню в нього здатності до адекватного самоаналізу, 

виявлення помилок і недоліків та подальшої роботи над їх вилученням. 

Цікавою, з погляду завдань нашого дослідження, є пропонована 

В. Мижеріковим і Т. Юзефавічус класифікація помилок на засадах їх 

зіставлення з рівнями організації професійно-педагогічної діяльності та 
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виділенням різновидів помилок, що стосуються стратегії й тактики професійно-

педагогічної діяльності [157]. 

У цьому руслі знаходяться і пропозиції В. Краєвського щодо визначення 

рівнів прояву типових недоліків, класифікованих за ознаками належності до 

помилок стратегічного, тактичного та операційно-практичного рівнів їх 

прояву [125]. 

До змісту діяльності стратегічного рівня відносять вирішення завдань, 

пов’язаних зі світоглядно-цільовою та художньо-ментальною зорієнтованістю 

майбутнього фахівця, його громадянською самосвідомістю, почуттям 

відповідальності за якість своєї фахової освіти та самореалізації, 

сформованістю особистісних якостей і властивостей, які забезпечують 

ефективність педагогічного впливу на вихованців. (В. Болотов, В. Сєріков [31], 

А. Хуторськой і Л. Хуторська [255]). Отже, досягнення належного рівня 

підготовленості магістрантів до вокально-викладацької діяльності на цьому 

рівні пов’язуємо з виробленням у них особистісно-оцінного ставлення до 

культурного середовища та явищ мистецтва, готовності реалізовувати духовно-

комунікативні та художньо-виховні потенції вокального мистецтва. Доцільно 

також зазначити, що формування особистісно-ціннісних властивостей має 

забезпечуватися всією сукупністю дисциплін, що зумовлюється внеском кожної 

з них у процес формування світоглядних позицій майбутнього фахівця.  

Виходячи із зазначеного вище, до помилок майбутніх викладачів вокалу 

стратегічного рівня відносимо недостатньо чітко сформоване цілепокладання, 

невміння співвідносити зміст і завдання конкретних дисциплін із кінцевими 

цілями освіти, неготовність забезпечувати розвиток художньо-виконавських, 

інтерпретаційних навичок, самостійності та творчої активності студентів у 

втіленні художньо-образного змісту творів як засобу духовного спілкування з 

авторами, партнерами з виконавства та слухачами, надання переваги завданням 

технологічно-фонаційного характеру. В цілому в таких фахівців спостерігається 

відсутність чітких уявлень щодо кінцевих результатів навчання, що веде до 

того, що вони замикаються на вирішенні чисто локальних завдань, не 
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забезпечуючи перспективу зростання студента, або здійснюють освітній процес 

хаотично, безсистемно, чим значно знижують його ефективність. 

До змісту діяльності тактичного рівня відносимо дії, які стосуються 

здатності фахівця співвідносити функції, цілі й завдання окремих дисциплін із 

загальною метою освіти. Для майбутнього викладача вокалу це означає 

здатність досягати відповідності змістового наповнення та особливостей 

організаційно-методичного забезпечення у викладанні фахової дисципліни на 

засадах урахування загальної мети підготовки своїх вихованців, змісту й 

характеру їхньої майбутньої діяльності. Прояв цього рівня підготовленості 

магістрантів до вокально-викладацької діяльності відображається в його 

результатах, які в узагальненому вигляді проявляються в розвиненому почутті 

музичного стилю, художнього смаку, творчого мислення, а з цим – зі здатністю 

до проникнення в сутність авторського замислу музичного твору та 

спроможністю його втілювати у вокально-виконавській і педагогічній формах 

діяльності.  

У педагогічно-діяльнісному вимірі завдання тактичного рівня 

реалізуються у формуванні в магістрантів здатності до оволодіння зазначеними 

видами діяльності, спроєктованими на ефективну вокальну підготовку 

майбутніх учителів музики. Важливо, що підготовка до виконання цих завдань 

стосується всіх фахових дисциплін і формується в єдності всіх видів і форм 

фахово-освітньої діяльності – мистецько-методологічної й вокально-

методичної, вокально- та інструментально-виконавської, мистецько-історичної, 

інтерпретаційно-герменевтичної, взаємозв’язок яких забезпечує підґрунтя 

здатності майбутнього фахівця здійснювати діагностику задатків і можливостей 

співаків-початківців, оволодіння методами формування вокально-фонаційних, 

інтерпретаційно-художніх, сценічно-виконавських і вокально-педагогічних 

навичок з урахуванням перспективних уявлень щодо траєкторії індивідуальної 

вокальної підготовки кожного студента.  

До помилок на тактичному рівні відносимо недоліки організаційно-

змістового, методичного рівня, зокрема – невміння планувати освітній процес, 
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забезпечуючи міжпредметну та внутрішньо-предметну координацію змісту 

освіти, низьку увагу до формування навичок інтеграційного характеру, 

володіння якими є важливою умовою системного формування в студентів 

здатності до самостійної та творчої діяльності, недостатню готовність до 

всебічного аналізу вокальних творів, їх інтерпретації та самостійної підготовки 

репертуару, зокрема – виконання пісенних творів зі шкільної програми під 

власний акомпанемент.  

Операційно-практичний рівень організації навчальної діяльності 

майбутніх викладачів вокалу пов’язуємо з орієнтацією на індивідуалізований 

вокально-освітній процес, у ході якого має відбуватися їхня всебічна 

когнітивна, виконавська, методична підготовка, побудована на застосуванні 

сукупності усталених та інноваційних методів репродуктивно-наслідувального 

та інтерактивно-інноваційного, пошуково-творчого спрямування, 

цілеспрямованому стимулюванні студентів до самостійності в процесі 

проникнення в сутність художньо-інтерпретаційного образу твору та його 

впровадження у вокально-навчальній, виконавсько-творчій та викладацькій 

діяльності, здатності підпорядкувати процес оволодіння навичками технічно-

фонаційного характеру художнім завданням і всебічному особистісно-творчому 

вдосконаленню співаків.  

Недоліки у вокально-педагогічній роботі на операційно-практичному 

рівні пов’язуємо з недостатньою увагою до індивідуалізації освітнього процесу. 

З цього приводу варто уточнити, що індивідуальна форма проведення занять не 

означає автоматично забезпечення викладачем їх індивідуалізовано-

специфічної організації. Останнє має вибудовуватися, зокрема, з урахуванням 

анатомічної структури вокального апарату, яка позначається на якісних 

особливостях природного звукоутворення людини, психофізіологічних 

особливостей співака, від яких залежить швидкість утворення навичок, 

емоційність виконання, стан виконання в стресових ситуаціях тощо.  

З цього виходить, що помилки на операційно-практичному рівні можуть 

проявлятись у невірному визначенні типу голосу співака, неадекватністю 
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методів їхнього вокально-фонаційного та художньо-виконавського розвитку, 

невідповідністю рівня складності обраного репертуару актуальному рівню 

сформованості в них вокальних навичок, відсутністю системного й 

послідовного ускладнення навчальних завдань, неуважністю до всебічного 

розвитку студентів – їхнього вокально-інтонаційного слуху, музичного 

мислення, художнього смаку, почуття стилю, здатності до емоційно-вольової 

саморегуляції та поводження на сцені тощо.  

Отже, виділення рівнів організації діяльності викладача та відповідних 

цим рівням різновидів помилок має сприяти їх усвідомленню й тим самим – 

ефективному упередженню.  

Крім того, аналізуючи принципові можливості помилок, яких може 

припускатися фахівець-початківець у загальному плані, маємо виходити з 

визнання сутності вокально-освітнього процесу як взаємодії двох його 

суб’єктів. Це дозволяє встановити два різновиди сфер прояву педагогічних 

помилок. Перша стосується педагогічних помилок у власній діяльності 

майбутнього викладача: його цілепокладанні, уявленнях про сутність і умови 

здійснення майбутньої професійної діяльності, особливостях самоорганізації, 

прогнозування та планування своєї діяльності, сформованості педагогічної 

рефлексії та здатності до самовдосконалення тощо.  

Друга група можливих помилок стосується організації вокально-навчальної 

діяльності майбутніх студентів та керівництва індивідуальною траєкторією їхньої 

вокально-фахової підготовки та стосується помилок, які здійснюються 

безпосередньо в процесі педагогічного взаємодії з учнями й можуть проявлятися в 

невідповідному (авторитарному або ліберальному) стилі спілкування, нездатності 

викладача створювати художню атмосферу на заняттях, формувати в співаків-

початківців навички самоорганізації в різних формах навчальної діяльності, 

забезпечувати їх поступовий успішний вокально-технічний та художньо-творчий 

розвиток, емоційно-вольове та художньо-сценічне самовдосконалення, всебічну 

підготовку до прилюдного виконавства тощо.  
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Суттєву увагу приділяють науковці й аналізові чинників, які стають 

психологічною засадою педагогічних помилок. До них відносять низький 

рівень потреби у фаховому самовдосконаленні; неадекватну самооцінку, яка 

призводить до неготовності визначати свої недоліки; певний консерватизм, 

небажання докладати додаткових зусиль для власного самовдосконалення, 

синдром професійного вигорання тощо (О. Леонтьєв [137], К. Петрущенкова, 

Д. Грекова [180], І. Сальна [211] та ін.).  

Аналізуючи вирішення проблеми пропедевтики педагогічних помилок у 

галузі вокально-освітянської практики, зазначимо, що значна частина науковців 

засвідчує, що у світовій вокальній підготовці до цього часу переважає емпіричний 

підхід до організації освітнього процесу: обдаровані, успішні фахівці значною 

мірою покладаються на власну інтуїцію та набутий досвід [8; 124; 141; 227].  

Беззаперечно, що молодий фахівець, якому бракує досвіду й розвиненої 

інтуїції, на початкових етапах педагогічної діяльності нерідко припускається 

суттєвих помилок, які негативно відбиваються як на результатах навчання, так і на 

психологічному станові їхніх вихованців, формуванні в них негативного 

ставлення до занять вокалом, виникнення так званого «сценічного бар’єру», що в 

цілому може завдати непоправної шкоди їх вокальній, і фаховій у цілому, 

підготовці.  

Акцентуємо, що науковці переконливо довели: якщо мова заходить про 

засвоєння складного матеріалу, найважливішим аспектом процесу навчання 

стає його розуміння – чим складнішим є навчальний матеріал, тим більш 

значущим стає усвідомлення принципово важливих положень, які, на думку 

вчених, надають можливість творчо та продуктивно реалізувати набуті знання, 

зокрема й у галузі педагогіки та в діяльності педагога-музиканта (В. Давидов 

[67], В. Зінченко [91], Т. Количева [114], Т. Корнілова [119], В. Ражніков [203] 

та ін.). 

Важливим у річищі дослідження феномену педагогічної помилки є і 

уявлення щодо феномену стереотипу, так званого синдрому стереотипного 

мислення й дій. У довідковій літературі під стереотипом розуміється стійке 
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збереження у свідомості образів, уявлень, понять, які емоційно забарвлені 

упередженням або певною пристрастю, стійкою «непорушною» 

самооцінкою [168; 179].  

Стосовно процесу фахово-освітньої діяльності цей синдром проявляється 

в тому, що особистість підпадає від владу стереотипів, що набувають 

значущості як помилкові настанови, що не відповідають дійсності й тому 

стають перешкодою об’єктивній, критичній самооцінці, а звідси – й 

неготовності до усвідомлення й корекції помилок: тим самим суттєво 

обмежується творча активність майбутнього фахівця, його здатність 

прилучатися до нових парадигм освіти, проявляти гнучкість мислення, вміння 

поглянути на речі з іншої точки зору, а в цілому перешкоджає розвитку 

особистості (Б. Вульфов [48]).  

До найбільш поширених стереотипів, які можуть негативно впливати на 

формування педагогічної майстерності майбутніх викладачів вокалу 

педагогічних музичних закладів, відносимо: 

– стереотипно-центроване сприйняття студента як об’єкта педагогічного 

впливу, який заважає викладачеві бачити в ньому особистість з її 

індивідуальними уявленнями, світосприйняттям, художніми перевагами й 

інтересами; 

– перенесення в галузь музично-педагогічної системи традиційного для 

вокально-професійної академічної освіти ставлення до питань діапазону, 

міцності та яскравості звучання голосу;  

– надмірне покладання на набутий досвід та інтуїцію, що проявляється в 

неготовності до поновлення та збагачення своїх мистецьких і методичних 

знань, недостатньо глибокому аналізі навчального репертуару, певній 

стандартизації або стихійності в доборі інструктивного та художнього 

матеріалу;  

– стереотип «непедагогічного» ставлення до студентів, які не володіють 

яскравими вокальними даними та пояснення недоліків у результатах його 

розвитку не відсутністю належної методики, а його «нездібністю»;  
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– неготовність до організації самостійно-пізнавальної та аналітичної роботи 

студентів над творами, що стає перешкодою їх осмислення й самостійного 

розучуванню; 

– налаштованість на так зване «натаскування», неготовність до стимуляції 

пошуково-самостійної діяльності студентів, спрямованої на особистісну 

інтерпретацію творів, активізації в них ініціативи щодо винаходу власних 

прийомів і способів вокального інтонування, сценічного розкріпачення тощо. 

Запобіганню цих помилок має сприяти розширення методологічної та 

інформаційно-методичної бази магістрантів, здатність до критичного осмислення 

й порівняльного аналізу методичних рекомендацій та протилежних думок, 

проблемність місту навчання, активізація спостережливості, самостійності та 

критичності мислення та їх власної виконавсько-інтерпретаційної та методично-

пошукової діяльності, готовності до рефлексії, самоаналізу, осмислення й фіксації 

вдалих вокально-фонаційних почуттів і виконавських рішень, стимуляція 

здатності до обґрунтування й прийняття відповідальних рішень.  

Отже, встановлено, що в педагогічній науці пропедевтика на цей час 

розглядається як попередній стислий, дедуктивний, узагальнено-оглядовий 

виклад змісту й головних ідей певного навчального курсу, спрямований на 

підготовку до його більш глибокого засвоєння. У соціології, фізіології та 

медицині пропедевтика розглядається як комплекс певних заходів, 

застосованих із метою упередження або мінімізації негативних явищ.  

Поєднання зазначених підходів дозволило пропонувати нове розуміння 

сутності педагогічної пропедевтики, яке пов’язується з формуванням у 

майбутніх викладачів узагальнених уявлень щодо мети, змісту й очікуваних 

результатів фахової освіти, можливих труднощів на шляху їх досягнення та 

здатності до запобігання типових педагогічних помилок у їх подоланні як 

передумови підвищення ефективності їхньої майбутньої професійної 

діяльності. 

Визначено сутність поняття «педагогічна помилка» та особливості їх 

прояву в діяльності викладача вокалу. Класифіковано типи педагогічних 
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помилок за рівнем їх впливу на загальний процес підготовки майбутніх 

фахівців до викладання вокалу – стратегічним, що стосується світоглядних і 

художньо-ціннісних уявлень викладача, тактичним, який реалізується в 

здатності до планування й організації освітнього процесу, операційно-

діяльнісний, пов’язаний із вибором конкретних індивідуалізованих методів і 

прийомів навчання співаків-майбутніх учителів музичного мистецтва.  

 

1.2. Сутність поняття «пропедевтична компетентність майбутніх 

викладачів вокалу» та його компонентна структура  

 

Виявлення сутності поняття пропедевтики дозволяє уточнити її роль у 

підвищенні ефективності підготовки магістрантів музичного мистецтва до фахової 

діяльності, яка полягає у формуванні в майбутніх фахівців свідомого ставлення до 

відповідної галузі знань та власних очікувань, оволодіння механізмами оглядово-

узагальненого осмислення змісту й завдань власної освіти, здатності до 

ефективної самоорганізації на засадах зорієнтованості щодо можливих помилок у 

своїх діях та їх упередження. Зазначене свідчить про доцільність вивчення 

питання формування в магістрантів здатності до педагогічної пропедевтики в 

компетентнісній парадигмі, яка спрямовує увагу на те, що в освітньому процесі 

пріоритетними є не інформованість і знання суб’єкта освіти, а його вміння 

вирішувати завдання в різних сферах фахової діяльності.  

Доцільність визначення засадничої ролі компетентнісного підходу 

пояснюється тим, що такі дослідники, як М. Вебер [294], Б. Гершунський [55], 

І. Зязюн [93], В. Краєвський [125], В. Кремень [126], Дж. Равен [290], О. Отич 

[173], А. Сбруєва [214], В. Сластьонін [224], Б. Хасан [253], А. Хуторський [255] 

Е. Тоффлер [241] та ін., розглядають його як ключову методологію освіти, що 

слугує провідним шляхом реформування сучасної освіти, підвищення її якості та 

дозволяє більш точно визначати суспільно-громадські орієнтири, цілі та зміст 

експериментальної роботи, осмислювати сутність і функції педагогічної 

діяльності викладача та освітньо-пізнавальних дій студентів, оцінювати досягнені 
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ними результати з погляду практичної значущості в майбутній діяльності, а 

також – виявляти існуючі недоліки та забезпечувати їх своєчасну корекцію. 

Теоретичне висвітлення перспектив застосування компетентнісного підходу 

знаходимо в працях таких науковців, як А. Вербицький [42], Т. Кремешна [127], 

Л. Масол [149], Н. Овчаренко [170], О. Олексюк [171], Г. Падалка [175], 

Л. Пастушенко [178], Л. Проців [196], О. Реброва [204], А. Сисоєва [221], 

О. Устименко-Косоріч [246] та ін. Компетентнісно-орієнтована освіта визнається 

складним, багатоаспектним феноменом, який розглядається через призму його 

ключових понять і механізмів, упроваджених у психолого-педагогічну теорію та 

практику освіти, зокрема й у галузі мистецької педагогіки. 

В уточненні значущості компетентнісного підходу для формування 

пропедевтичних знань і вмінь майбутнього фахівця звернемося до праць 

Дж. Равена, який увів дане поняття в науковий обіг. На його думку, головна 

відмінність компетентності від знань, умінь і навичок полягає в тому, що її 

розгляд можливий тільки з урахуванням внутрішньої умотивованості 

особистості на досягнення результатів, зумовленістю системою особистісних 

цінностей, уявленнями й очікуваннями, продиктованими особливостями 

функціонування суспільства й роллю людини в суспільстві, її психічними 

якостями, зокрема – готовністю до дій, відповідальністю, впевненістю тощо 

[290]. Науковець акцентує, що фахівець високого класу, здатний досягти 

значних результатів – це особистість, яка реалізує свої потенційні можливості в 

особистісно-значущій для неї сфері діяльності завдяки розвиваючому 

середовищу та наявності в неї сформованої системи цінностей. 

Розроблена науковцем теорія компетентності, присвячена проблемам у 

галузі політики, соціології й виробництва, швидко завоювала популярність у 

різних наукових галузях, зокрема в освітянській сфері, набувши відповідної 

конкретизації. 

У найбільш узагальненому виді знаходимо характеристику 

компетентнісного підходу в освітньому просторі в документах і матеріалах 

ЮНЕСКО, в міжнародному проекті TUNING («Tuning Guide to Formulating 
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Degree Programme Profiles» – «Налаштування освітніх структур у Європі»), у яких 

наголошується, що «...поняття компетенцій і навичок включає знання й розуміння 

(теоретичне знання академічної галузі, здатність знати й розуміти), знання як діяти 

(практичне й оперативне застосування знань до конкретних ситуацій), знання як 

бути (цінності як невід’ємна частина способу сприйняття й життя з іншими в 

соціальному контексті) [293]). Отже, компетенції визначаються як такі, шо 

поєднують у собі характеристики знання та його застосування й позиції, які 

виражаються в позиції й відповідальності та описують рівень можливостей, яких 

досягла особистість, ці компетенції має реалізувати. 

Суттєву увагу в документах європейської системи освіти приділено 

виявленню провідних мета-компетентностей, якими має оволодівати кожна 

особистість, серед яких найбільш важливими й дотичними завданнями даного 

дослідження вважаємо: 

– загальнокультурну та міжкультурну компетентності, які передбачають 

здатність адекватно сприймати та толерантно ставитися до культур різних 

етносів, країн і епох;  

– навчальну компетентність, оволодіння якою забезпечує здатність 

навчатись і самовдосконалюватись упродовж усього життя; 

– мовленнєво-комунікативну компетентність, яка передбачає володіння 

іноземними мовами й дозволяє отримувати фахово-значущу інформацію, 

збагачувати ерудицію та стилістично достовірно виконувати твори іноземними 

мовами;  

– інноваційно-технологічну компетентність, яка реалізується у 

володінні сучасними інформаційно-комунікативними технологіями, що 

дозволяють збагатити освітній процес та здійснювати самовдосконалення. 

Сучасні науковці підкреслюють, що відмінність компетентнісного 

підходу від застосованої раніше кваліфікаційної характеристики фахівця 

полягає в тому, що остання встановлює міру функціональної відповідності між 

вимогами професії та цілями освіти, які диктували визначення стандартного 

набору знань, умінь і навичок за фахом. У компетентнісний парадигмі 
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визначення певної міри підготовленості фахівця свідчать про його здатність 

орієнтуватися в розмаїтті ситуацій, які виникають у процесі діяльності, 

усвідомлювати наслідки своєї діяльності та нести за них відповідальність, 

адекватно оцінювати їх, вносити необхідні корективи і самовдосконалюватися. 

Як справедливо зазначив П. Хасан [253], сутнісний зміст компетентності 

конкретного фахівця визначається професійно визначеними вимогами й 

суспільними очікуваннями, тобто має відповідати змісту (функціям) цієї 

діяльності та реалізуватися його відповідними здатностями.  

Реалізацію компетентнісного підходу в педагогічній діяльності в 

українських державних документах пов’язують із досягненням педагогічної 

компетентності як динамічного поєднання когнітивних і мета-когнітивних 

навичок, демонстрацію знань і розуміння, міжособистісних, інтелектуальних та 

практичних навичок, етичних цінностей», як інтегровану характеристику 

здатностей і якостей особистості, набутих у результаті підготовки до 

професійної діяльності [156]. 

У дослідженнях вокально-педагогічної діяльності на цей час у науковій 

літературі не має одностайної думки щодо визначення сутнісних характеристик 

і структури вокально-фахової компетентності. Так, Н. Овчаренко, визначає її як 

результат опанування магістрантами системи вокально-педагогічних знань, 

умінь і навичок, які стають підґрунтям його готовності до вокально-

педагогічної діяльності [170, с. 28]. 

Науковці також наголошують на тому, що вокально-педагогічна 

компетентність є професійно-особистісним утворенням, якому притаманна 

здатність до вокально-педагогічної діяльності, спрямованість на її 

вдосконалення та ціннісне ставлення до такого виду діяльності.  

Розглядаються науковцями й окремі різновиди прояву ключової фахової 

компетентності, кожна з яких розкриває окремі аспекти її прояву. Це, зокрема, 

питання вокально-виконавської компетентності, яка визнається необхідним 

складником набуття компетентності в галузі викладання вокалу (Л. Василенко 

[38], А. Козир [110], Лі Чуньпен [140], Лоу Яньхуа [142]). 
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Особливу увагу звернемо на дослідження Яо Яміном [271] 

компетентності самоорганізації навчального простору, до складників якої 

науковець відносить: компетентність у визначенні цілей і завдань навчальної 

музично-педагогічної діяльності; компетентність діагностики й аналізу рівня 

сформованості музично-педагогічної діяльності; компетентність планування та 

практичної реалізації навчальної музично-педагогічної діяльності; 

компетентність рефлексії та коригування навчальної музично-педагогічної 

діяльності. Як бачимо, значна частка зазначених компетентностей дотична 

пропедевтичним функціям, властивим вокально-викладацькій діяльності.  

Важливими для нашого дослідження є також праці, присвячені 

прищепленню студентам-вокалістам навичок самостійної діяльності та 

особистісного самовдосконалення (Н. Кьон [132], Н. Толстова [238], Цзян Хепін 

[256]). Саме до кола останніх ми відносимо й досліджуваний у даній роботі 

специфічний різновид фахової компетентності – пропедевтичну компетентність, 

оволодіння якою потребує досягнення високого рівня самостійності в усіх її 

компонентах – прогностичному, рефлексивному, корекційному тощо.  

Важливо, що в межах означеного підходу в магістрантів формується 

більш усвідомлене розуміння мети власного навчання як майбутніх викладачів 

вокалу, стійке прагнення до надбання конкретних результатів, готовність до 

самореалізації у вокально-виконавській та викладацькій діяльності. Отже, 

організація процесу формування в магістрантів-вокалістів пропедевтичної 

компетентності спрямовує їх на досягнення оптимальних практичних 

результатів у майбутній діяльності в ході навчання в педагогічних ЗВО.  

У попередньому розділі було зазначено, що пропедевтично спрямована 

діяльність передбачає оволодіння сукупністю знань щодо сутнісних, 

системоутворювальних властивостей певного феномену, закономірностей його 

формування та здійснення на цих засадах прогнозування та планування 

освітнього процесу, в якому б ураховувалися можливі труднощі й способи їх 

упередження, мінімізація похибок шляхом постійного моніторингу, 
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своєчасного виявлення недоліків у власній діяльності, результатах підготовки 

студентів і корекції власних дій. 

На основі зазначеного вище, фахову компетентність майбутнього викладача 

вокалу розглядаємо як інтегровану властивість, сформовану в результаті 

узагальнення й інтеграції сукупності набутих освітніх компетентностей і досвіду 

їх застосування в практиці занять із постановки голосу зі своїми вихованцями. 

Фахова компетентність майбутнього викладача вокалу формується в результаті 

спрямування часткових навичок і знань на їх втілення в майбутній практиці 

викладання вокалу, усвідомлення магістрантами їх практичної значущості та 

здатності до самостійного узагальнення, пристосування до різноманітних 

педагогічних ситуацій та гнучкого застосування в типових формах фахової 

діяльності з урахуванням її багатоаспектних завдань.  

Пояснимо зазначене на прикладі формування однієї з найбільш значущих 

для практичної діяльності викладача вокалу компетентності. Так, в діяльності 

викладача вокалу необхідним складником виступає інструментально-

виконавська компетентність студента, яка набуває безпосередньої значущості з 

точки зору спроможності викладача здійснювати розспівування студента під 

свій акомпанемент: адже саме така форма супроводу дозволяє йому більш 

оперативно реагувати на можливі недоліки у вокальних проявах студента, діяти 

більш гнучко, зокрема – варіювати інтонаційну структуру вправи, темп її 

виконання тощо, вирішуючи завдання, покладені на розспівування. 

Крім того, опосередковано міра інструментально-виконавської 

компетентності проявляється в здатності вокаліста до сприйняття й 

усвідомлення вокального твору в його цілісності як феномену, утвореної 

єдністю мелодії та інструментального акомпанементу, а з цим – і в якості вимог 

щодо досягненні творчої суголосності в їх діях концертмейстера та студента.  

Отже, у визначенні сутності вокально-педагогічної компетентності маємо 

виходити з розуміння її сутності, утвореною єдністю виконавського й 

педагогічно-методичного компонентів, загальномузичної та спеціальної вокальної 

компетентності, опанування системою яких забезпечує формування готовності 



49 

 

студентів до майбутнього викладання вокалу, набуття ними самостійності як 

особистісної риси та необхідної застави досягнення успіху у фаховій діяльності. 

Звернемо також увагу на те, що такі науковці, як П. Хасан [253], 

А. Хуторський [255] та ін., зазначають, що необхідно розрізняти: 

– компетентність освітню, яка відіграє підготовчу роль стосовно 

майбутньої професійної діяльності та стосується сукупності смислових 

орієнтацій суб’єкта навчання, його знань, умінь, навичок і цілеспрямованого 

набуття досвіду соціально значущої продуктивної діяльності; 

– фахову компетентність, яка не рівнозначна сукупності предметних 

компетентностей, функціональної визначеності та розуміється як цілісна 

властивість, що набуває при цьому інтегрованості й певної специфічності 

порівняно зі змістом компетентностей, сформованих у майбутніх фахівців у 

процесі навчання. 

З цього виходить, що в дослідженні фахової компетентності важливо 

встановити паритет між предметними, міжпредметними й ключовими освітніми 

й фаховими, інтегративно-цілісними компетентностями, передбачати 

вирішення завдань, які мають розв’язуватися в процесі викладацької діяльності 

у двох площинах: з погляду змісту та якості власної діяльності фахівця – як 

результаті отриманої освіти, та з погляду ефективності педагогічного впливу, 

який об’єктивується в результатах вокально-фахової навченості майбутніх 

учителів музичного мистецтва.  

З цього погляду цілком природним вважаємо визнання О. Щолоковою 

того, що існує нагальна необхідність переформатування змісту мистецької 

освіти в підготовці фахівців, здійсненого на засадах визначення провідних 

завдань у їх проекції на майбутню професійну діяльність [265, с. 11]. 

Відтак, сформованість освітньої компетентності визнається як необхідна 

передумова та шлях до формування компетентностей фахового рівня, що 

реалізуються на засадах набуття, узагальнення й інтеграції знань, і досвіду їх 

упровадження в практику реальної фахової діяльності. Вирізнення освітньої та 

фахової компетентності майбутніх викладачів вокалу та їх зіставлення дозволяють 
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усвідомлювати сутність цього процесу, а з цим – більш ефективно спрямувати 

зміст навчання на підготовку майбутніх фахівців до професійної діяльності й 

передбачати цільову роботу з упередження педагогічних помилок на цьому 

шляху.  

У характеристиці освітніх компетентностей важливим є усвідомлення 

ієрархії їх прояву. Наслідуючи дослідженням Г. Терешука [237], 

А. Хуторського [255], Б. Хасана [253], виділяємо такі ієрархічні рівні, як:  

– рівень ключових міждисциплінарних компетентностей; 

– рівень міжпредметних компетентностей інтеграційного роду; 

– рівень предметних (спеціальних знанієвих і практичних) компетентностей. 

Ключові міждисциплінарні компетенції корелюються із соціокультурним 

досвідом особистості, провідними цілями загальної освіти та освітнього досвіду 

особистості як суб’єкта навчання, що будуються на засадах єдності ціннісно-

змістових; загальнокультурних; пізнавально-інформаційних; особистісно-

комунікативних; специфічно-виробничих аспектів пізнання й діяльності. Їх 

сформованість у всій сукупності реалізується як здатність особистості 

здійснювати професійну діяльність відповідно до вимог і суспільних очікувань, 

відповідати змістовим функціям даного виду діяльності й відповідними 

здатностями до їх виконання.  

Згідно з таким поглядом міжпредметні компетентності мають 

спрямовуватися на узагальнення й формування інтегрованої сукупності 

предметних компетентностей, доведення їх до рівня компетентностей 

фахового, міждисциплінарного рівня. Важливою особливістю останніх стає 

відповідність прикінцевим цілям навчання, визначеним у компетентнісний 

парадигмі як досягнення фахової компетентності та підготовки випускника 

закладу освіти до здійснення властивих професії функцій.  

Звідси витікають вимоги до формування предметних компетентностей, 

які мають спрямовуватися на майбутню фахову діяльність і набувати відчутної 

прагматичної значущості (Н. Кьон [134], Є. Проворова [194]).  
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Отже, в розгляді особливостей фахової компетентності майбутнього 

викладача вокалу маємо визначити комплекс завдань, які постають на шляху їх 

формування та вирішуються через узагальнення й інтеграційне перетворення 

освітніх компетентностей на здатність діяти в різноманітних фахово-

практичних ситуаціях. До них відносимо:  

‒ визначення ключових компетентностей фахівця – викладача вокалу вищої 

школи, які утворюються шляхом поєднання двох або кількох освітніх 

компетентностей; 

‒ конкретизацію способів сприяння їх утворенню як цілісних феноменів 

інтегративної природи;  

‒ виявлення функцій і внеску освітніх дисциплін навчального плану та 

предметних компетентностей у формуванні зазначених ключових 

компетентностей фахівця; 

‒ вироблення системи контролю, оцінки й корекції освітнього процесу з 

погляду якості сформованості предметних та міжпредметних знань і 

навичок, що відіграють найбільшу роль у досягненні студентами фахової 

компетентності;  

‒ вироблення системи контролю, оцінки й корекції реалізації фахової 

компетентності в процесі дослідно-практичної діяльності; 

‒ вироблення в магістрантів здатності до самоусвідомлення сутності й міри 

сформованості власної фахової компетентності та самовияву наявних 

помилок у своїй викладацькій діяльності та їх чинників; 

‒ визначення способів виправлення виявлених недоліків і підвищення рівня 

сформованості фахової вокально-викладацької компетентності.  

Отже, результатом набуття освітньо-фахової компетентності викладача 

вокалу має стати її утворення на засадах інтеграції сукупності предметних 

компетентностей, формування в єдності із соціально-моральними настановами, 

якими керується майбутній фахівець, його особистісними властивостями, 

умотивованістю, свідомим і відповідальним ставленням до оволодіння змістом 
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навчання, потребою в їх екстраполяції в специфічні умови майбутньої фахової 

діяльності.  

На шляху реалізації зазначеного завдання вирішальну роль відіграє 

спроможність фахівця до постійного професійного самовдосконалення, що, у 

свою чергу, передбачає його здатність до рефлексії, самооцінки, прогнозування 

мети освітнього процесу та порівняльного аналізу отриманої якості з очікуваними 

результатами. Як було зазначено в попередньому розділі дослідження, посилення 

ролі пропедевтичних знань та здатності до упередження типових для педагогічної 

діяльності помилок забезпечує досягнення позитивних результатів за зменшення 

затрати навчального часу й зусиль, прискорює процес всебічної особистісно-

індивідуалізованої підготовки магістрантів до вокально-викладацької діяльності, 

посилює прогнозованість отриманих результатів.  

З огляду на це, формування в майбутніх викладачів вокалу готовності до 

прояву пропедевтичної компетентності розглядаємо як важливий складник 

загальнопрофесійного зростання, підвищення якості професійної 

компетентності викладача вокалу, який проявляється у різноманітних 

компонентах цієї підготовки завдяки здатності діяти, здійснювати обґрунтоване 

прогнозування та планування своєї діяльності та успішно досягати мети 

завдяки розвиненій рефлексії, критичній самооцінці, виявленню педагогічних 

помилок та їхнього усунення. Отже, акцентуємо на значущості пропедевтичної 

компетентності майбутніх викладачів вокалу як важливого чинника досягнення 

магістрантами успіху у фаховій діяльності, сформованість якої стає запорукою 

їхньої успішної підготовки до професійної діяльності.  

Зазначене дозволяє розглядати сутність поняття «пропедевтична 

компетентність майбутнього викладача вокалу» як цілісну, інтегровану 

властивість особистості, утворену на засадах її свідомого й відповідального 

ставлення до мети та змісту фахової освіти, оволодіння ґрунтовними науковими 

підходами й методами викладання вокалу, здатністю до педагогічної рефлексії, 

прогностично-індивідуалізованого планування й моніторингу освітнього процесу, 

як чинника упередження/мінімізації педагогічних помилок.  
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У визначенні особливостей пропедевтичної компетентності магістрантів-

вокалістів виходимо з визнання її двобічної спрямованості – освітньої та 

фахової, а також з того, що в процесі її формування магістрант має оволодівати 

двома різновидами її прояву. Перший із них полягає в здатності до 

діалектичного поєднання дедуктивного (від загального до одиничного) та 

індуктивного (від конкретно-почуттєвого до узагальнено-абстрактного) типів 

сприйняття, мислення й засвоєння інформації, знаннями щодо суттєвих, 

системоутворювальних елементів та головних принципів успішного здійснення 

фахової діяльності, готовністю до здійснення самостійної інтеграції й 

варіативного, гнучкого застосування набутого досвіду в процесі навчання та у 

виробничій асистентській практиці.  

Відповідно до другого різновиду прояву пропедевтичної компетентності 

майбутній фахівець має набувати здатності до прогнозування та планування 

вокально-викладацької діяльності, досвіду моніторингу й діагностики її 

результатів, здатності до адекватної самооцінки своїх дій та їх самокорекції, а в 

цілому – спроможності упереджувати або мінімізувати свої педагогічні 

помилки на засадах швидкого реагування та винаходу способів їх виправлення. 

З урахуванням зазначеного, робимо висновок щодо того, що 

пропедевтична підготовка майбутніх фахівців має забезпечуватися шляхом: 

– особистого прийняття мети здобуття фахової освіти, набуття 

характерологічних властивостей, пов’язаних із їхньою здатністю до об’єктивної 

самокритики, визнання своїх помилок і недоліків, володіння певними 

вольовими якостями, потрібними для здійснення перебудови свого звичного 

способу діяльності; 

– оволодіння здатністю до «панорамно-оглядової» орієнтації у змісті 

фахової освіти, усвідомлення глибинних принципів і механізмів здобуття 

фахових знань і вмінь; 

– набуття досвіду прогнозування, планування, діагностики й моніторингу 

вокально-освітнього процесу;  
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– набуття знань щодо типових педагогічних помилок викладачів –

початківців і здатності їх виявляти та класифікувати, винаходити способи 

подолання, зокрема – і в результаті генерування власних ідей.  

Узагальнення наведених даних було покладено в основу визначення 

структури пропедевтичної компетентності майбутніх викладачів вокалу.  

У визначенні першого структурного компоненту ми виходили з того, що 

досягнення пропедевтичної компетентності майбутніми фахівцями потребує 

наявності в них певного комплексу особистісних властивостей. Вирішальну 

роль при цьому відіграє наявність в особистості сформованої мотивації та 

чітких уявлень щодо особливостей і характеру майбутньої діяльності, від яких 

залежить обрання магістрантами певної стратегії та стилю своєї навчальної 

діяльності, зокрема – ставлення до набуття пропедевтичної компетентності. 

Нагадаємо, що Дж. Равен наголошував на системоутворювальному 

значенні ціннісно-мотиваційної сторони особистості у набутті компетентності 

та акцентував, що формування професіонала – це не тільки і не стільки 

створення сприятливих внутрішніх і зовнішніх умов діяльності, скільки 

виховання професіонала як особистості: адже здібності, знання, вміння й 

навички, успішно формуються й актуалізуються, на думку науковця, тільки за 

умови особистісного прийняття й усвідомлення суспільного значення 

відповідних цілей, що визначає формування високої відповідальності, 

ініціативи, готовності до творчості й самовдосконалення [290].  

Розвинене почуття морально-професійної відповідальності майбутнього 

фахівця за «вокальну долю» їхніх вихованців, наявність спектру особистісних 

якостей етичного, соціального та поведінкового порядку мають також сприяти 

умотивованості магістрантів і посиленню в них почуття відповідальності за 

якість своєї фахової підготовленості. При цьому, як справедливо зазначає 

А. Хуторський, подібних якостей «…може бути ціле віяло: від значеннєвих і 

світоглядних (навіщо мені необхідна дана компетентність) до рефлексивно-

оцінних (наскільки успішно я застосовую дану компетентність у житті)» [255].  
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Варто також ураховувати, що найважливішим спонукальним фактором у 

пізнавальній діяльності особистості є міра сформованості в неї перспективних 

уявлень щодо життєвих цілей, що втілюються, за влучним визначенням 

Г. Оллпорта в його теорії «пропріативного прагнення», у відповіді на запитання: 

«Що ти хочеш робити через п’ять років?» [278]. Отже, від міри усвідомлення своєї 

перспективи значною мірою залежить характер мотивації суб’єкта освітньої 

діяльності, його зацікавленість у якісних результатах. Тому не випадково 

дослідники пов’язують досягнення особистістю продуктивності й високої 

результативності з її внутрішніми станами, ставленням до своєї праці, мірою 

яскравості прагнень, ціннісних орієнтацій, осмисленням наслідків набуття 

компетентності та розглядають її сутність через призму інтеграції певних 

особистісно-психологічних властивостей і високого рівня змістово-операціональної 

підготовленості особистості до діяльності, завдяки поєднанню яких і досягається її 

ефективність (В. Луговий [143], М. Лук’янова [144], А. Маркова [147]). 

Нам імпонують також висновки німецького вченого М. Вебера, який у своїй 

праці «Економіка і суспільство» переконливо засвідчив, що досягнення 

професіоналізму у всякій справі досягається тільки за умов наявності морально 

обґрунтованих мотивів, які спонукають його до удосконалення своєї діяльності, 

зокрема – мотивів безкорисливого служіння справі, вірності своєму покликанню, 

прийняттю етики відповідальності за реалізацію суспільного блага [294].  

Такі мотиви є особливо значущими для формування в майбутніх 

викладачів вокалу пропедевтичної компетентності: активну спонукальну роль у 

цьому процесі мають відігравати усвідомлення моральної відповідальності, 

врахування можливої непоправності педагогічно-помилкових дій, які можуть 

призвести до закріплення невірних навичок, їх надзвичайно проблемного 

виправлення й навіть до професійно-фонаційних захворювань та майбутньої 

професійної непридатності їхніх вихованців.  

Варто також враховувати, що навчити особистість можна тільки тому, що 

вона вважає значущим для себе, свого розвитку й самореалізації та корисним 

для майбутньої фахової діяльності. Актуальним є це положення для сучасних 
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студентів: як свідчать психолого-педагогічні дослідження, в останні 

десятиріччя на ціннісних орієнтаціях студентської молоді все більш відчутно 

позначаються прагматичні міркування щодо конкретної необхідності засвоєння 

тих чи інших знань і вмінь, потреба в знаходженні в змісті навчання способів 

вирішення життєво важливих питань (Н. Волкова [45]). 

Особливого значення на цьому шляху набувають такі риси особистості, як 

самостійність мислення, рефлексивність, самокритичність, оптимізм, які 

дозволяють досягати успіху у визначенні векторів прагматично-бажаного 

саморозвитку й освіти, уточнення своїх ціннісно-орієнтаційних уявлень 

(Ж. Нюттен [169]). 

Маємо враховувати й те, що успішність фонаційно-виконавського виду 

діяльності потребує від співака не тільки психологічної активності, 

концентрованої слухової та м’язової уваги, але й відповідного тілесно-

кінестетичного стану, м’язової пружності, гнучкості, здатності до вольової 

саморегуляції тощо. Значущість емоційно-вольової компоненти в навчанні 

співака підкреслювали П. Голубєв, який у своїй роботі «Поради молодим 

педагогам-вокалістам» зазначає, що «…слід остерігатися інертності учня на 

заняттях, бо цей стан згодом може ввійти у звичку…» [59, с. 10]. Л. Дмитрієв 

також концентрував на цьому питанні увагу, стверджуючи у своїй праці 

«Основи вокальної методики», що «…млява, малоініціативна, невольова, 

незібрана людина, як і мало емоційна, нечутлива, навряд чи може сподіватися 

на успіх у вокальній справі» [71, с. 290].  

Отже, необхідність формування особистісно-мотиваційного компонента в 

структурі пропедевтичної компетентності майбутніх викладачів вокалу не 

викликає сумніву. 

В обґрунтуванні наступного компонента в структурі пропедевтичної 

компетентності – пізнавально-когнітивного, виходимо, по-перше, з ролі 

володіння особистістю певною інформаційною базою, на яку вона має 

спиратися в процесі засвоєння або здійснення пропедевтично-оглядового 

осмислення блоку знань і понять.  
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Важливо враховували що, як визначає американський психолог 

Дж. Гілфорд [285], існує два типи мислення: конвергентне, необхідне для 

знаходження єдино точного рішення задачі, та дивергентне, завдяки якому 

виникають оригінальні рішення, що за нашим уявленням, особливо важливо в 

процесі винаходу рішення у ситуаціях, які не мають однозначного рішення, до 

яких належить і значна частка вокально-педагогічних завдань.  

По-друге, враховуємо, що повноцінне оволодіння цими знаннями й 

методично грамотне планування та здійснення викладацької діяльності потребує 

розвинених когнітивних навичок і вмінь – логічного та гнучкого мислення, 

володіння навичками самостійного аналізу, узагальнення, порівняння, критично-

оцінного ставлення до інформації, бути готовим до пошуково-творчої методичної 

діяльності, висування пропозицій та здатності їх обґрунтовувати, переконливо 

висловлювати власну думку, захищати її в діалозі й дискусії тощо. 

По-третє, визначимо необхідність детального ознайомлення магістрантів 

з узагальненням досвіду педагогічних помилок, яких припускалися їхні 

попередники – викладачі-початківці, оволодіння методами, діагностики, 

виявлення власних похибок, способами й методами їх аналізу й корекції. 

У сучасних наукових дослідженнях виділяється також відносно новий 

різновид мислення – емоційний інтелект, який розглядають як здатність 

особистості розуміти емоції, наміри й мотиви як інших людей, так і свої власні, 

на засадах чого вибудовується здатність до їх структурування й управління. 

Урахування положень цієї теорії особливо близьке фахівцям-музикантам, які 

мають справу з трактуванням художніх емоцій, закладеними в музичному 

творі, з потребою до їх упорядкованого, динамічного розвитку, тобто до 

розроблення (за В. Ражніковим [203]) суб’єктивної емоційної програми твору та 

її впровадження музично-виконавськими засобами.  

У визначенні власного бачення сутності та специфіки пізнавально-

когнітивного компоненту пропедевтичної компетентності підкреслимо значущість 

міри повноти, гнучкості й інтегративності набутих знань, умінь і навичок, їх ролі у 

формуванні самостійного мислення, здатності до прогнозування, побудованого на 
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ґрунтовних і системних знаннях, здатності враховувати індивідуальні й вокально-

фахові особливості навченості вихованців-співаків, функції кожної дисципліни та 

її потенційні можливості впливу на формування пропедевтичної компетентності 

та фахової компетентності в цілому. 

У формуванні пізнавально-когнітивного компонента пропедевтичної 

компетентності магістрантів-вокалістів провідну роль відіграють такі 

дисципліни, як Філософія мистецтва, Методологія мистецької педагогіки та 

методика наукового дослідження, Педагогіка і психологія вищої освіти, Теорія і 

методика викладання музично-виконавських дисциплін у вищій освіт, Основи 

сучасних педагогічних концепцій. 

Так, зміст занять з філософії мистецтва покликаний за своєю сутністю 

формувати в магістрантів загальні поняття щодо сутності мистецтва як 

естетичного освоєння світу засобами художньої творчості та відображення 

дійсності в конкретно-чуттєвих образах, закономірностях розвитку мистецтва 

(Л. Виготський [48], М. Каган [99], Т. Количева [114], О. Лілов [139], С. Шип 

[262] та ін.). Засвоєння цих положень складає пропедевтичне знання для 

дисциплін, пов’язаних з інтерпретацією творів культури, зокрема – музичного, 

вокального мистецтва, аналізом його художньо-образної природи та 

соціокультурних функцій. Нагадаємо, що за висловом С. Гессена, «…будь-яка 

педагогічна система – навіть там, де вона видає себе сама за чисто емпіричну 

науку – є додаток до життя філософських поглядів її автора» [56, с. 4]. 

Зрозуміло, що знання в галузі педагогіки і психології вищої освіти 

озброюють майбутніх фахівців знанням закономірностей перебігу освітнього 

процесу, усвідомленням психологічних особливостей студентів. З цього приводу 

варто звернутися до настанов В. Антонюк, яка підкреслила, що «…до обов’язків 

вокального педагога входить неодмінне вивчення стану нервової системи своїх 

учнів, аби кожному допомогти розібратися в особливостях власного 

темпераменту». В якості роз’яснення вчена доводить, що, зокрема, «…в учня з 

нестійкою нервовою системою, при сильній її реактивності та втомлюваності, 

легко виникають різні порушення нервової діяльності, що негайно відбивається в 
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звучанні голосу, в результаті чого «…педагогу може здатися, що він багато чого 

досягнув. Задоволений, педагог будує плани подальшого розвитку голосу свого 

учня, а назавтра все розвалюється, начебто він ніколи не вчився співу чи все 

забув. І самому йому співати важко, і педагог розгублений, думаючи, що 

напрацьований метод не пішов на користь» [8, с. 34].  

Не менш важливим є і засвоєння майбутніми фахівцями основ 

психологічної підготовки співаків до здійснення виконавської діяльності в 

стресових умовах, які є незамінними з погляду упередження виникнення в 

останніх так званого «сценічного бар’єру» (О. Саннікова, А. Саннікова).  

Варто зазначити, що значна кількість помилок викладачів–початківців 

пов’язана із недостатньо відповідальним ставленням до забезпечення творчо-

психологічного клімату під час занять, оволодіння демократичним стилем 

спілкування, який реалізується на основі захоплення учасників освітнього 

процесу спільною творчою діяльністю (В. Кан-Калік [103]), ставленням до 

своїх вихованців як до суб’єктів учіння, метою занять із якими є їх стимуляція 

до самостійності мислення, творчо-пошукової діяльності, здатності свідомо 

ставити перед собою завдання, цілі, визначати напрямки своєї діяльності 

(А. Брушлинський [34]). 

Пропедевтичні функції, властиві дисциплінам із методології мистецької 

педагогіки та наукових досліджень, є визначальними для вироблення стратегії 

підготовки майбутніх викладачів вокалу до фахової діяльності, мають 

реалізуватися також у процесі засвоєння науково-понятійного апарату, 

оволодіння діагностичними методиками, здатністю орієнтуватися в 

інноваційних педагогічних концепціях, критично й об’єктивно їх аналізувати та 

частково застосувати в подальшій освітній та викладацько-фаховій діяльності.  

Формування пропедевтичної компетентності на дисциплінах вокально-

фахового циклу реалізується завдяки узагальнено-випереджальному 

визначенню їх мети та змісту, кола компетентностей, якими магістранти мають 

оволодіти в процесі навчання. У цьому процесі методично-орієнтовані 

(лекційні та семінарські) та індивідуально-виконавські заняття відіграть різну 
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ролью Так, на думку В. Антонюк, лекційні заняття «…орієнтують студентів на 

майбутню самостійну викладацьку працю через ознайомлення й опанування 

тими особливими вокально-педагогічними технологіями, завдання яких – у 

вивченні, дослідженні й узагальненні принципів, закономірностей, форм, 

методів та прийомів навчального процесу» [8, c. 60]. 

Важливою вимогою з погляду формування здатності магістрантів до 

пропедевтики типових педагогічних помилок є виділення в кожній дисципліні 

блоку знань щодо можливих і характерних для фахівців-початківців недоліків у 

їхній діяльності.  

Опис таких блоків у підготовці до вокально-виконавської, вокально-

методичної та досвідно-практичної діяльності знаходимо в працях таких 

науковців як П. Голубєв [59], В. Ємельянов [81; 82], В. Єрмаков [84], Л. Василенко 

[38], А. Козир [110], О. Олексюк [171], Г. Падалка [175], О. Рудницька [209] та ін.). 

У їх числі виділяються праці, в яких розглядаються питання, які ми 

розподілили за такими напрямами: недоліки психологічного-комунікативно-

стильового та організаційно-настановного, мотиваційно-спонукального 

характеру; проблеми, пов’язані з художньо-творчим розвитком співаків; 

проблеми фонаційно-формувального характеру.  

До найбільш типових помилок першого напряму науковці відносять 

недостаню увагу до самостійної вокальної роботи студентів, що пояснюється 

складністю здійснення для вокаліста-початківця слухового, фонаційно-м’язового 

самоконтролю (В. Ємельянов [82], В. Морозов [164]), практичною відсутністю 

стимуляції магістрантів до актуалізації (або самовдосконалення) музично-

теоретичної підготовки, розвитку музичного мислення, збагачення та ерудиції в 

галузі вокально-стильової характеристики виконуваних творів як важливої 

передумови самостійного опрацювання їх тексту та творчо-особистісної 

інтерпретації (О. Піхтар [183], Є. Проворова [194], В. Ражніков [203]).  

У вирішенні завдань художньо-творчого спрямування відзначається 

превалювання репродуктивного способу прищеплення співакам навичок 

виразного втілення художньо-образного змісту вокальних творів, неготовність 
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викладачів до стимуляції пошуково-творчої активності студентів, їх здатності 

до роздумів та творчого осмислення їх інтерпретації, здатності до варіювання 

засобів вокально-виконавської виразності (І. Колодуб [113], Г. Падалка [175], 

Р. Сладкопєвець [223] та ін.). 

Визначають науковці й перевагу репродуктивного стилю навчання, 

побудованого на засадах наслідування співаків виконавським діям викладача, 

що нерідко вступає в протиріччя з визнанням необхідності виходити зі 

специфіки вокального дарування самого студента (В. Антонюк [8], О. Стахевич 

[228], Н. Овчаренко [170]). 

Формуванню пропедевтичної компетентності має сприяти також 

ґрунтовна ерудованість магістрантів у галузі музичного мистецтва, його 

усвідомлення як різновиду діяльності художнього типу, яка полягає: 

– в озброєнні мистецькими знаннями, зокрема в галузі історії музичного 

мистецтва, вокальної творчості різних епох, художніх стилів та індивідуальних 

митців; обізнаністю в галузі поезії, що дозволяє музикантові проникати в сутність 

художньо-образного сенсу творів, інтерпретувати їх у власному виконавстві та у 

вербальній формі, стимулювати до аналогічного процесу своїх вихованців;  

– у володінні магістрантів міцними та всебічними музично-теоретичними 

знаннями, розвиненими внутрішніми слуховими уявленнями та аналітично-

слуховими навичками, що дає їм змогу як майбутнім викладачам вокалу 

аналізувати й осмислювати структуру та інтонаційні особливості вокальних 

творів, не припускатися помилок у їх озвученні, а також навчати своїх студентів 

аналогічним навичкам, важливим для їхньої самостійної роботи, зокрема в 

підготовці шкільного репертуару, застосуванні мнемонічних прийомів, важливих 

для свідомого й безпомилкового виконавства в складній стресовій ситуації тощо. 

Отже, здійснення пропедевтичної роботи в цьому напрямі має 

стосуватись актуалізації музично-теоретичних знань, отриманих магістрантами 

на попередніх етапах освіти: адже ці знання є основою аналізу музичного 

тексту, виявлення його унікально-інтонаційного та структурного складу, 
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усвідомлення місця різнорідних мовних елементів та засобів виконавської 

виразності у відтворенні художньо-образного сенсу музичних творів.  

Узагальнення наведених аргументів свідчить про значущість пізнавально-

когнітивного компоненту в структурі пропедевтичної компетентності 

магістрантів-вокалістів. 

Роль вокально-технологічного компоненту в структурі пропедевтичної 

компетентності визначається його значущістю для оволодіння майбутнього 

викладача вокалу достатнім рівнем вокально-виконавської майстерності, 

можливістю набуття досвіду апробації різних методичних прийомів, різноманітних 

відчуттів, пов’язаних із вокальним інтонуванням. Не меншого значення набуває 

якість володіння майбутнього викладача технологією вокально-виконавських дій з 

погляду розвитку в магістрантів уявлень щодо закономірностей формування 

виконавських навичок, розвитку навичок слухового самоконтролю, розвиненого 

вокального слуху, специфіка якого полягає в здатності до емпатії, розумінні 

технологічних проблем, які існують у іншого виконавця та визначенні доцільних 

методичних прийомів і способів вірного формування вокально-фонаційної техніки 

(В. Багадуров [13], А. Вербов [30], П. Голубєв [59], Н. Гребенюк [62], Л. Дмітрієв 

[71], Л. Євтушенко [77], В. Ємельянов [82], В. Єрмаков [84], Ф. Заседатєлєв [87], 

К. Злобін [92], О. Козій [111] та ін.). 

Узагальнюючи зазначені праці, акцентуємо на тому, що успішна 

екстраполяція магістрантами досвіду, набутого в процесі власного оволодіння 

вокально-виконавськими навичками, буде сприяти успішному формуванню в них 

пропедевтичної компетентності тільки в тому випадку, якщо цей досвід буде 

глибоко осмислюватися майбутнім фахівцем та поєднуватися з цілим комплексом 

знань у галузі анатомії вокального апарату, психофізіологічних закономірностей 

формування фонаційних (рухово-вокальних) навичок у співаків із різним типом 

нервової системи, темпераменту, розвитку музичних і вокальних даних тощо.  

Не менш важливим аспектом є спосіб застосування вокально-фонаційних 

навичок, що також потребує пропедевтично-компетентнісного осмислення та 
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усвідомлення особливостей їх переломлення в процесі підготовки конкретного 

вокального твору. 

У цьому напрямі постають такі питання, як розвиток музичних здібностей 

і музичної грамотності майбутнього магістранта, актуалізація його здатності до 

самостійного опанування тексту вокальних творів і технікою інтонування 

відповідним музично-інтонаційним матеріалом, урахування художньо-

змістових та артикуляційно-орфоепічних особливостей вербального тексту, 

інтонаційної та синтаксичної структури мелодії тощо, які потребують 

варіативного засвоєння отриманих навичок.  

З цього погляду особливої уваги заслуговує питання мехінізмів 

формування авоматизованих навичок та їх варіативного застосування, набуття 

яких М. Бернштейн пов’язує не тільки з інтеріорізацією та автоматизацією 

координованих рухів (у нашому випадку – здійснюваних м’язами вокального 

апарату), але й з набуттям широкого досвіду їх застосування в різних 

контекстних ситуаціях, що потребує спеціального й постійного тренування. 

При цьому, як зазначає науковець, чим більш різноманітні за видами будуть ці 

ситуації, тим більш широко буде відбуватися їх генералізація, а з цим – 

можливість експромтом якісно виконати рухові дії, необхідність у чому 

постійно виникає в реальній дійсності [22].  

Не менш важливим є і уявлення про неприпустимість повторення 

невірних вокально-виконавських дій співаком під час вокальних вправ або 

виконання репертуару: адже, як наголошує науковець, кожен руховий акт 

назавжди залишається в моторній памя’ті, і тому в стресових ситуаціях нерідко 

реалізуються саме ці, невірні способи його виконання (що нерідко можна 

спостерігати під час виступу студентів під час академічного заліку, на якому 

вони співають значно гірше, ніж безпосреденьо перед цим на репетиції).  

З цього погляду ясно, що усвідомлення існуючих закономірностей 

формування вокальних навичок та їх методичне осмислення є важливим 

шляхом набуття магістрантами здатності і до самовдосконалення, і до навчання 

співу своїх майбутніх студентів. На цих засадах у них має формуватися 
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уявлення щодо типових утруднень, які існують на цьому шляху, та здатність 

виявляти особливості їх прояву в конкретних ситуаціях, підкріплене даними 

спостереження, педагогічного діагностування й моніторингу вокально-

освітнього процесу, що значно полегшить винахід ефективних методів 

виправлення і корекції припущених помилок.  

Отже, орієнтація на пропедевтично-компетентнісні знання дозволяє 

більш сконцентровано регулювати хід вокально-професійного розвитку 

майбутніх викладачів, простежувати різні аспекти та фактори їхнього 

становлення як обізнаних, самостійно мислячих і творчих фахівців, які 

усвідомлюють практичну цінність набутого досвіду та їх поєднання з 

теоретико-методичною підготовкою. 

Узагальнюючи, визначимо головні аспекти щодо технологічного аспекту 

вокально-виконавської підготовки, які потребують пропедевтично-

компетентнісного осмислення на шляху набуття здатності варіативно та гнучко 

їх екстраполювати на різноманітні педагогічні ситуації, а саме: 

– усвідомлення закономірностей формування вокально-фонаційних 

навичок і різноманіття специфічних шляхів їх реалізації; 

– оволодіння обґрунтованими критеріями аналізу й оцінювання якості 

сформованих вокально-фонаційних навичок; 

– оволодіння знаннями щодо типових помилок формування вокально-

фонаційних навичок у співаків з різним типом задатків і здатності до 

навченості; 

– налаштованість магістранта на пошуково-технологічну діяльність як 

заставу формування якісних вокально-фонаційних навичок у співаків із 

різним типом голосу, анатомічними, психофізіологічними та 

психологічними особливостями сприйняття тощо; 

– оволодіння відомими методиками подолання помилок у формуванні 

фонаційно-технологічних навичок; 

– набуття здатності вдосконалювати відомі або створювати власні 

методичні прийоми формування вокально-фонаційних навичок. 
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Значущість інтерпретаційно-виконавського компоненту визначається тим, 

що вокально-виконавська майстерність є важливою передумовою та часткою 

процесу підготовки майбутніх викладачів вокалу до мистецько-творчого 

виховання майбутніх студентів, здатних сприймати, переживати й 

усвідомлювати художньо-образний зміст вокальних творів у всій повноті їх 

стильових, жанрово-інтонаційних особливостей, трактувати його, 

наближаючись до усвідомлення сутності авторського замислу та набувати 

майстерності його донесення до слухачів.  

Нагадаємо, що інтерпретація (від лат. Interpretatio – тлумачення, 

роз’яснення) передбачає аналіз і трактування художнього замислу твору, 

мистецтво розуміння, яке проявляється у своєрідності мислення, асоціацій, 

утворених на заставі набутого досвіду естетичного, художнього, мистецького 

переживання, сприйняття виконавства музичних, зокрема вокальних творів, 

різними музикантами (Б. Гмиря [58], А. Козир [110], І. Колодуб [113], 

О. Лобова [141], І. Малашевська [145], В. Медушевський [151], А. Орлов [172], 

Р. Соладкопєвець [223], О. Стахевич [228], З. Стельмащук [229] та ін.). 

Уявлення стосовно сутності завдань інтерпретаційно-виконавського 

характеру здобувають на теоретичному рівні на заняттях із філософії 

мистецтва, герменевтичного практикуму з музичного мистецтва, завдяки яким 

у майбутніх фахівців формуються уявлення щодо наріжних принципів 

інтерпретації мистецьких творів, виявлення їх художнього сенсу, питань 

єдності об’єктивного змісту та його суб’єктивного тлумачення тощо.  

Однак застосування цих знань у вокально-освітянській практиці потребує їх 

певної адаптації до специфіки цього виду музичного мистецтва як феномену, що 

утворюється єдністю вербально-поетичного й музично-інтонаційного мистецтва 

(О. Маруфенко [148], О. Прядко [198], Г. Стасько [227]), потребує суголосності 

творчих дій співака й концертмейстера (О. Гура [64], Е. Економова [80], А. Козир 

[110], Є. Проворова [194], О. Реброва [204]), прояву музично-виконавського 

артистизму в синтезі внутрішніх, інтонаційно-виконавських та зовнішніх, 

візуально-емоційних проявів (Д. Аспелунд [11], Л. Виготський [48], Н. Овчаренко 
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[170], В. Ражніков [203]), здатності долати стан сценічного та педагогічного 

хвилювання (В. Міщанчук [161], Дж. Морено [163], А. Саннікова [212]) тощо. 

Значущість готовності майбутніх фахівців до самостійно-

інтерпретаційної діяльності підкреслюються такими науковцями, як 

Н. Гребенюк [62], Д. Кінарська, І. Киященко, К. Тарасова [108], 

С. Медушевський [151] та ін. Так, Л. Василенко акцентує, що вокальна 

підготовка студентів музично-педагогічних факультетів має спрямовуватися на 

максимальний розвиток у них здатності до глибокого розуміння музичних 

образів та їх втілення в досконалій співацько-виконавській формі, що в 

поєднанні із загальнокультурним і музичним розвитком забезпечить 

вироблення в майбутніх фахівців майстерності викладання вокалу [38, с. 9]. 

Особливу увагу науковці приділяють тому, що художньо-образний зміст 

вокального твору виникає в результаті синтезу поетичного й музично-

інтонаційного пластів, поєднання вокальної та інструментальної партій, 

взаємозумовленості внутрішньо-інтонаційних та зовнішньо-візуальних засобів 

його втілення.  

Акцентується також на значущості гедоністичної функції вокального 

мистецтва, питома вага якої має посилюватись у зв’язку з тим, що музичний 

простір сучасної молоді заполонили твори невисокої художньої якості, а нерідко – 

і такі, що руйнують і смак, і здоров’я слухачів, негативно впливаючи на стан 

нервової системи, слухових органів, пригнічуючи тонкі емоційні переживання та 

навіть інтелектуальну активність особистості (R. Lasarus, S. Folkman [287]). 

Отже, для здійснення адекватної та художньо-цінної інтерпретації твору 

виконавець має володіти узагальненими знаннями в галузі: 

– специфіки художнього способу відображення дійсності та своєрідності 

його реалізації засобами музичного мистецтва, усвідомлення 

закономірностей його формотворчо-композиційного, жанрово-стильового, 

національно-етнічного, структурно-інтонаційного устрою; 

– специфіки вокального мистецтва та закономірностей інтерпретації та 

втілення художньо-образного сенсу вокального твору співаками; 



67 

 

– методологічних засад формування вокально-виконавської майстерності в 

єдності технічно-фонаційного, художньо-інтерпретаційного та сценічно-

артистичного втілення художнього задуму; 

– методики формування навичок виразно-вокального інтонування; 

– методики підготовки співаків до сценічно-виконавської діяльності; 

– аналізу й оцінювання якості сформованих навичок сценічного виконавства 

на засадах вироблених критеріїв; 

– знань щодо типових труднощів і недоліків у процесі інтерпретації творів 

студентами та досягненні ними майстерності сценічного виконавства; 

– методів і прийомів подолання недоліків, які проявляються у студентів у 

процесі інтерпретації творів та набуття майстерності сценічного виконавства; 

– створення власних методичних прийомів формування сценічно-

виконавських навичок у студентів з урахуванням їхніх особистісно-

фахових характеристик. 

Наявність пропедевтичних знань магістрантів у зазначених галузях 

уможливлює подальше поглиблення їхньої вокально-виконавської підготовки 

та здатність застосовувати здобутий досвід як базовий для оволодіння фахом 

викладання вокалу. Зазначене свідчить про роль інтерпретаційно-

виконавського компоненту у формуванні пропедевтичної компетентності 

майбутніх викладачів вокалу. 

Обґрунтовуючи значущість наступного, аналітико-прогностичного 

компоненту пропедевтичної компетентності, ми виходимо з того, що існують 

різновиди педагогічної діяльності, присвячені проблемі усвідомлення перспектив 

освітнього процесу та передбаченню наслідків певних педагогічних дій і змісту, а 

саме – прогнозування та проєктування, які потребують взаємозалежного й 

паралельного здійснення. За таких умов зміст освіти може бути представлений як 

система педагогічно доцільних завдань, вирішення яких стає стрижнем 

проєктування навчального матеріалу, планування форм його викладу, розробки 

дидактичного матеріалу й організації практичних вихованців для його засвоєння. 
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За А. Хуторським та Л. Хуторською, прогнозування розуміється як 

передбачення можливого результату або можливого ходу виконання діяльності, 

показником сформованості якого служить нульова різниця між проектованим і 

реальним результатами діяльності, між бажаною поставленою метою та мірою 

її досягнення [255].  

Значущість оволодіння педагога методами прогнозування підкреслював 

В. Сухомлинський, зазначаючи, тільки в цьому випадку педагог може 

визначити, до яких наслідків призведуть його професійні дії. На думку 

видатного науковця й практика, без здатності до прогнозування вчитель узагалі 

не зможе здійснювати ефективний вплив на розвиток особистості свого 

вихованця та стверджував, що саме в здатності педагога науково передбачити 

ймовірнісні результати свого впливу виявляється «сутність культури 

педагогічного процесу» [233, с. 114].  

Виділяються в цьому процесі й різновиди рівнів прогнозування та 

планування, а саме – стратегічний, тактичний та оперативний, які відповідають 

певній логіці організації освітнього процесу: змісту курсу, логіці процесу 

засвоєння певної теми й логіці засвоєння окремого елементу змісту освіти 

(В. Краєвський, А. Хуторський [125]). На думку науковців, результат науково 

обґрунтованого прогнозування, формулюючись у педагогічному завданні, 

синтезує та спрямовує змістовий, мотиваційний і операційний аспекти 

діяльності суб’єктів освітнього процесу й тим самим регулює діяльність, 

спрямовану на його вирішення (В. Давидов [67], К. Інгенкамп [286], 

О. Кабанська, Н. Ткачова [98], Т Каминіна [102], О. Кривильова [128], 

О. Негребецька, В. Босий, Ю. Сивоконь [166], В. Сластьонін [224] та ін.). 

Важливість здатності майбутніх фахівців до прогнозування та 

проєктування вокального розвитку вихованців науковці цілком справедливо 

пов’язують із рівнем їхньої фахової ерудованості, наявністю методологічної 

культури та музично-педагогічної інтуїції, здатністю до творчого музично-

педагогічного мислення, що уможливлює виявлення й аналіз існуючих 

проблем, моделювання певних педагогічних ситуацій і завдань, стає основою 
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індивідуального бачення проблем і визначення шляхів їх розв’язання 

(А. Захаров [88], І. Колесникова, М. Горчакова-Сибірська [112], О. Лобова 

[141], М. Міронова [158] та ін.). 

У. Понзель також акцентує, що діяльність педагога включає 

прогнозування як необхідний і обов’язковий фахової діяльності, пов’язуючи цю 

вимогу із сучасними умовами глобалізації та трансформування української 

освітньої системи, її переорієнтації на розвиток кожного члена суспільства як 

цінної та унікальної особистості, що «…актуалізує значення процедури 

педагогічного прогнозування й дає змогу виявити нові можливості та резерви в 

особистісному зростанні вихованців» [189, с. 222].  

З цього погляду, прогнозовані освітні результати стають тим орієнтиром, 

який дозволяє виявити наявні помилки в навчанні, аналізувати чинники їх 

виникнення, спрямовуючи подальшу пошуково-теоретичну та практичну 

діяльність на їх ефективне розв’язання та розроблення стратегії їх запобігання. 

Варто зазначити, що О. Олексюк [171] розглядає три групи методів аналізу, 

діагностики та будови вокально-освітнього процесу, а саме – узагальнення 

вокально-виконавського та вокально-викладацького досвіду; методи аналізу й 

узагальнення даних, отриманих у процесі теоретичних досліджень; методи 

узагальнення й набуття досвіду вокального виконавства й викладання, серед яких – 

спостереження, анкетування, порівняльний аналіз, пошуково-дослідницький 

метод, методи індукції та дедукції, концентричний, евристичний, тактики та 

стратегії, математичні методи, які забезпечують кількісну та якісну обробку даних.  

Завдяки застосуванню комплексу зазначених методів аналітико-

прогностичний компонент пропедевтичної компетентності стає підґрунтям 

самоаналізу вокально-виконавської підготовленості самих викладачів, їх 

самооцінки, яка стосується якості методико-практичної підготовки до 

вокально-викладацької діяльності та здатності до корекційної діяльності. За 

таких умов стає актуальною підготовка студента до самовизначення себе як 

суб’єкта, здатного до пропедевтично-компетентнісної діяльності.  
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Важливу роль у цьому процесі відіграє розвинена рефлексивна свідомість 

фахівця, спроможність здійснювати самооцінку, а з цим – і корекцію власної 

діяльності. Це питання досліджували О. Козій [111], О. Маруфенко [148], 

О. Новська [167] та ін. Докладно розглянула це питання А. Маркова, яка виділила 

в професійній педагогічній самосвідомості такі структурні складники, як 

усвідомлення норм, правил, моделі педагогічної професії, формування 

професійного кредо, концепції вчительської праці; ідентифікацію, тобто 

співвіднесення себе з деяким професійним еталоном; зіставлення своїх висновків з 

оцінкою себе іншими, професійно референтними людьми; самооцінку, в якій у 

самоусвідомленні виділяються когнітивний та емоційний аспекти [147, с. 45].  

А. Карпов акцентує на особливій ролі в цьому процесі рефлексивної 

свідомості, яка слугує заставою визначення фахівцем своїх успіхів і виявлення 

недоліків, реалізованих у власних діях і результатах вокально-викладацької 

діяльності, що дозволяє більш точно прогнозувати завдання на 

самовдосконалення, формулювати перспективний план організації занять своїх 

вихованців (В. Давидов [67], Т. Плохута [185], О. Пономарьов [190], 

Т. Татукіна [236]).  

Зазначимо, що оволодіння здатністю до самокорекції та запобігання 

виявлених помилок потребує від майбутнього фахівця здатності до гнучкого, 

варіативного мислення, вміння генерувати нові ідеї, інтегрувати й переробляти 

існуючий досвід викладання вокальних дисциплін з урахуванням результатів 

рефлексивного аналізу. З цього приводу варто звернути увагу на думку 

В. Орлова [172], який наголошує, що принциповим для професійного розвитку 

особистості є надання процесу набуття самосвідомості рефлексивно-творчих 

функцій, завдяки чому організація освітнього процесу набуває особливого 

функціонально-смислового значення та спрямовується на досягнення 

цілісності в структурній і змістовій організації фахової підготовки.  

Зазначені положення свідчить про важливість коригувально-творчого 

компоненту в структурі пропедевтичної компетентності магістрантів 

музичного мистецтва. 
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Ураховуючи сутність зазначеного, виділяємо в процесі формування в 

магістрантів музичного мистецтва два рівні прояву корекційно-творчої 

активності, а саме:  

– наслідувально-репродуктивний рівень, на якому самоаналіз та подальша 

корекція дій здійснюється майбутнім фахівцем на засадах зовнішнього 

керівництва викладача, надання ним методичних порад, взірців звучання, 

застосування пояснювальних аналогій тощо; 

– рівень самостійно-репродуктивного здійснення магістрантом корекції даних 

самоаналізу на засадах аналізу й випробовування існуючих методичних 

рекомендацій, їх апробації та відбору найбільш доцільних з його погляду;  

– рівень творчої корекції даних самоаналізу на засадах пошуково-

методичних дій, висування власних ідей і розроблення нових способів і 

прийомів запобігання або усунення виявлених недоліків.  

Зростання рівня здатності магістрантів-вокалістів до творчо-корекційної 

діяльності уможливлює оволодіння ними пропедевтичною компетентністю та 

викладання вокалу на засадах упередження й мінімізації типових для 

викладачів-початківців педагогічних помилок. 

Отже, структурними компонентами пропедевтичної компетентності 

визначено: особистісно-мотиваційний; пізнавально-когнітивний; вокально-

технологічний; виконавсько-інтерпретаційний; методико-прогностичний; 

аналітично-рефлексивний; коригувально-творчий.  

Як бачимо, прояв пропедевтичної компетентності майбутнього викладача 

вокалу відрізняється специфічністю, зумовленою багатовекторністю й 

мистецько-естетичною, художньо-виконавською, методологічно-

дослідницькою, психолого-педагогічною та методико-практичною 

підготовкою, вимогами злиття логічно-інтелектуального й інтуїтивно-

емоційного в оцінюванні та прийнятті художньо-методичних рішень, 

значущістю взаємозв’язку виконавської майстерності й рефлексивної 

свідомості, їх спрямування на екстраполяцію набутих знань у вокально-

педагогічну практику. 
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Процес оволодіння зазначеними компонентами пропедевтичної 

компетентності відіграє значущу роль у вдосконаленні особистісних, особливо – 

діяльнісно-активних, перетворювальних властивостей майбутнього фахівця, 

підвищення його самосвідомості як громадянина, відповідального за виконання 

властивих його фаху завдань, набуття ціннісно значущого досвіду пошукової 

діяльності й оволодіння методами педагогічного дослідження, прогнозування й 

конструювання власного педагогічного досвіду. Саме таким чином налаштований 

освітній процес забезпечує безперервний саморозвиток магістрантів у їхній 

майбутній фаховій діяльності, сприяє формуванню їх як активних і 

цілеспрямованих особистостей, здатних діяти в умовах постійного суспільного й 

середовищно-професійного розвитку, підготовки магістрантів музичного 

мистецтва як компетентних, успішних і конкурентоспроможних фахівців. 

 

Висновки до першого розділу 

 

У розділі здійснено аналіз досліджень, присвячених проблемам якості 

підготовки викладачів-початківців до вокально-фахової діяльності. 

На основі аналізу, систематизації та узагальнення даних із філософії, 

соціології, фізіології, психології та педагогіки, а також довідкової літератури 

встановлено сутність поняття «пропедевтика» та особливості його трактування 

в різних галузях наукового пошуку. У сучасній філософії та педагогіці під 

пропедевтикою розуміється стислий огляд концептуальних положень, який 

уможливлює глибоке засвоєння змісту освіти; у педагогічному процесі ідеї 

пропедевтики реалізуються через упровадження оглядових курсів «Введення у 

спеціальність» та організацію пасивної навчальної практики, що має сприяти 

поглибленню в студентів уявлень щодо мети та змісту фахової освіти, 

зміцненню в них умотивованості й особистої відповідальності за якість 

підготовки до майбутньої професійної діяльності та власної самореалізації. У 

фізіологічних дослідженнях із формування рухових навичок пропедевтику 

інтерпретовано як спосіб запобігання або мінімізації помилок, у соціальній 



73 

 

психології – як упередження девіантного поводження особистості шляхом 

виховання в неї «імунітету» до негативних соціальних впливів та упередження 

неврозів у дітей, у медицині – як способу уникнення можливих захворювань та 

епідемій. 

Аналіз джерельної бази дослідження дозволив встановити, що науковці 

приділяють суттєву увагу проблемам виявлення й упередження типових 

помилок у педагогічній діяльності. В галузі музичної освіти науковцями 

висвітлено проблеми типових педагогічних помилок, питання класифікації 

помилок у галузі вокальної освіти та способи їх пропедевтики й мінімізації. 

Узагальнення зазначених векторів пропедевтичної освіти дозволило 

визначити її роль у поглибленні уявлень магістрантів щодо мети, змісту й 

методів підготовки до фахової діяльності та в підвищенні ефективності 

освітнього процесу шляхом упередження типових для викладачів вокалу-

початківців педагогічних помилок. 

Визнання сутності вокально-освітнього процесу як взаємодії двох його 

суб’єктів дозволило виявити два різновиди їх прояву. До першої групи 

віднесено педагогічні помилки у власній діяльності майбутнього викладача: 

його цілепокладання, уявлення про сутність і умови здійснення майбутньої 

професійної діяльності, особливості самоорганізації, педагогічної рефлексії 

тощо. Друга група можливих помилок стосується організації вокально-

навчальної діяльності майбутніх студентів та керівництва індивідуальною 

траєкторією їхньої вокально-фахової підготовки. 

У розділі обґрунтовано засадничу роль компетентнісного підходу у 

формуванні здатності особистості до засвоєння пропедевтичних знань і 

спроможності діяти на засадах прогнозування, системного планування 

освітнього процесу й упередження можливих педагогічних помилок.  

Акцентовано на відмінностях освітнього та фахового різновидів прояву 

компетентності особистості; схарактеризовано ієрархічні рівні прояву освітніх 

компетентностей, а саме – міждисциплінарний (ключовий), міжпредметний та 

предметний; зазначено, що їх взаємозалежність і взаємопроникнення 
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реалізуються за умов набуття суб’єктами освіти компетентнісного досвіду, який 

передбачає здійснення порівняльного аналізу очікуваного й реального 

результатів, рефлексивних висновків і подальшого вдосконалення своєї 

діяльності.  

Узагальнення наукової літератури та довідкових джерел дозволило 

визначити сутність поняття пропедевтичної компетентності магістрантів 

музичного мистецтва як цілісної інтегрованої властивості, утвореної на засадах 

особистісно-свідомого й відповідального ставлення майбутнього викладача 

вокальних дисциплін до мети та змісту фахової освіти, оволодіння ґрунтовними 

науковими підходами й методами викладання вокалу, здатності до педагогічної 

рефлексії, прогностично-індивідуалізованого планування й моніторингу 

освітнього процесу як чинника упередження/мінімізації педагогічних помилок.  

На основі наукових праць І. Зязюна, В. Краєвського, В. Сластьоніна, 

О. Рудницької, А. Хуторського та ін. визначено зміст фахової освіти та 

завдання, які постають у процесі її набуття на трьох рівнях прояву – 

стратегічному, тактичному та операціонально-діяльнісному. Відповідно до 

зазначених рівнів схарактеризовано завдання фахової підготовки майбутніх 

викладачів вокалу та класифіковано типові помилки викладачів-початківців.  

До стратегічного рівня віднесено завдання світоглядного, художньо-

ментального рівня, вироблення особистісно-оцінного ставлення магістрантів 

музичного мистецтва до культурного середовища та явищ мистецтва. 

З’ясовано, що прояв на рівні фахової компетентності майбутнього викладача 

вокалу полягає в реалізації духовно-комунікативних та художньо-виховних 

потенцій вокального мистецтва. Типовими недоліками, які проявляються в 

магістрантів у даному ракурсі, визначено недостатньо розвинені громадянську 

самосвідомість і почуття відповідальності за якість власної самореалізації та 

здатності до ефективної професійної діяльності, незадовільний стан реалізації 

художньо-виховних, пізнавально-перетворювальних, духовно-комунікативних 

функцій вокального мистецтва у вокально-освітньому процесі. 
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До завдань тактичного рівня віднесено забезпечення суголосності 

загальної мети фахової освіти з питаннями, що вирішуються на окремих 

дисциплінах вокального циклу, їх системно-логічним змістовим наповненням 

та організаційно-методичним забезпеченням. У фахово-компетентнісному 

вимірі їх прояв реалізується у володінні типовими видами фахової діяльності 

інтегративного типу (цілісний аналіз і педагогічна інтерпретація творів, 

інтонаційно-вокальний контроль і критичне оцінювання, демонстрація 

вокальних прикладів тощо), здатності до діагностики, прогнозування, 

планування й моніторингу освітнього процесу та наданні йому творчо-

дослідницького й формувально-перетворювального характеру. 

Типовими помилками цього рівня визначено неготовність викладачів-

початківців до самостійної інтеграції та творчого застосування засвоєних 

навичок і знань, виявлення природи недоліків у вокальному розвитку 

вихованця як результату педагогічних помилок, визначення способів їх 

усунення; недостатню готовність до вироблення логічно-обґрунтованої 

індивідуальної траєкторії вокальної підготовки майбутніх магістрантів.  

На операціонально-діяльнісному рівні головні завдання пов’язані з набуттям 

магістрантами конкретних знань, музично-інтелектуальних, вокально-

виконавських та методико-дослідних навичок і вмінь, здатності до їх самооцінки й 

самовдосконалення існуючих або створення власних методичних прийомів.  

До типових помилок означеного рівня віднесено: неготовність до прояву 

педагогічної емпатійності, забезпечення музично-перцептивного, художньо-

естетичного, музично-когнітивного, вокально-фонаційного, сценічно-

виконавського, рефлексивно-самооцінного розвитку їхніх вихованців, здатності 

добирати системно взаємозв’язані інтонаційні вправи й репертуар, 

стимулювати художньо-емоційну, комунікативно-педагогічну та емоційно-

вольову підготовку майбутніх учителів до вокально-фахової діяльності. 

Узагальнення наукового доробку дозволило встановити структуру 

досліджуваного феномену в єдності компонентів: особистісно-мотиваційного, 

який визначає ставлення магістрантів до мети та змісту навчання, усвідомлення 
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значущості пропедевтичного знання для якісного оволодіння його змістом і 

подолання психологічних і технічних перешкод, що виникають у процесі 

вокальної освіти; пізнавально-когнітивного, який проявляється в обізнаності 

майбутніх викладачів щодо здобутків світового музичного мистецтва, 

закономірностей створення й функціювання феноменів вокального мистецтва, 

його комунікативних, розвивальних, виховних, гедоністичних функцій; вокально-

технологічного, що зумовлює набуття досвіду оперування набутими навичками; 

інтерпретаційно-виконавського, сформованість якого полягає в оволодінні 

співаком здатністю до трактування художнього замислу автора та стилістично-

адекватного виконання різножанрового репертуару; аналітико-прогностичного, 

сенс якого полягає в здатності здійснювати науково-обґрунтоване індивідуальне 

прогнозування та планування процесу підготовки викладачів вокалу, передбачати 

результати власних дій; рефлексивно-коригувального, завдяки сформованості 

якого відбувається усвідомлення існуючих недоліків у власній викладацькій 

діяльності, методико-практичне самовдосконалення майбутніх викладачів вокалу 

та мінімізація помилкових педагогічних дій.  

Отже, у розділі виявлено стан розробленості проблеми, схарактеризовано 

поняттєвий апарат дослідження, розроблено компонентну структуру 

пропедевтичної компетентності майбутніх викладачів вокалу, класифіковано та 

схарактеризовано різновиди типових помилок викладача-початківця. 
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РОЗДІЛ ІІ 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  

 

2.1. Наукові підходи й педагогічні принципи формування в майбутніх 

викладачів вокалу пропедевтичної компетентності 

 

Важливим аспектом педагогічного дослідження є визначення стратегії 

методичного пошуку, побудованої на певній методологічній базі. У визначенні 

наукових підходів та педагогічних принципів формування пропедевтичної 

компетентності магістрантів музичного мистецтва в процесі підготовки до 

викладання вокалу ми керуємося загальновідомим положенням, що наукові 

підходи та принципи корегують внутрішні педагогічно-організаційні механізми 

освітнього процесу, визначають логіку його руху.  

Зазначимо, що специфіка досліджуваного феномену пропедевтичної 

компетентності, його визначення як часткового прояву загальної фахової 

компетентності майбутнього фахівця, зумовила його аналіз у компетентнісній 

парадигмі та визнання зазначеного підходу як засадничого. З цього погляду 

важливим завданням дослідження стає визначення часткових методологічних 

основ вирішення проблеми формування в магістрантів музичного мистецтва 

пропедевтичної компетентності.  

Одним із найбільш значущих для нашого дослідження вважаємо 

антропологічний підхід. Обираючи зазначений методологічний підхід як 

настановний, ми виходимо з головного положення педагогічної антропології, а 

саме: «будь-які педагогічні закономірності, теорії, моделі, прогнози, 

рекомендації, оцінки сущого й проєкти того, що має бути, можуть будуватися 

тільки на фундаменті цілісного й системного знання про людину» (Н. Мальцева 

[146], Н. Тушева [243, с. 408]). Не менш важливо, що, як зазначає М. Швед, 

проблематика сучасної педагогічної антропології відрізняється 
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безпрецедентною широтою наукового пошуку, що дозволяє її охарактеризувати 

як спосіб антропологічного обґрунтування освіти [260, с. 10].  

Витоки антропологічного підходу знаходимо в працях Я. А. Коменського. 

Ідеї, висунуті вченим, обґрунтовують ефективність навчально-виховної системи за 

умов її узгодженості з принципами природовідповідності виховання, тим самим 

стаючи провідною підставою антропологічного підходу до освітніх процесів [115]. 

В українській педагогіці ідея антропологічного підходу започаткована в 

працях видатного філософа ХVIII століття Г. Сковороди. У часи становлення 

української педагогічної думки він перший визначив мету освітнього процесу 

як формування «істинної» людини – освіченої, емоційно та інтелектуально 

розвиненої, щасливої, чуйної та доброї, здатної вільно мислити, творити та 

діяти задля блага й щастя свого народу [222]. У цьому складному процесі 

мислитель убачав провідну роль педагогіки та поставив у центрі нагальних 

педагогічних проблем дитину, з її задатками, здібностями, почуттями й 

устремліннями в навчальній і життєвій діяльності.  

Впровадив у науковий обіг поняття «педагогічна антропологія» наприкінці 

ХІХ ст. К. Ушинський, визначивши її як інтегративну наукову категорію для 

узагальнення різногалузевих наукових знань про людину з позиції її розвитку й 

виховання. У ґрунтовній праці «Людина як предмет виховання. Досвід 

педагогічної антропології» науковцем висвітлені основні положення цього 

підходу до вивчення феномену людини. Ці положення й сьогодні залишаються 

актуальними, як, наприклад, загальновідома теза видатного педагога: «Якщо 

педагогіка хоче виховати людину в усіх відношеннях, то вона повинна насамперед 

пізнати її теж у всіх відношеннях» (К. Ушинський [247, с. 15]).  

У першій половині ХХ ст. на перетині психології та педагогіки, завдяки 

дослідженням таких відомих науковців, як Б. Бім-Бад [27], С. Гессен [56], 

С. Хобфолл [283] та ін., становлення наукової дисципліни «педагогічна 

антропологія» набуває нового імпульсу; наприкінці ХХ століття антропологічний 

підхід інтенсивно впроваджується в науковий обіг у працях Г. Балла [15], 

В. Давидова [67], О. Запорожця [85], Н. Мальцевої [146], В. Слободчикова, 
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І. Ісаєва [225] та ін. Цінність антропологічного підходу науковцями пов’язується зі 

спрямованістю його ідей не тільки на пізнання сутності суб’єкта навчання, але й 

на визначення шляхів і засобів формування його знань і вмінь, створення в 

освітньому процесі оптимальних умов для всебічного розвитку й саморозвитку 

особистості з опорою на посилення її внутрішньої активності. 

Сьогодні педагогічна антропологія широко представлена у філософсько-

педагогічному та психолого-педагогічному напрямах, присвячених дослідженню 

природи людини та процесу її цілісно-особистісного становлення на різних етапах 

онтогенезу. В наукових колах реалізація ідей антропологічного підходу в освітній 

галузі пов’язується з можливістю системного й різнопланового використання 

даних різноманітних наук про людину як об’єкт виховання та їх урахування під 

час планування та здійснення педагогічного процесу. 

У підготовці магістрантів до майбутньої вокально-викладацької 

діяльності ця багатовекторність проявляється в урахуванні в процесі навчання 

магістрантів здобутків різних наукових галузей, зокрема: 

– анатомії, дані якої стосуються залежності якості фонаційних проявів від 

особливостей статури, природної будови вокального апарату та всіх задіяних у 

фонаційному процесі органів – легенів, бронхів, м’язів черевної порожнини тощо; 

– фізіології, зокрема закономірностей утворення звуку, принципів 

формування рухових навичок та ін.; 

– фоніатрії, дані якої враховуються у визначенні типу голосу, виявленні 

стану здоров’я органів, що «відповідають» за якість звучання, дослідження 

норм гігієни голосу як засобу упередження захворювань співака тощо; 

– акустики, яка вивчає особливості утворення вокального звуку як 

фізичного явища, зокрема природи утворення високої співочої форманти, 

взаємозалежності особливостей звуковидобування та виконавської інтонації, 

які проявляються в зміні миттєвої частоти акустичних вокальних сигналів 

тощо;  

– психології, а саме знань, що допомагають фахівцеві визначити тип 

нервової системи, темперамент через їх прояв у характері активності й 
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поводження, організовувати освітній процес на засадах усвідомлення 

особливостей загальнорозумових та спеціальних музичних і вокальних 

здібностей особистості, її працездатності, зокрема – сконцентрованості уваги, 

здатність до слухового самоконтролю тощо;  

– соціології, дані розвідок якої мають сприяти виявленню суспільно-

ціннісних орієнтацій та соціокультурної позиції магістрантів, спрямованості 

фахових інтересів, творчого самопочуття в соціальному середовищі тощо; 

– засвоєння методологічних засад педагогічної діяльності, завдяки чому 

в магістрантів мають поглиблюватися уявлення про стратегію, мету, зміст, 

функції, тенденції сучасної освіти, а також формуватися сукупність вмінь та 

навичок планування й регулювання вокально-освітнього процесу тощо.  

Відзначимо також важливість набуття майбутніми фахівцями знань у 

галузі культурології, музикознавства, музичної теорії, які безпосередньо 

впливають на мистецькі, фахово-музичні уявлення магістрантів та їх здатність 

досягти очікуваного рівня підготовленості до майбутньої фахової діяльності.  

Із цих позицій ми розглядаємо антропологічний підхід як когерентний 

елемент сукупності відібраних підходів, що складають методологічну основу 

формування пропедевтичної компетентності магістрів-вокалістів. Ці висновки 

суголосні з поглядами сучасних науковців щодо доцільності реформування 

сьогоденної системи освіти на засадах антропологічного підходу й розуміння 

структури освітніх процесів крізь призму структури людської природи. Так, у 

дослідженнях В. Тушевої обґрунтовується думка, що науки про освіту й нові 

форми освітньої практики в суспільстві гостро потребують людинознавчих 

засад, адже недостатні знання про природу свого об’єкта та предмета 

призведуть до того, що педагогіка не зможе виконувати конструктивну 

функцію в керуванні педагогічними процесами [243]. 

Таким чином, антропологічний підхід для даного дослідження 

розглядається як настановний у світоглядній, гносеологічній, теоретичній і 

практичній орієнтації на особистість магістрантів музичного мистецтва в 

процесі формування в них пропедевтичної компетентності. 
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У контексті пропедевтично-педагогічної діяльності важливим чинником 

виступає інтеграція різногалузевих теоретичних знань і певних 

закономірностей. Важливо, що розглядати їх потрібно не ізольовано, а у 

взаємозв’язку, розвитку й русі.  

Це зумовлює потребу в здійсненні педагогічної пропедевтики на засадах 

інтеграції знань здобутих у галузі соціологічних, медичних і психологічних 

досліджень та методології педагогічної освіти. У цьому ракурсі викликає 

інтерес синергетичний підхід до формування пропедевтичної компетентності 

магістрантів музичного мистецтва в процесі підготовки до викладання вокалу. 

Відомий учений Ч. Шеррінгтон використовував термін синергетичний у 

єдиному синонімічному ряді зі словом інтеграційний для характеристики 

вищого ступеня узгодженого впливу [292]. Ці положення були розвинені 

А. Тьюрингом [292], Г. Хакеном [251], які акцентували на тому, що 

впровадження ідей синергетики відкриває нові шляхи в дослідженні 

функціонування складних відкритих систем. 

Відзначимо, що глибинні положення синергетики в галузі освіти 

розроблялися в руслі системного, особистісно-орієнтованого підходів 

видатними філософами, психологами, педагогами, в числі яких – І. Бех [24], 

Е. Зеєр [89], В. Кан-Калік [103], О. Леонтьєв [137], О. Олексюк [171], 

Г. Побережна, Т. Щериця [186], І. Полубоярина [187] та ін. 

Суттєвий внесок у реалізацію ідей синергетики в галузі педагогічної науки 

здійснили В. Андрущенко [7], В. Кремень [126], Л. Масол [149], О. Мелєхова 

[152], Н. Овчаренко [170],  О. Олексюк [171] та ін.). У їхніх дослідженнях 

показано, що ідеї синергетичного підходу набувають на цей час 

міждисциплінарного спрямування й дозволяють розглядати педагогічні феномени 

з позицій саморозвитку елементів системи, самоуправління, самоорганізації її 

суб’єктів, що дозволяє долати уявлення про строгу детермінованість, лінійну 

спрямованість змін, які відбуваються в освітньому процесі.  

За визначенням В. Писаревського, концептуально-методологічна 

значущість застосування синергетичного підходу в галузі педагогіки пов’язана 
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з визнанням здатності складних систем до саморозвитку й самоорганізації не 

тільки за рахунок припливу енергії, інформації, речовини ззовні, а також і 

завдяки активізації своїх внутрішніх можливостей [183]. Отже, увага 

акцентується на внутрішній активності суб’єктів педагогічного процесу, на їх 

потенції до самоорганізації, саморозвитку й самовдосконалення, досягнення 

нового якісного рівня соціокультурної та унікально-індивідуальної 

самореалізації, можливості її досягнення різноманітними шляхами. 

Як зазначає Н. Толстова, «…надання такого вибору в системі музичної 

освіти, виражене в категоріях синергетики уявленнями про нелінійність 

освітнього процесу, обумовлює обов’язковість варіювання навчальних засобів 

(методів, способів, навчального матеріалу та ін.), надання можливості 

альтернативного вибору як педагогу, так і учням способів досягнення поставлених 

цілей і завдань, значимість варіантності змісту навчання за умови чіткої 

визначеності його кінцевого завдання» [239, с. 39].  

У мистецькій освіті синергетичний підхід привертає увагу до полілогу 

культур (за методом компаративного аналізу стилів), до освоєння та створення 

вербальних та виконавських інтерпретацій (як певних зразків поліхудожнього 

зображення дійсності), стимулює до художньо-творчої комунікації та обміну 

«поліфонічною» художньо-образною інформацією.  

Тим самим зумовлюється зміна акценту у визначенні головної мети 

освіти з підготовки кваліфікованого фахівця на формування в нього здатності 

навчатися, опановувати способи самостійного вдосконалення своїх знань і 

вмінь, ураховуючи особливості освітньо-ресурсного середовища та своїх 

іманентних потенційних можливостей. 

Важливо також, що, за висловом В. Тушевої, зазначений підхід дозволяє 

враховувати, що специфіка складного об’єкта системи не вичерпується 

особливостями елементів, а з необхідністю базується на характері зв’язків і 

відношень між певними елементами [243, с. 106]. Тим самим орієнтація на ідеї 

синергетичного підходу концентрує педагогічну увагу на стимуляцію 

самореалізації особистості, яка відбувається під впливом і в результаті 
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взаємодії всіх різнорідних складників освітнього процесу на шляху досягнення 

нової якості самопрояву. 

Отже, важливими здобутками, які забезпечуються завдяки застосуванню 

ідей синергетичної теорії в музичній педагогіці, стають цілеспрямоване 

дослідження освітнього процесу як складної відкритої системи, здатної до 

самоорганізації, самовдосконалення, які відбуваються за умов внутрішньої 

активності суб’єктів освітнього процесу та реалізації множинних оптимальних 

шляхів досягнення нового якісного рівня соціокультурної та унікально-

індивідуальної самореалізації особистості. 

На наш погляд, упровадження синергетичного підходу забезпечує 

механізм цілісного вивчення об’єкту нашого дослідження, оптимізуючи процес 

створення цілісного уявлення про специфіку майбутньої вокально-викладацької 

діяльності. У межах цього підходу більш цілеспрямовано здійснюються аналіз і 

узагальнення сукупності різногалузевих знань, методологічних підходів і 

педагогічних принципів, як когерентних частин цілісної системи, відповідної 

соціокультурним умовам освітнього середовища. Тим самим ідеї синергетики 

сприяють вирішенню низки складних теоретико-методологічних проблем, 

зокрема проблеми пошуку реальних шляхів формування пропедевтичної 

компетентності магістрантів як майбутніх викладачів вокалу. 

Розуміючи важливість педагогічного управління процесом вокально-

викладацької підготовки студентів, який потребує формування в них широкого 

кола здатностей, зокрема – критичного мислення й самостійності в плануванні та 

організації освітнього процесу, передбачення можливих власних утруднень і 

педагогічних помилок та їх корекції, ми звернулися до ідей прогностичного 

підходу. 

Огляд джерел засвідчив, що теоретичні положення прогностики як 

наукової дисципліни, є затребуваними в усіх сферах науки й суспільства. 

Значущість цього підходу в педагогіці чітко визначено А. Панфіловою та 

А. Долматовим, які акцентують, що освіта завжди орієнтована в майбутнє, 

прогностична діяльність є важливою складовою формування освітніх стратегій 
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і проєктування освітнього процесу [177]. Звернемо також увагу на те, що 

прогнозування тісно пов’язане з плануванням результатів освітньої діяльності 

залежно від різних факторів. З цього приводу О. Кабанська і Н. Ткачова 

наголошують, що здатність викладача до грамотного та аргументованого 

прогнозування власної педагогічної діяльності вважається одним із вагомих 

показників його фахової компетентності [98].  

Теоретичні основи прогностичного підходу висвітлено в працях 

Б. Гершунського [55], А. Захарова [88], М. Міронової [158], О. Новської [167] 

та ін. За визначенням Б. Гершунського, «педагогічна прогностика – самостійна 

галузь наукових знань, у якій розглядаються принципи, закономірності й 

методи наукового прогнозування щодо специфічних об’єктів, які вивчають 

науки про освіту [55, с. 7–9; 203–204]. 

Для розуміння перспектив застосування прогностичного підходу цінним є 

запропоноване Б. Гершунським розмежування понять «педагогічне 

прогнозування» та «педагогічний прогноз». Науковець зазначає, що перше – це 

процес отримання необхідної прогностичної (випереджальної) інформації, а 

друге – це кінцевий результат цього процесу» [55, с. 83]. Отже, застосування 

прогностичного підходу в педагогічній практиці дає змогу педагогові 

передбачати перебіг освітніх процесів та пов’язаних із ними виховних і 

дидактичних технологій. 

Сучасні науковці надають основним положенням педагогічної прогностики 

значення теоретико-методологічного підґрунтя педагогічної практики, її 

конструювання, здійснюваного на засадах діагностики, аналізу, визначення 

прогнозу та розробки проєкту діяльності (В. Сластьонін, А. Міщенко, І. Ісаєв [224; 

225]) та виявляють окремі аспекти її реалізації в освітньому процесі.  

Так, дослідженню феномену прогнозування як компонента професійної 

майстерності сучасного педагога приділили увагу Б. Гершунський [55], 

В. Демидова [69]; сутність і специфіку педагогічного передбачення досліджено 

В. Вітюком [44]; аналіз різновидів педагогічного прогнозування здійснено 

М. Кошелєвим [123]; визначення методично-технологічного інструментарію 
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задля вирішення проблем педагогічного й дидактичного прогнозування 

розглянуто О. Топузовим [240] тощо.  

В. Ягупов підкреслює, що в практичному втіленні положень 

прогностичного підходу в галузь освіти виникає низка труднощів, зумовлених 

складністю самих об’єктів прогнозування, потребою в аналізі й узагальненні 

розмаїття даних, різновекторністю структури прогностично-педагогічної 

діяльності, яка складається з таких компонентів, як діагностичний, орієнтовно-

прогностичний, конструктивно-проєктувальний [270]. 

Варто уточнити їх функції у вокально-підготовчому процесі, а саме: 

діагностичний компонент становить основу виявлення й усвідомлення 

індивідуально-психічних особливостей, рівня підготовленості студентів до 

вокальної освіти, дозволяє виявити існуючі індивідуальні проблеми, які мають 

ураховуватися в процесі занять, складають базу для узагальнення й виявлення 

закономірностей їх формування на засадах упередження можливих 

педагогічних помилок і чинників їх прояву.  

Оволодіння майбутнім фахівцем здатністю до орієнтовно-прогностичної 

діяльності має забезпечуватися ґрунтовним аналізом соціокультурних умов і 

суспільних потреб, специфікою освітнього середовища й педагогічних ситуацій, 

спроможністю охоплювати обрій завдань із погляду їх спрямованості на 

досягнення головної мети фахової діяльності та на цих засадах висувати власні 

пропозиції щодо способів досягнення конкретних цілей, а також змісту й методів 

власних вокально-педагогічних дій. У даному випадку визначальними стають 

потреба суспільства в збагаченні духовності його членів, мистецькому розвитку 

майбутніх фахівців як носіїв культурних (зокрема – вокально-мистецьких) 

цінностей і здатності транслювати їх духовний потенціал наступним генераціям. 

Прийняття цих завдань має втілюватись у процесі формування в магістрантів 

музичного мистецтва широкого обрію знань, відповідальності за якість їх 

упровадження у вокально-освітнє середовище, стремлінні досягати оптимальних 

результатів у майбутній вокально-викладацькій діяльності.  
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Отже, реалізація ідей пропедевтичного навчання в галузі викладання 

вокалу потребує свідомого ставлення до сутності педагогічного прогнозування 

як випереджувального моделювання з точки зору перспектив розвитку 

зовнішніх і внутрішніх чинників багатовекторної фахової підготовки викладача 

відповідного фаху, можливостей активізації його здатності до організації та 

управління педагогічним процесом завдяки врахуванню закономірностей вікового 

й індивідуального розвитку вокальних здібностей студентів, забезпеченню логіки 

його розгортання, наявності свідомих уявлень щодо мети власної освітньої 

діяльності й досягнення очікуваних результатів.  

У контексті даного дослідження прогностичний підхід орієнтує на 

формування в магістрантів-вокалістів здатності до всебічно обґрунтованого 

планування вокального розвитку вихованців, самопроєктування ними власного 

професійного розвитку, а також самовияву недоліків у своїй освітній та досвідно-

викладацькій діяльності різноманітного порядку – від виконавсько-технічних до 

художньо-розвивальних та педагогічно-виховних, – з метою їх нагальної корекції, 

мінімізації та запобігання в майбутньому освітньому процесі.  

Науковці підкреслюють, що освітньо-педагогічне прогнозування, як і 

будь-який інший вид наукового прогнозування, – це не спонтанний процес 

передбачення майбутнього на основі простої екстраполяції виявлених 

тенденцій, не механічно підсумована сукупність припущень і суб'єктивних 

думок, а спеціально організоване системне наукове дослідження, спрямоване на 

отримання випереджаючої інформації про перспективи розвитку 

досліджуваного феномену (О. Захаров [88]). 

Як зазначають А. Хуторськой та Л. Хуторська, «…компетентнісний 

досвід має свою специфіку. Вона полягає в тому, що під час освоєння 

компетентнісного досвіду завжди відбувається порівняння досягнутого 

результату практичної, або пізнавальної, або будь-якої іншої діяльності учня з 

бажаним тобто проєктованим або прогнозованим ним» [255, с. 4]. 

Під педагогічним прогнозуванням розуміються інтелектуальні дії, які 

«…забезпечують отримання випереджальної інформації про досліджуваний 

https://bookucheba.com/nauki-filosofiya/filosofiya-obrazovaniya.html
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об’єкт із метою оптимального розв’язання висунутих навчально-виховних завдань 

і завдань подальшого розвитку кожного суб’єкта педагогічної взаємодії» 

(О. Кабанська, Н. Ткачова [98, с. 67]). Тому В. Ягупов зазначає, що ця діяльність 

потребує від викладача психолого-педагогічного мислення, педагогічної 

спрямованості, ініціативи, творчості, володіння багатим арсеналом організації 

виховних заходів і глибоких психологічних та педагогічних знань [270]. 

Важливо також усвідомлювати, що, як зазанчає П. Підкасистий, 

«…прогностична функція педагогічної теорії на відміну, наприклад, від теорії у 

фізиці, полягає не тільки в тому, що вона дає можливість передбачити, як процес 

(у даному випадку педагогічний) буде протікати «сам по собі», без нашого 

втручання. Важливо не тільки охопити «саморух» об’єкта і на цій основі 

передбачити, як буде вести себе саме ця, яка вивчалася нами, педагогічна система. 

Необхідно ще показати, як цю систему можна перетворити, поліпшити. Завдання 

буде двоєдине: не тільки вивчати, але й конструювати» [182, с.214]. 

Це пояснює значущість наступного компоненту педагогічної 

прогностики, який полягає в оволодінні майбутніми фахівцями здатністю до 

конструктивно-проєктувальної діяльності. 

На думку В. Сластьоніна, конструювання освітнього процесу включає в 

себе аналіз, діагностику, визначення прогнозу й розробку проєкту діяльності на 

засадах зв’язку таких видів діяльності педагога, які відносно незалежно 

спрямовані на конструювання змісту, засобів і програми дій своїх вихованців та 

реалізуються в єдності технології конструювання змісту, матеріальних або 

матеріалізованих засобів та видів діяльності, в кожній із них виділяються 

послідовно виконувані педагогом завдання: аналітична (завершується 

постановкою діагнозу), прогностична та проективна, творча, розумова 

діяльність. «Аналіз, прогноз і проєкт – нерозривна тріада в процесі розв’язання 

будь-якого педагогічного завдання, незалежно від її предметно-змістового 

наповнення й тимчасових обмежень» рівня складності завдань – від 

стратегічних, тактичних до оперативних [224, с. 366]. 
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У галузі вокальної педагогіки ці вимоги, на нашу думку, реалізуються в 

здатності фахівця до творчого індивідуалізованого планування вокально-

освітнього процесу свого вихованця, націленого в першому випадку – на його 

успішну майбутню фахову діяльність, у другому випадку – на успішне 

завершення навчання, складання іспиту, у третьому – на підвищення рівня 

володіння певними вокальними навичками й уміннями, якісним виконанням 

поточного репертуару. 

Нам також імпонує позиція В. Сластьоніна, який визначає, що в 

діяльності педагогів різних рівнів спостерігаються різні варіанти 

співвідношення перспективного й оперативного конструювання освітнього 

процесу, у колі яких науковець виділяє:  

– локально-моделюючий рівень, особливість якого полягає в тому, що для 

викладача домінуючим є технологія формування певного комплексу навичок, 

умінь, набуття предметних знань, а не педагогічного процесу в цілому; 

– репродуктивно-адаптивний, який реалізується в здатності передбачати 

досягнення проміжних, хоча й важливих цілей у процесі занять;  

– системно-моделюючий, вищий рівень прояву проєктувальних 

можливостей, які характеризуються довгостроковістю й націленістю на 

досягнення стратегічної мети освіти. 

Отже, використання прогностичного підходу до процесу формування 

пропедевтичної компетентності магістрантів-вокалістів зумовлено нагальною 

потребою вироблення методичної стратегії навчання, спрямованої на 

вирішення комплексу взаємопов’язаних завдань. До їх числа належать набуття 

магістрантами-вокалістами здатності до отримання випереджальної інформації, 

необхідної для організації та оптимізації процесу навчання конкретного 

вокаліста-початківця, педагогічного прогнозування, результати якого 

реалізуються в розробленні індивідуального навчального плану студента, 

доборі конструктивного формувально-фонаційного музичного матеріалу й 

художнього репертуару [229; 257; 266]. 
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Прогнозування, за А. Хуторським, є передбаченням можливого результату 

або можливого ходу виконання діяльності й навіть зоровим уявленням його 

образу. Показником сформованості компетентності служить нульова різниця 

між проєктованим і реальним результатами діяльності [255]. Науковець також 

визначає, що вид конкретної виконуваної діяльності не має значення, важлива 

лише різниця між бажаною й очікуваною метою діяльності та досягнутим 

реальним результатом: саме в процесі порівняння бажаного й досягнутого 

відбувається критичне осмислення характеру власної діяльності, виникає 

потреба в отриманні нових знань і оволодінні новими способами діяльності, 

перетворення самосвідомості вихованця, уточняється ставлення особистості до 

здійснених змін у раніше набутому досвіді тощо.  

Важливою умовою успішності прогнозування та планування є здатність 

передбачати труднощі й можливі помилки, зумовлені індивідуальними 

особливостями співака-початківця, зокрема – його психофізіологічними й 

вокальними задатками, особистісними властивостями, нахилами, творчим 

потенціалом тощо.  

Таким чином, у ході студіювання наукових джерел, дотичних проблемі 

підготовки майбутніх викладачів до педагогічної діяльності, визначено провідні 

вектори нагальних освітніх завдань. Серед яких: 

– проєктування цілей навчання відповідно до розробленої моделі 

підготовки вчителя вокалу до впровадження превентивних методів; 

‒ переведення цілей на мову практичних завдань у вигляді пропедевтичних 

дій магістранта-вокаліста як майбутнього викладача вокалу та як 

вокаліста-виконавця, адже, він має забезпечувати перехід від навчальних 

завдань до професійної діяльності; 

‒ контроль, оцінка та корекція процесу засвоєння знань, умінь студентами-

вокалістами.  

Дана логіка відображає основні положення та принципи технологічної 

побудови процесу формування в майбутніх викладачів вокалу пропедевтичної 
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компетентності, що пояснює доцільність обрання технологічного підходу як 

настановного в даному дослідженні. 

Як відомо, ще в працях Я. А. Коменського акцентується на необхідності 

розробки методів, які б перетворювали процес навчання на чіткий механізм, що 

працює на зразок автомату непохибно й точно, як «годинник із правильно 

урівноваженими гирями» [115].  

Становлення наукових понять «педагогічні технології» та «технологічний 

підхід» відбулось у другій половині ХХ століття. У цей період у наукових 

колах з’являється тенденція до оновленого розуміння освітнього процесу та 

визначення інновацій щодо підходів і принципів його організації. Під впливом 

інноваційних ідей відбувається переосмислення педагогічної технології як 

засобу оптимальної організації освітнього процесу. Таке розуміння є 

підґрунтям для розробок педагогічних технологій, де специфічною рисою 

виступає наявність чіткої постановки навчальної мети й розроблений алгоритм 

покрокових процедур її досягнення. 

Сьогодні феномен педагогічних технологій трактується як комплексна, 

динамічна система, що охоплює ідеї, засоби та способи організації діяльності 

цілісного освітнього процесу та сприяє досягненню бажаного та прогнозованого 

результату. Вирішення цього завдання забезпечується, по-перше, встановленням 

ієрархії компонентів, які її утворюють, та зв’язків між ними; по-друге – шляхом 

застосування технології алгоритмізація навчальних дій, зростанню їх складності – 

від елементарних до системно-цілісних, від репродуктивних до самостійних і 

творчо-продуктивних. У межах нашого дослідження істотно, що така система 

будується на основі аналізу актуальних вокально-педагогічних проблем, які 

стосуються як фонаційно-технічної, так і художньо-творчої та методико-практичної 

підготовки майбутніх викладачів вокалу. 

Перспективи технологічного підходу до навчання висвітлені в багатьох 

сучасних наукових розвідках. Серед них важливу роль у дослідженні проблеми 

пропедевтичної компетентності відіграють ідеї Дж. Брунера та його 

послідовників, які розглядають технологічний підхід крізь призму 
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інтерактивного навчання, центральним елементом якого стають комунікаційні 

відносини між учасниками навчального спілкування [282]. 

Роль технологічного підходу в організації науково-дослідного аспекту 

освітнього процесу підкреслюють В. Беспалько [21], Ю. Гіппенрейтер, 

О. Овчиннікова [57], О. Кабанська, Н. Ткачова [98], Л. Пастушенко [178], 

Т. Плохута [185] та ін. Наслідуючи ідеї цих науковців, підкреслимо, що 

орієнтація на технологічний підхід відіграє особливо значущу роль у 

формуванні вокальних, виконавсько-рухових та інтелектуально-музичних 

умінь. 

Педагогічна технологія розглядається як чітко скорегована 

багатокомпонентна навчально-виховна система, побудована на засадах 

передбачення мети, планування педагогічних дій у певному алгоритмі їх 

виконання, спроєктованих на досягнення гарантованого результату, постійного 

моніторингу отриманих результатів з подальшою корекцією змісту та способів 

діяльності.  

В аналізі особливостей застосування технологічного підходу важливо 

враховувати, що будь-яка освітня технологія має відповідати таким критеріям 

технологічності, як: 

‒ концептуальності, тобто має спиратися на певну наукову концепцію; 

‒ системності, побудованої на засадах виявлення компонентної структури 

та взаємозв’язків її частин, які забезпечують її цілісність; 

‒ керованості, що передбачає діагностичне цілепокладання, планування, 

проєктування процесу навчання, поетапну діагностику, варіювання засобів і 

методів із метою їх корекції та оптимізації отриманих результатів; 

‒ ефективності, визначеної результатами й енергетичними та часовими 

витратами, поєднаними з досягненням високого рівня очікуваних результатів; 

‒ відтворюваності, тобто можливості застосування (повторення, 

відтворення) педагогічної технології в інших однотипних умовах 

(Г. Селевко [215, с. 16-17]). 
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У межах нашого дослідження технологічний підхід до формування 

пропедевтичної компетентності магістрантів музичного мистецтва в ході 

підготовки до викладання вокалу дозволяє обґрунтувати різні аспекти цього 

процесу, від постановки цілей, проєктування, організації освітнього процесу, 

методи формування тих чи інших компонентів фахової компетентності, 

здійснення діагностики й моніторингу ефективності створеної методики.  

Так, у процесі формування вокально-фонаційних навичок доцільно 

враховувати напрацювання в галузі психофізіологічних механізмів, а звідси – і 

технологічних прийомів їх утворення на засадах усвідомлення закономірностей їх 

формування та гнучкого застосування в різних контекстних ситуаціях, 

спираючись, зокрема, на теорію М. Бернштейна та його послідовників [22]. У 

формуванні музично-інтелектуальних навичок і вмінь варто враховувати теорію 

поетапного формування розумових дій за П. Гальперіним [51], як технологію, що 

забезпечує передбачуваність і певну гарантованість успішності їх здійснення.  

Достеменно, що процес оволодіння вокально-виконавською технікою 

потребує, з одного боку, певного алгоритму дидактичних дій, з іншого боку, 

вимагає прогнозування не тільки певних результатів навчання, але й способів їх 

досягнення та можливих на цьому шляху педагогічних, зокрема вокально-

технічних помилок. Відтак, їх передбаченню в освітньому процесі сприяє 

організація освіти на засадах технологічного підходу, який орієнтує розробку 

методики формування пропедевтичної компетентності магістрів-вокалістів 

відповідно до ґрунтовних теоретичних положень пропедевтичної педагогіки, 

що містять як загальнометодологічні, так і практичні цілі. 

Схарактеризовані вище підходи – антропологічний, синергетичний, 

прогностичний, технологічний, на нашу думку, є основоположними для 

розробки методики формування в магістрантів музичного мистецтва 

пропедевтичної компетентності, їхньої здатності до упередження або 

мінімізації типових педагогічних помилок у процесі навчання співу майбутніх 

викладачів музичного мистецтва. 
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Реалізації їх провідних положень має сприяти організація освітнього 

процесу з формування в магістрантів пропедевтичної компетентності на засадах 

певних педагогічних принципів.  

Значущість педагогічних принципів (від лат. principium – основа, застава) 

зумовлена тим, що в них мають бути задекларовані провідні ідеї та 

закономірності освітнього процесу певного типу, які спрямовують 

обґрунтування змісту й вибору методів і способів його здійснення. 

В обґрунтуванні першого педагогічного принципу ефективного формування 

пропедевтичної компетентності майбутніх викладачів вокалу ми виходимо з того, 

що, як відомо, педагогічне спілкування, його стиль, характер взаємин, які 

складаються між викладем і студентом, відіграють суттєву роль в досягненні 

очікуваних результатів, що свідчить значущість забезпечення в освітньому 

процесі принципу впровадження діалогічно-аттрактивного стилю 

педагогічного спілкування.  

Під педагогічним спілкуванням, за В. Кан-Каліком [99], будемо розуміти 

систему прийомів і навичок взаємодії педагога й вихованців, яке здійснюється з 

метою обміну інформацією, розвивально-виховних впливів, виступаючи 

засобом вирішення педагогічних, соціально-психологічних завдань, 

забезпечення виховного процесу на засадах встановлення певних взаємин між 

суб’єктами освітнього процесу.  

Питання, пов’язані зі стилем педагогічного спілкування, привертають 

увагу таких науковців, як А. Бодальов [28], Я. Бугерко [34], Ван Яцюнь [26], 

Н. Волкова [45], О. Гура [64], М. Дубінка [76], І. Полубоярина [187], 

Є. Проворова [194], та ін., які одностайно визначають, що стиль спілкування, 

тип позиціювання та ставлення викладача до своїх вихованців здійснюють 

суттєвий вплив не тільки на досягнення певних результатів навчання, але й на 

розвиток їхньої розкріпаченості та здатності до самовияву потенційних 

можливостей, мислення та творчої активності. 

У галузі мистецької, зокрема музичної педагогіки ця проблема також 

неодноразово привертала увагу науковців. Так, у працях А. Козир [115], О. Ребрової 
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[202], Л. Проців [192], О. Самойленко [211], О. Устименко-Косоріч [246], Чжан 

Цзінцзіна [257] та ін. відзначається, що в галузі мистецької освіти характер взаємин, 

стиль спілкування відіграють особливо значущу роль, що пояснюється емоційно-

особистісним забарвленням засвоюваних об’єктів – музичних творів, значущістю 

суб’єктивних смислів, які надаються художньому сенсу творів. 

Доцільно навести з цього приводу думку Б. Асаф’єва, який наголошував, 

що в процесі художньо-педагогічного спілкування специфічна роль твору 

мистецтва полягає в тому, що ми не повинні його вивчати, ми маємо його 

спостерігати [10, c. 12], намагаючись виявити художню ідею автора, його 

художньо-естетичну позицію, навіяну атмосферою епохи, художнього напряму 

та зіставляти її зі своїми враженнями, почуттями, асоціаціями, смислами, 

вступаючи з ними у віртуальний діалог. 

Відзначається також, що діалогічне спілкування сприяє розкриттю 

індивідуальності суб’єктів освіти, самовияву їхніх потенцій, проявляючись у 

суб’єкт-суб’єктній взаємодії між викладачем та студентом, у обміні художніми 

враженнями, думками, способами розуміння неоднозначності художнього образу 

та способів його втілення виконавськими засобами. Звернемо також увагу на 

позицію відомих науковців, зокрема М. Бахтіна [16], Л. Виготського [48], 

Е. Економової [80], О. Олексюк [171], Г. Падалки [175], О. Рудницької [209], які 

акцентують, що в мистецтві відбувається духовне, віртуальне спілкування і між 

особистістю та мистецьким твором. Так, О. Отич доводить, що принцип 

діалогічності має важливе значення в мистецько-освітньому процесі тому, що 

саме відчуття участі в духовному діалозі спонукає виконавців до всебічного 

аналізу й усвідомлення феноменів сучасного полікультурного середовища і тим 

самим сприяє їх зануренню в сутність ідеї художнього твору [173]. 

Варто також зазначити, що в діалогічному спілкуванні великого значення 

набуває міра довіри й симпатії між обома суб’єктами спілкування. Нам імпонує 

позиція М. Дубінки [76], яка полягає в тому, що в організації діалогу важливу 

роль відіграє застосування прийомів атракції (лат. attrahere – приваблювати) як 
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способу полегшення сприйняття позиції іншого, якщо до нього сформувалось 

емоційно позитивне ставлення.  

Важливу роль відіграє у цьому процесі здатність зрозуміти позицію 

студента, проявляти повагу до його інтересів і смакових переваг, навіть якщо 

вони вдаються викладачеві недоречними, вміння викладача позитивно й 

переконливо обґрунтовувати критичні зауваження, надихати свого вихованця 

на їх подолання тощо. Не є виключенням, на наш погляд, і ставлення студента-

вокаліста до свого викладача, адже процес міжособистісного розуміння, який 

значною мірою реалізується в емоційній сфері, набуває особливої значущості в 

галузі музичного мистецтва, насиченого емоційними враженнями та проявами.  

Надзвичайно важливим є так званий «паралінгвістичний» компонент 

комунікації, пов’язаний з особливостями стилю вербального спілкування, до 

яких відносять гучність або швидкість мови, вибір інтонації, пауз у мові, 

кінестатику, тобто позу, жестикуляцію, міміку, зорові сигнали, які можуть 

мимоволі передавати певну інформацію та створювати певне (приємне або 

негативно-роздратоване) враження від партнера з діалогу і тим самим 

підсвідомо впливати на якість сприйняття від нього інформації.  

Отже, всі зазначені вище аспекти міжособистісної комунікації складають 

загальний фон педагогічного спілкування та впливають на міру довіри співака 

до свого вихователя, сприяють створенню атмосфери натхненності, художнього 

піднесення, а звідси – й підвищенню ефективності вокально-освітнього 

процесу.  

Ці міркування пояснюють визначення даного принципу як діалогічно-

аттрактивного, тобто такого, в якому успішність і змістовність освітньо-

творчого діалогу забезпечується приємністю спілкування, позитивно-

змістовими стосунками, сумісними позитивно-художніми переживаннями, що 

посилює ефективність методичних порад викладача й у той самий час – набуття 

майбутнім фахівцем упевненості у вірності просування у вокальному розвитку 

та реалізації своїх творчих потенцій.  
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Обґрунтовуючи наступний принцип, за яким має здійснюватися 

формування в магістрантів пропедевтичної компетентності, виходимо з того, 

що досягнення високих результатів базується на засадах усвідомлення 

глибинних закономірностей і механізмів формування певного феномену, що 

стає основою для усвідомленої та цілеспрямованої вокально-педагогічної, 

виконавської, творчо-продуктивної діяльності майбутніх фахівців. 

Науковці, які досліджували проблему навченості, формування 

теоретичного мислення та здатності до аналітичного сприймання, зокрема, 

О. Леонтьєв [137], О. Негребецька, В. Босий, Ю. Сивоконь [166], Є. Проворова 

[194], С. Рубінштейн [208], відзначають роль оволодіння дедуктивним методом 

пізнання, який характеризується системністю, усвідомленням загальних 

принципів і закономірностей становлення певного конструкту, здатністю до 

його цілісного й диференційованого аналізу, синтезу та класифікації 

досліджуваних явищ тощо. 

На значущість оволодіння майбутніми фахівцями здатністю до абстрактно-

теоретичного мислення в галузі вокального мистецтва та вокальної педагогіки 

звертають увагу Г. Падалка [175], Г. Побережна, Т. Щериця [183], О. Стахевич 

[228], О. Стріхар [230], Цзян Хепін [256] та ін.  

Натомість музичне пізнання невідривно пов’язане з його «сенсорно-

матеріальною» основою та реалізується в емпірико-практичних формах, на 

сенсорно-чуттєвих музичних образах у єдності аудіальних, рухових, зорових 

асоціацій, оперування якими становить основу музичного мислення. У такий 

спосіб діяльність музично-інтелектуальна будується як перехід від конкретного до 

узагальненого утворення, тобто методом індукції. Отже, вокальна діяльність 

відбувається на засадах органічного поєднання дедуктивного та індуктивного 

методів засвоєння навчального матеріалу, їх синтезу в практичних видах 

музикування, оволодінні узагальненими способами музично-освітньої діяльності, 

сприяючи тим самим формуванню бажаних компетентностей. Діалектичний 

взаємозв’язок між цими типами пізнання зумовлений природою художньої 

діяльності (Л. Виготський [48], О. Лілов [139], В. Медушевський [151], є 
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необхідною умовою повноцінного сприйняття й усвідомлення сутності художніх 

вражень, здатності довільно оперувати музично-слуховими уявленнями та 

вокально-руховими діями. Зазначене свідчить про важливість поєднання процесу 

безпосередньо-чуттєвого та узагальнено-абстрактного оперування інформацією, 

зокрема – музичними образами на засадах усвідомлення їх сутності, системи 

взаємозв’язків, особливостей втілення у виконавській і творчій діяльності.  

Відтак, принцип діалектичної єдності дедуктивного та індуктивного 

методів пізнання визначимо як важливий шлях оптимізації вокально-

педагогічної підготовки магістрантів.  

Значущість принципу системності в процесі формування пропедевтичної 

компетентності майбутніх викладачів вокалу зумовлена тим, що зміст діяльності 

останніх забезпечується різноплановою підготовкою та втілюється в різних 

формах діяльності, утворюючись у результаті взаємозв’язків потребуючи 

постійного узгодження й реалізації взаємозалежності (Ю. Полянський [188], 

Г. Селевко [215], Г. Щедровицький [263] та ін.).  

Вокально-викладацька діяльність потребує, з одного боку, володіння 

розвиненими музичними (перцептивно-слуховими, емоційними, музично-

інтелектуальними) навичками, володіння належними навичками психотехніки, 

тобто оперування внутрішніми слуховими уявленнями, здібностями, вихованим 

смаком, мистецькою ерудицією, досвідом виступів на сцені, здатністю до 

грамотного «розкодування» нотного тексту та його інтерпретації тощо. З іншого 

боку, викладач ЗВО має бути методистом і науковцем, зокрема – володіти 

навичками діагностики й моніторингу освітнього процесу, володіти науковим 

апаратом і практично реалізовувати навички науково-методичної діяльності, 

спрямовані на підвищення якості своїх результатів, тобто бути всебічно 

підготовленим фахівцем, здатним суміщати дії співака-виконавця, викладача, 

методиста-дослідника, організатора (Л. Василенко [38], А. Козир [110], 

Н. Овчаренко [170], О. Піхтар [183]). Отже, процес оволодіння магістрантами 

пропедевтичною компетентністю має відбуватися на засадах отримання 

широкого комплексу знань різновекторного типу: філософсько-світоглядного, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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методологічного, психолого-педагогічного, культурологічно-мистецького, 

вокально-формувального спрямування (анатомо-фізіологічного, фоніатричного 

тощо), нарешті – вокально-методичного та практико-зорієнтованого характеру.  

Не менш важливим є і усвідомлення викладачем необхідності досягати 

координованості в змісті й формах вокально-фахових дисциплін, зокрема 

дотримання зрозумілої логіки ускладнення вокально-фонаційних завдань, 

взаємозалежності вправ на розспівування, вокалізацію та освоєння певного 

репертуару тощо (Н. Кьон [133]). Отже, цей принцип спрямовує зусилля на 

стимулювання майбутніх викладачів вокалу до системного засвоєння науково-

методичного доробку в галузі вокальної підготовки студентів та оптимізації її 

методики відповідно до завдань вокального навчання та забезпечення зв’язку 

різних структурних компонентів змісту підготовки майбутніх викладачів у їх 

взаємодії з процесом формування їхньої пропедевтичної компетентності.  

У визначенні наступного принципу – забезпечення двох векторів 

самоаналізу й самовдосконалення: власного стилю викладання та якості 

навченості вокалістів-початківців – ми виходимо з того, що процес оволодіння 

магістрантів пропедевтичною компетентністю відбувається на засадах 

оволодіння майбутніх фахівців теоретико-методичними засадами вокально-

педагогічної діяльності та здатністю досягати результатів своєї практичної 

діяльності, що реалізуються у змінах, які відбуваються з їхніми вихованцями. 

Отже, процес становлення фахівця відбувається у цих двох площинах і його 

якість залежить від взаємозв’язку набутих знань і здатності їх логічно й 

системно застосовувати, адаптуючи до індивідуальних особливостей співаків-

студентів, вирішення актуальних завдань освітнього процесу тощо.  

Здатність усвідомлювати якість їх прояву є важливою передумовою 

встановлення причинно-наслідувальних зв’язків між якістю педагогічної 

діяльності та її результатами, поза чим неможливо усвідомлювати чинники 

невдач, а з цим – і досягати самовдосконалення. З цього виходить значущість 

оволодіння магістрантів здатністю до критично-рефлексивного аналізу 1 

самооцінки своєї діяльності, а також здатності адекватно визначати якість та 
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чинники можливих невдач. З цього виходить необхідність озброєння 

майбутнього фахівця двома векторів самоаналізу й самовдосконалення, які 

стосуються його власного стилю викладання та навченості вихованців-співаків.  

У обґрунтуванні наступного педагогічного принципу ефективного 

формування пропедевтичної компетентності майбутніх викладачів вокалу – 

досягнення суголосності прогностичної та оцінно-корекційної функцій у 

пропедевтичній роботі, ми спираємося на твердження В. Сластьоніна та 

І. Ісаєва, які визначають, що метою всякого роду педагогічної діяльності 

завжди стає її змодельований результат, представлений у свідомості як проект 

реальних кількісних і якісних змін педагогічного процесу або його окремих 

компонентів [225]. Отже, маємо враховувати, що прогнозування є 

визначальним не тільки для організації освітнього процесу, а й для здійснення 

оцінно-регулятивної, контрольно-цільової функції, яка забезпечується на 

засадах порівняння очікуваних та отриманих результатів. Завдяки виявленню 

існуючих розбіжностей та їх деталізованому аналізу створюються умови для 

виявлення похибок, чинників їх прояву, що негативно вплинули на результат, а 

звідси – і спроможності до їх подальшої корекції фахівцем. 

Ця послідовність дій стає вирішальною для самовдосконалення фахівця 

та підвищення якості результатів його діяльності. Натомість реалізація 

зазначеної логіки освітнього процесу потребує постійного зіставлення 

прогностичних уявлень та отриманого результату, що свідчить про важливість 

досягнення суголосності між прогностичною та оцінно-корекційною функціями 

пропедевтичного процесу, а звідси – і оволодіння методами моніторингу, 

діагностики та самомоніторингу процесу своєї викладацької діяльності, 

критичного осмислення отриманих результатів, аналізу виявлених недоліків з 

метою їх подальшого виправлення й уникнення.  

Значущість принципу профілактичної апробації інноваційних методів 

пояснюється тим, що результати впровадження певних, особливо – недостатньо 

висвітлених авторитетними фахівцями методів формування вокальних навичок, 

не можуть бути до кінця передбаченими, адже вони є результатом не тільки 
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логічно вивірених роздумів, а й прояву спонтанно-інтуїтивних дій, здатності 

викладача передбачати цілу сукупність чинників, зокрема – особливостей 

психологічного стану співака, його вокального здоров’я, здатність до розуміння 

сутності методичних рекомендацій тощо. 

Варто нагадати про досить розповсюджені педагогічні невдачі в практиці 

навчання вокалу співаків-початківців. Науковці неодноразово порушували 

питання професійних захворювань співаків, пов’язані з невідповідністю методів 

роботи фізіологічним закономірностям розвитку й гігієни голосу. Серед них, 

зокрема, дослідження О. Єгорова «Гігієна голосу та його фізіологічні засади» 

[79], В. Єрмакова «Дефекти вокальної методики та роль вимови у співі» [84], 

К. Злобіна «Фізіологія співу у профілактиці захворювань голосу співака [92], 

праці О. Кравченка [124], І. Левідова [136], К. Лінклейтер [138], Л. Работного 

[200], І. Рамзіної [202] та ін.  

Існує також проблема ефективності й доцільності застосування вокально-

методичних рекомендацій, які широко пропонуються в останній період у 

відкритому доступі завдяки комунікативно-інформаційним засобам Інтернету. 

Все це свідчить про необхідність всебічного й ґрунтовного аналізу новацій, 

пропонованих практиками прийомів і методик з метою упередження можливих 

педагогічних помилок, їх апробації досвідченими і зрілими співаками, а також 

деталізованого пояснення і супроводу процесу застосування нових незвичних 

технік з подальшим систематичним моніторингом стану стомлення голосу 

співака-початківця, його самозвіту, аналізу психологічних станів і контролю за 

вокальним здоров’ям.  

Зрозуміло, що обережним має бути фахівець і щодо застосування 

винайдених ним самим методів, адже далеко не все, що підходить одному 

співаку, є корисним і можливим для іншого. Не випадково ще італійський 

педагог XIX ст. Генріха Панофка зазначив, що «треба б було написати стільки 

методик, скільки й учнів» [176]. Як акцентує Н. Ангуладзе, вокальна педагогіка 

може охопити тільки загальні риси практичної роботи з голосом, в той час, як 
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кожен співак – це неповторна особистість, оскільки, як не буває двох однакових 

людей, так і не буває двох однакових голосів [3]. 

Зазначене свідчить про доцільність дотримання принципу профілактичної 

апробації інноваційних методів засобами методико-теоретичного аналізу і 

практичної перевірки виявлення можливих проблем у їх застосуванні та 

винаходу способів їх усунення, які мають передувати рекомендаціям щодо 

впровадження в процес вокальної підготовки майбутніх фахівців, а також 

постійний само-моніторинг та нагальне врахування його результатів і корекції 

обраних методів і прийомів формувально-виховного педагогічного впливу.  

Таким чином, доцільним є впровадження даного дослідження на засадах 

настановних ідей компетентнісного, антропологічного, синергетичного, 

прогностичного і технологічного підходів. Реалізація їх положень має 

регулюватися такими педагогічними принципами, як забезпечення діалогічно-

аттрактивного стилю педагогічного спілкування; діалектичної єдності 

дедуктивного та індуктивного методів пізнання; системності в доборі інтонаційно-

технічного матеріалу й репертуару; поєднання двох векторів самоаналізу й 

самовдосконалення: власного стилю викладання та якості навченості вокалістів-

початківців; суголосності прогностичної та оцінно-корекційної функцій у 

пропедевтичній роботі; профілактичної апробації інноваційних методів. 

 

2.2. Педагогічні умови й методи формування в магістрантів 

музичного мистецтва пропедевтичної компетентності  

 

В обґрунтуванні педагогічних умов формування в магістрантів музичного 

мистецтва пропедевтичної компетентності ми виходимо з визначення 

зазначеного феномену як фактору, що впливає на перебіг освітнього процесу, 

якому притаманні такі ознаки:  

– педагогічні умови створюються цілеспрямовано й реалізуються в 

освітньому середовищі;  

– їх забезпечення дозволяє вирішити поставлене педагогічне завдання;  
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– створення педагогічних умов має сприяти цілеспрямованості наукового 

пошуку, забезпечувати можливість перевірки досягнутих результатів, тим 

самим позитивно впливаючи на ефективність вирішення поставлених 

завдань дослідження. 

Кореспондування цих положень із завданнями дослідження дозволило 

визначити педагогічні умови формування пропедевтичної компетентності 

магістрантів музичного мистецтва.  

В обґрунтуванні першої педагогічної умови виходимо з того, що значущість 

набуття пропедевтичної компетентності для магістрантів музичного мистецтва є 

неочевидною, що пояснюється, з одного боку, відсутністю розробленого фахово-

пропедевтичного курсу в навчальному плані українських ЗВО та нерозробленістю 

питань його змісту в підготовці фахівців вищої вокально-педагогічної ланки 

освіти. З іншого боку, як показують спостереження та аналіз літературних джерел, 

більшість магістрантів-вокалістів мріє про кар’єру співака-виконавця й 

недостатньо замислюється над підготовкою до викладання вокалу. Крім того, 

значна частка магістрантів пройшла «вокальну школу», яка будувалася на засадах 

емпіричного досвіду своїх викладачів, що сформувало в них уявлення про 

доцільність і перспективність викладання вокалу на засадах продовження вже 

засвоєних традицій і методичних прийомів та недостатню усвідомленість 

особливостей інших підходів, методів навчання вокалу, використання 

інноваційних пошуків і здобутків у галузі вокальної педагогіки. 

У той самий час добре відомо, що будь-який вид пізнавальної діяльності, 

особливо якщо він потребує відчутних зусиль, буде ефективним тільки в результаті 

внутрішньої активності особистості, наявності в неї системи мотивів і стимулів до 

їх прояву, пізнання певного явища, спонукою концентрації уваги на тому чи 

іншому змісті пізнання, наявності усвідомленого й відповідального ставлення 

майбутніх викладачів вокалу до засвоєння знань і вмінь у процесі підготовки до 

фахової діяльності. Отже, стимулювання в магістрантів усвідомленого й 

відповідального ставлення до оволодіння пропедевтичною компетентністю 

потребує спеціальної уваги та стає заставою її успішного формування.  
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Забезпечення цієї умови тісно пов’язано з виявленням внутрішніх 

мотивів, які мають сприяти підвищенню в студентів зацікавленості в оволодінні 

вокально-педагогічною майстерністю, оскільки тільки в умовах позитивної 

внутрішньої мотивації зростає їх увага, пізнавальна, творча активність, а з цим 

з’являється й упевненість у собі, творче натхнення.  

Звернувшись до відомої «піраміди» мотивів (за А. Маслоу) виділимо 

серед них чотири блоки, які відіграють найбільш значущу роль для набуття 

магістрантами музичного мистецтва пропедевтичної компетентності, а саме:  

– мотиви, пов’язані з потребою особистості в повазі, визнанні, які 

спонукають її до пізнання як шляху досягнення професійного успіху, а з 

цим – і певного статусу, престижу й конкурентоспроможності;  

– мотиви, що проявляються у вигляді пізнавальних потреб, які полягають, 

на думку науковця, не в простому спогляданні, а в усвідомленні й аналізі 

отриманої інформації, її систематизації, виявленні взаємозв’язків і причинно-

наслідкових зв’язків між різними елементами знання, побудові 

упорядкованої системи цінностей;  

– групі мотивів, пов’язаних із задоволенням естетичних потреб, 

насиченням сприйняття інформації позитивними «незацікавленими» 

(Л. Виготський) емоціями;  

– мотиви, прояв яких поясняється потребою особистості в 

самоактуалізації, а звідси – стремлінням до вдосконалення своїх здібностей, 

пошуку способів якісного оволодіння професійною майстерністю. 

Науковці визначають, що прояв зазначених груп мотивів у мистецько-

освітній діяльності набуває специфічного характеру (Л. Василенко [38], С. Шип 

[262]). Орієнтуючись на їх перелік різними авторами, схарактеризуємо найбільш 

типові для галузі мистецької, вокально-педагогічної освіти. В їх числі:  

– фахово-пізнавальні мотиви, які полягають у придбанні та поглибленні 

магістрантами своїх знань у різних галузях, зокрема у сфері вокального 

мистецтва й методики викладання вокальних дисциплін;  
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– соціальні мотиви, які проявляються в їхньому відповідальному ставленні 

до процесу набуття фахової компетентності з погляду здатності принести 

користь завдяки якісному здійсненню своєї педагогічної справи;  

– професійно-ціннісні мотиви, пов’язані зі стремлінням досягти в 

майбутньому конкурентоспроможності, отримати перспективну, 

престижну й цікаву роботу; 

– гедоністичні мотиви, серед яких – отримання задоволення від сприйняття 

музичного мистецтва, творчості провідних співаків, процесу власної 

вокально-виконавської діяльності, можливостей реалізуватися в умовах 

сценічного виконавства, проявити свої здібності й потенційні можливості; 

– мотиви самоствердження, властиві як виконавцям-вокалістам, так і 

викладачам, які готують своїх вихованців до участі в концертах, конкурсах 

і прагнуть отримати визнання оточуючих і підвищити свій статус;  

– прагматичні мотиви, які можуть проявлятися в бажанні отримати високу 

оцінку, матеріальну винагороду у вигляді стипендії тощо. 

Звернемо також увагу на дослідження психологів, які визначають 

значущість переживання задоволення від розумового напруження під час 

пізнавальної діяльності та пов’язаного з нею позитивного емоційного стану. 

Визнаючи цю залежність, такі науковці, як Л. Бочкарьов [33], В. Ражніков 

[203], П. Сімонов [220], відзначали, що пізнавальна потреба проявляється та 

зміцнюється тому, що одноразово з нею активізується переживання позитивних 

емоцій. Без емоцій немає ніякої потреби, в тому числі й пізнавальної. 

З їх проявом тісно пов’язані також інтелектуально-емоційні почуття, які 

проявляються в допитливості, чутті нового, здатності до подиву, упевненості 

або сумніві. Інтелектуальні почуття яскраво проявляються в процесі пізнання, 

акумулюючись у формі зацікавленості, радості від пізнання нового цікавого, 

проявляючись у захопленні пізнавальним процесом. 

Важливими способами стимуляції в магістрантів усвідомленого й 

відповідального ставлення до оволодіння пропедевтичною компетентністю як 

важливим аспектом набуття професійної майстерності й конкурентоспроможності 
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є й демонстрація переваг здатності до осмислення сутності навчальної дисципліни 

з погляду її внеску в осмислення мети освіти та своїх перспектив, здатності 

осмислити в узагальненій формі існуючі вокально-методичні проблеми, не 

вирішені в сучасній дійсності, що посилить усвідомлення магістрантами своєї ролі 

та відповідальності в їх вирішенні. Це, наприклад, питання раннього залучення 

дітей до навчання співу, зниження питомої ваги класичного вокального 

мистецтва, викликаного стрімким зростанням популярності естрадного співу, 

можливість суміщення різних стилів і виконавських манер одним співаком тощо.  

Необхідним засобом спонукання магістрантів до оволодіння механізмами 

пропедевтики педагогічних помилок є доведення їх перспективності на 

конкретних прикладах – під час занять у класі виконавської майстерності, в 

педагогічній практиці.  

Отже, стимуляцію усвідомленого й відповідального ставлення 

магістрантів до оволодіння пропедевтичною компетентністю як важливим 

аспектом набуття професійної майстерності й конкурентоспроможності 

визнаємо важливою педагогічною умовою сприяння успішному формування 

пропедевтичної компетентності та готовності до її реалізації в практиці своєї 

вокально-викладацької діяльності.  

В обґрунтуванні другої педагогічної умови враховуємо, що компетентність 

за своєю сутністю має інтегративну природу, яка проявляється в різних аспектах і 

формах. З цього виходить, що процес формування освітніх і фахових 

компетентностей потребує спеціальної спрямованості освітнього процесу на 

забезпечення й утворення зв’язків між його різнорідними елементами.  

Зазначимо, що прояв компетентності стосується вирішення різних рівнів 

завдань, розглянутих у попередніх розділах дослідження як завдання 

стратегічного, тактичного й операціонально-діяльнісного типу, які 

координують із формуванням фахових ключових компетентностей, утворених 

на засадах міждисциплінарних зв’язків, міжпредметної та внутрішньо- 

предметної координації освітнього процесу.  
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При цьому йдеться про три рівні й різновиди їх прояву. Перший рівень 

стосується міждисциплінарного зв’язку, який розуміється як взаємозбагачення 

та взаємопроникнення змісту освіти з дисциплін різних циклів, у нашому 

випадку гуманітарно-соціального (Філософія мистецтва) та дисциплін 

природничо-наукової (фундаментальної) підготовки, зокрема дисциплін 

«Методологія мистецької педагогіки та методика наукового дослідження», 

«Основи сучасних педагогічних концепцій» і має реалізуватися на рівні прояву 

ключових компетентностей. 

Другий рівень стосується комплексу дисциплін психолого-педагогічного 

циклу й дисциплін професійної – теоретичної та практичної підготовки, 

реалізація яких стосується формування вокально-фахових компетентностей. Це, 

зокрема, «Педагогіка і психологія вищої освіти», «Психологія творчості», 

вокально-фахові предмети – «Курс виконавської майстерності», «Ансамблеве 

музикування (за фахом вокал)», «Теорія і методика викладання вокалу у вищій 

освіті», а також комплекс вибіркових дисципліні, у числі яких – 

«Герменевтичний практикум з музичного мистецтва», «Практикум 

виконавсько-педагогічної інтерпретації вокально-хорових творів».  

Третій рівень стосується внутрішньо-предметних зв’язків і реалізується на 

рівні взаємозв’язку різних дисциплін у формуванні пропедевтично-фахової, 

вокально-викладацької компетентності. Головну роль на цьому рівні відіграє 

зв’язок усіх предметів із методикою викладання вокалу який реалізується через 

рефлексивну свідомість, розуміння принципів і механізмів утворення тих чи інших 

художньо-виразних фонаційно-технічних, сценічно-виконавських умінь, які в 

інтеграції з набутими методологічними та психолого-педагогічними знаннями 

мають забезпечити в магістрантів здатність їх екстраполювати на різноманітні 

педагогічні ситуації, з урахуванням індивідуальних особливостей своїх вихованців. 

Теоретичне узагальнення сутності міжпредметних зв’язків та 

інтеграційних процесів у освітній системі, дозволяє розглядати взаємодію 

вокальної та методичної підготовки майбутніх фахівців із позиції цілісного 

підходу до їх професійного становлення, а на цій основі прогнозувати та 
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планувати їх вокальний розвиток і освіту, передбачаючи шляхи подолання 

суперечностей, що виникають у багатопредметній системі навчання на 

музично-педагогічних факультетах. Саме завдяки такому підходу, на думку 

Л. Василенко, кожна окрема дисципліна виступає не як «…самостійна 

структурна одиниця, а як органічна частина цілісного процесу» [39, с. 9].  

Адже виявлення спільних або споріднених змістових елементів у змісті 

навчання з різних дисциплін та перенесення певних знань і вмінь з одного предмета 

в інший, сприяє формуванню системних та узагальнено-інтегративних знань і 

вмінь, здатності студентів їх самостійно, мобільно й варіативно-творчо 

застосовувати в різноманітних педагогічних ситуаціях (Цзян Хепін [256]). Інакше, 

як наголошує Л. Василенко, в студентів формуються незалежні один від одного 

предметні знання й уміння, які вступають у протиріччя з вимогами їх комплексного 

та інтегрованого використання в майбутній професійній діяльності [39]. З цього 

виходить, що важливим є також формування в магістрантів здатності до 

самостійного отримання та збагачення знань і здатності не тільки їх засвоювати, але 

й узагальнювати, класифікувати, інтегрувати й застосувати у своїй викладацькій 

діяльності як завдяки цілеспрямованій координованості освітнього процесу, так і на 

засадах здатності самого магістранта до встановлення зазначених зв’язків, 

інтеграції та імплементації різних елементів здобутої освіти в процес викладацької 

діяльності. 

На рис. 2.1. подано схему зв’язків між різними інформаційними 

джерелами формування пропедевтичної компетентності майбутнього викладача 

вокалу вищої школи.  

Як бачимо, в розкритті взаємозалежності різних компонентів підготовки 

магістрантів до викладання вокалу у вищій школі враховано, що здобуття 

магістерської освіти потребує актуалізації значного комплексу знань музично-

історичного, музично-теоретичного змісту та володіння інструментально-

виконавськими навичками як такими, що відіграють важливу роль у формуванні 

фахових компетентностей інтегративного типу, зокрема здатності усвідомлювати 

стилістичні, жанрові й інтонаційні особливості репертуару, самостійно виконувати 
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грамотний аналіз та інтерпретацію твору, співати під власний супровід, виконувати 

акомпанемент під час розспівування своїх майбутніх вихованців тощо. 

 

Рис. 2.1. Інформаційні джерела формування пропедевтичної 

компетентності майбутнього викладача вокалу ВШ 

Крім того, на рисунку представлено комплекс додаткових знань із різних 

галузей, яких потребує діяльність викладача вокалу, не передбачених у 

належному обсязі в навчальних програмах дисциплін.  

Відповідно, важливим завданнями на шляху формування пропедевтичної 

компетентності майбутнього викладача вокалу у вищій школі стає актуалізація 

взаємозв’язку між знаннями, вміннями щодо типових помилок і способів їх 

упередження (або виправлення) та набутим досвідом такого роду. 

Не менш значущу роль у формуванні пропедевтичної компетентності 

відіграє й організація освітнього процесу на засадах забезпечення внутрішньо-

предметних зв’язків, що стає заставою його логічності, систематизованості, 
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алгоритмізації й тим самим – певної прогнозованості й успішності. Маємо на увазі 

взаємозв’язок вокально-технічного розвитку студента, оволодіння певними 

навичками й уміннями з розвитком емоційно-художніх уявлень та їх втіленням у 

виконуваному репертуарі, здатністю самостійно аналізувати й інтерпретувати 

вокальні твори, набуваючи самостійності в підготовці репертуару, пов’язаного зі 

змістом діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва, забезпечувати 

розвиток у них навичок самоконтролю й самооцінки та спроможності 

екстраполювати набутий досвід на процес навчання співу своїх вихованців. 

Ця суголосність має реалізуватися на засадах координації технічного 

матеріалу, вокалізів як проміжних між технічними прикладами й художніми 

творами та самими творами з репертуару магістранта. Спираючись на точку 

зору Ю. Полянського [188], акцентуємо, що планування виконавсько-

освітнього процесу має здійснюватися не за репертуаром, а за постановкою 

художньо-виконавських завдань і послідовним ускладненням виконавських 

навичок, якими студент має оволодіти до того, як почне працювати над твором, 

у якому вони застосовані.  

Важливим питанням у реалізації цих міжпредметних зв’язків є їх 

реалізація в умовах поєднання колективних, лекційних і семінарських занять, 

на яких викладач орієнтується на можливості засвоєння змісту навчання 

студентами «усередненого» типу та між змістом індивідуальних занять, 

планування яких будується у варіативно-особистісний спосіб, залежно від 

своєрідності вокальних задатків та актуальної підготовленості кожного співака.  

У науково-методичній літературі висунуто пропозицію щодо реалізації 

міжпредметного зв’язку в музично-освітньому процесі на засадах координації 

його перебігу, під якою розуміється налагодження гнучкої та постійної 

суголосності загальних та індивідуальних завдань, які передбачають підготовку 

компетентного фахівця (У. Демір [70], Н. Кьон [132], Г. Ніколаї, А. Ліненко 

[289] та ін.).  

Зазначимо, що в довідковій літературі під координацією (від лат. со – 

разом, ordinatio – упорядкування, управління) розуміється забезпечення 
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суголосності дій у всіх ланках діяльності та управління нею з метою надання їй 

цілісності й безперервності. При цьому забезпечення міжпредметної 

координації потребує цілеспрямованих дій, налагодження постійного 

поновлення інформаційного простору та активної позиції всіх учасників 

освітнього процесу в її безпосередній і постійній реалізації [132]. 

Наведемо як приклад урахування набутих знань і досвіду трактування 

музичних творів на заняттях вокалом, які забезпечуються в межах 

герменевтичного практикуму, де йдеться про вироблення в студентів 

універсальних прийомів та індивідуальної техніки свідомого сприйняття й 

вербальної інтерпретації смислу музичного твору як художньо-семіотичного 

явища, здатність рефлексувати та оцінювати власні емоційно-художні враження й 

переживання, вирізняючи в них об’єктивні значення елементів художньої форми 

та суб’єктивно переконливо інтерпретувати художні тексти засобами вербальної 

мови (С. Шип [262]).  

Зрозуміло, що, якщо викладач вокалу буде актуалізувати в студента ці 

знання в процесі інтерпретації репертуару, це буде сприяти більш глибокому 

зануренню в його художньо-ідейну сутність. З іншого боку якщо викладач із 

герменевтичного практикуму або з дисципліни «Інтерпретація вокальних 

творів» буде мати уявлення щодо актуального репертуару студентів, він 

отримає можливість конкретизувати загальні положення на відомих студентам 

творах, апелювати до їхнього власного досвіду й тим самим формувати 

уявлення щодо множинності варіантів їх інтерпретації та упереджувати 

можливі недоліки в їх трактуванні на конкретних прикладах тощо. 

З погляду завдання даного дослідження важливо наголосити, що організація 

освітнього процесу на засадах міждисциплінарної, міжпредметної та внутрішньо-

предметної координованості змісту й методів навчання дозволяє більш ефективно 

формувати і пропедевтичну компетентність майбутніх викладачів вокальних 

дисциплін завдяки всебічній поінформованості викладачів різних дисциплін щодо 

існування певних проблем у розвитку й підготовці окремого студента, особливо – 

якщо це стосується набуття певних фахових компетентностей, на сформованість 
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яких має спиратися викладач-вокаліст. Завдяки цьому міжпредметні зв’язки 

мають сприяти розвиткові самостійності мислення, гнучкому та творчому 

втіленню набутої освітньо-пропедевтичної компетентності, тобто здатності 

уникати суттєвих помилок у власній самостійно-навчальній діяльності, в 

майбутній фаховій діяльності, застосовуючи набуті здатності з урахуванням 

індивідуальних особливостей кожного зі своїх майбутніх вихованців. 

Отже, з метою організації зазначених зв’язків, спрямованих на 

формування пропедевтичної компетентності в магістрантів музичного 

мистецтва, маємо враховувати різні вектори її прояву, а саме:  

– пропедевтику, яка стосується набуття освітньої компетентності, 

узагальнених знань, що дають уявлення про панораму обсягу та змісту 

навчального матеріалу й упередження власних помилок у вирішенні освітньо-

виховних, навчально-педагогічних і розвивальних дій;  

– пропедевтику, яка реалізується на рівні фахової компетентності та 

стосується її змісту, особливостей і вимог щодо упередження або мінімізації 

помилок, пов’язаних із вокальною підготовкою майбутніх учителів музичного 

мистецтва. 

Зазначене дозволяє вважати організацію освітнього процесу на засадах 

міждисциплінарних, міжпредметних і внутрішньо-предметних зв’язків та 

набуття магістрантами завдяки цьому інтегрованих і узагальнених фахово-

значущих уявлень і вмінь та оволодіння науково обґрунтованими способами їх 

гнучкого застосування важливою педагогічною умовою успішного формування 

в них вокально-фахової пропедевтичної компетентності.  

У визначенні третьої педагогічної умови виходимо з того, що набуття 

пропедевтичної компетентності є складним утворенням, формування якого та 

коефіцієнт корисної дії якого залежить від оволодіння магістрантами цілим 

комплексом суб’єктивно нових знань і вмінь, зокрема досвіду здійснення 

діагностування, прогнозування та планування занять вокалом, моніторингу й 

самомоніторингу, усвідомлення певних похибок і причин невдач, можливостей 

корекційної роботи з виправлення існуючих недоліків тощо.  
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На думку А. Хуторського та Л. Хуторської [255], компетентність є 

результатом поєднання її теоретико-інформаційної компоненти, тобто знань, 

що належать до певної сфери дійсності (компетентнісного знання), та 

діяльнісно-практичної складової – системи вмінь і навичок. Ланкою, що їх 

зв’язує, науковці вважають саме досвід.  

Варто зазначити, що в дидактиці та психології цей термін трактується 

неоднозначно, вживаючись у вузькому й широкому значенні. У вузькому 

значенні досвід розуміється як метод пізнання, спостереження, експерименту, а 

в широкому – його пов’язують із результатом будь-якого виду діяльності 

репродуктивного, творчого, емоційно-ціннісного характеру. Виділяють також 

досвід роботи суб’єкта учіння над організацією свого внутрішнього світу: 

смислів, вражень, висновків з зробленого або пережитого. Їх різновиди 

пропонується вважати компетентнісним досвідом, який відіграє вирішальну 

роль у вдосконаленні професійної компетентності фахівця.  

З наукової літератури та узагальнення власних спостережень ясно, що 

переважна більшість магістрантів-вокалістів належить до художнього типу 

мислення, тобто більшість професійних музикантів і навіть любителів музики 

має розвинені художньо-образне мислення, схильність до асоціативно-образних 

уявлень, завдяки чому в процесі сприйняття або виконання музичного твору в 

них актуалізуються пережиті раніше емоції, почуття, а також думки, народжені 

в «пост-фазі» рефлексивного переживання-згадування акту художнього 

сприйняття. З цього приводу Д. Кінарська зазначає, що в її власному досвіді 

сприйняття й підготовки творів до виконання різні види мистецтва 

взаємодіють, взаємно проникають один в одного, встановлюючи внутрішні 

зв’язки й відносини між різнорідними та, здавалося б, явищами, образами, 

уявленнями, які нескінченно далеко розташовані одні від одних тощо [108].  

Важливе значення для питання про здібності та якість навчання в різних 

галузях має врахування теорії І. П. Павлова [174] про типи вищої нервової 

системи, в основі яких, за ідеями науковця, лежить певна перевага першої або 

другої сигнальної системи в окремих проявах психічної діяльності. Ці 
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відмінності визначені науковцем як належність особистості до «художнього» 

або «інтелектуального» типів. При цьому «художній» тип характеризується 

підвищеною чутливістю до вражень, отриманих через органи почуття, першу 

сигнальну систему та характеризується перевагою образно-дієвого стилю 

сприйняття, мислення та пам’яті, здатністю до оперування цілісними образами. 

Інший, вербально-логічний, стиль пізнавальної діяльності, характеризується 

перевагою абстрактного, логічного мислення, здатністю та схильністю до 

аналізу, систематизації й узагальнення отриманої інформації. 

Так, визначається, що саме цей тип і механізм мислення виступає 

головним методом художньо-пізнавальної діяльності лекторів, учителів, 

відкриваючи їм можливість осягати естетичну сутність життєвих явищ, 

відображених у мистецтві, через емоційно-раціональне осмислення художніх 

образів та формування цілісного уявлення про художній феномен [237, с. 107]. 

Психологи зазначають, що саме завдяки асоціаціям фахово-психічна 

діяльність музиканта стає більш глибокою, різнобарвною, а його художньо-

образне мислення й уявлення – багатомірним, рельєфним та емоційно зрілим 

(Д. Кінарська [108], Т. Количева [114], А. Костюк [122], В. Медушевський 

[151]). Тому не буде перебільшенням акцентувати, що властива діячам 

мистецтва, зокрема співакам і викладачам вокалу, перевага художньо-образного 

мислення визнається значущою та його розвиток має стимулюватися в 

освітньому процесі й підлягати цілеспрямованому вдосконаленню.  

Тим не менше, специфіка педагогічної діяльності, особливо діяльності 

фахівців вищої ланки освіти, вимагає від кожного фахівця також розвиненого 

абстрактно-логічного мислення, володіння основами методико-дослідницької 

діяльності. Власне, таким чином будується практика кожного викладача – через 

експериментування, випробовування нових прийомів, які б відповідали 

особливостям природних даних, психологічним особливостям співака, його 

здатності навчатися. Натомість, як свідчать висловлювання науковців, зокрема 

В. Антонюк [8], В. Сладкопєвця [223], О. Стахевича [227] та ін., в широкій 

практиці цей процес відбувається значною мірою стихійно, інтуїтивно, без 
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усебічного обґрунтування. Нестабільним є і звернення як викладачів, так і 

співаків-студентів до самоаналізу, моніторингу процесу й отриманих результатів, 

всебічного та критичного осмислення здійснених винаходів і власних помилок.  

Отже, усвідомлення доцільності обґрунтованого прогнозування й 

системної будови освітнього процесу, створення передумов для розвитку 

самоконтролю й самооцінки має будуватися на засадах можливості 

експериментувати, включатися в різноманітні форми методично-дослідної 

діяльності, оволодіваючи при цьому здатністю до самоспостереження й 

самооцінювання на засадах встановлених критеріїв, застосувати методику 

моніторингу та своєчасного виправлення недоліків тощо; тим самими 

створюються ситуації, в яких магістрант має переконуватися в доцільності й 

ефективності побудови освітнього процесу на засадах науково обґрунтованого 

прогнозування та планування й постійної рефлексії та корекції.  

З цього приводу варто відзначити, що, на думку П. Гальперіна [51], 

Є. Машбиця [151] та інших науковців, у практиці освіти володіння навичками 

раціональної організації своєї розумової праці, інтелектуальними навичками, 

здатністю оперувати поняттями відіграє суттєву роль. 

Необхідно при цьому враховувати, що магістранти-вокалісти, як правило, 

не мають досвіду пошуково-теоретичної діяльності й тому не відчувають 

інтересу й потягу до пошуково-методичної, діагностичної, проєктивної 

активності, а значна частка з них мріє про кар’єру співака й недостатньо 

вмотивована до викладання вокалу та, відповідно, самоаналізу й самокорекції 

своєї педагогічної діяльності, оновлення методичних прийомів і пошуку 

власного стилю вокально-педагогічної діяльності. 

Підкреслимо, що врахування цих особливостей набуває суттєвої значущості 

і з погляду визначення недоліків, виявлення їх чинників та способів запобігання 

заучуванню невірних і формуванню нових, більш досконалих варіантів їх 

виконання.  

Отже, всебічна підготовленість майбутніх магістрантів до вокально-

викладацької діяльності потребує активного формування в них досвіду 
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прогнозування, планування, діагностування, самомоніторингу й корекції 

вокально-педагогічних помилкових дій, що дозволить сформувати в них 

усвідомлене ставлення до значущості оволодіння суб’єктивно новими видами 

науково-дослідної, рефлексивної, прогностичної діяльності як шляху 

вдосконалення своєї професійної майстерності та досягнення більш високих і 

виразних результатів у навчанні співу своїх вихованців, запобігаючи можливих 

педагогічних помилок на засадах набуття пропедевтичної компетентності.  

Зазначене дозволяє вважати важливою педагогічною умовою формування 

пропедевтичної компетентності магістрантів набуття ними досвіду здійснення 

основоположних для її досягнення видів діяльності – прогнозування, планування, 

діагностування, самомоніторингу й корекції вокально-педагогічних дій. 

Важливим чинником реалізації зазначених педагогічних умов є застосування 

відповідних методів формування пропедевтичної компетентності. У їх доборі 

маємо враховувати, з одного погляду, завдання формування обґрунтованих у 

попередніх розділах роботи структурних компонентів пропедевтичної 

компетентності та їх зв’язку і взаємного доповнення. З іншого боку, нам необхідно 

спрямовувати зусилля на забезпечення належних педагогічних умов для 

оволодіння магістрантами пропедевтичною компетентністю.  

Спираючись на праці Н. Гришанович [63], Г. Падалки [175], Ю. Юцевича 

[268], під методами будемо розуміти «упорядковані способи взаємопов’язаної 

діяльності вчителя й учнів, які спрямовані на розв’язання художньо-навчальних і 

художньо-виховних завдань спільної діяльності вчителя й учнів, їх суб’єкт-

суб’єктивних взаємовідносин» (Г. Падалка, [175, с. 177]), що містять також 

способи організації, стимулювання й контролю музично-пізнавальної діяльності 

суб’єктів учіння, спрямовані на їх цілісний розвиток і засвоєння змісту музичної 

освіти (Н. Гришанович [63, c. 76]) та є «…сукупністю систематизованих прийомів 

і способів керування співацьким навчанням, послідовне засвоєння яких забезпечує 

формування в учнів відповідної вокальної техніки, здатної гарантувати розвиток 

комплексу акустичних якостей голосу, витривалості та невтомлюваності 

голосового апарату» (Ю. Юцевич [268, с. 89]).  
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Виходячи із завдань дослідження та обґрунтованих вище педагогічних умов 

формування в магістрантів пропедевтичної компетентності, доцільним вважаємо 

виділення таких етапів формувального експерименту, як мотиваційно-

орієнтаційний, формувально-пропедевтичний та прогностично-корекційний.  

На першому, мотиваційно-орієнтаційному етапі головна увага має 

надаватись ознайомленню магістрантів із проблематикою пропедевтики та 

різновидами її прояву в галузі викладання вокалу, стимуляції в них 

усвідомленого й відповідального ставлення до оволодіння пропедевтичною 

компетентністю на шляху набуття професійної майстерності й 

конкурентоспроможності, потребу в розробці оглядових повідомлень, анотацій 

з метою вдосконалення вміння виділяти головні, найбільш суттєві, 

системоутворювальні елементи, усвідомлювати їх зв’язок із реальними 

фаховими завданнями, застосовувати прийоми мислення й викладу матеріалу, 

зокрема порівняння, узагальнення, всебічного критичного аналізу, вміння 

робити власні висновки, розробляти моделі досліджуваних феноменів, 

застосувати прийоми наочності – схематичне відображення певних явищ тощо.  

Сприяти вирішенню цього завдання мають демонстрація відео-

презентацій, майстер-класів відомих виконавців і педагогів-вокалістів; їх 

обговорення у формі диспутів, евристичних бесід; ознайомлення з 

особливостями вокального виконавства в різноманітних історико-художніх, 

національних стилях, розмаїттям сучасних пошуково-експериментальних, 

інколи парадоксальних новацій у галузі вокальної педагогіки, знайомство з 

різними вокальними школами; здійснення порівняльно-критичного аналізу 

виконавських інтерпретацій певного твору, оцінювання якості фонаційної 

техніки та яскравості художньо-сугестивного впливу, участь у тренінгах на 

емоційно-вольову саморегуляцію, самонавіювання та самопідтримку тощо. Тим 

самим у майбутніх фахівців має поглиблюватись усвідомлене ставлення до 

мети своєї майбутньої викладацької діяльності, набуття пропедевтичної 

компетентності, збагачуватися сфера їхніх професійних інтересів. 
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На другому, формувально-пропедевтичному етапі досліджувані мають 

поглиблювати свої фахові – психолого-педагогічні, мистецькі та вокально-

методичні знання і вміння на засадах міждисциплінарної та міжпредметної 

координації змісту різних дисциплін, реалізованих на засадах застосування 

сучасних ІКТ для забезпечення педагогічної комунікації та спільної діяльності; 

технологій алгоритмованого формування навичок вокального виконавства та їх 

варіативного застосування в різних музичних контекстах; навчатися розробляти 

структурно-логічні схеми вокальної підготовки майбутніх студентів, здійснювати 

самоспостереження, самомоніторинг, самооцінку своїх вокально-виконавських і 

методико-практичних дій; виявляти недоліки й помилки, орієнтуючись на 

обґрунтовані критерії, визначати способи й методи їх виправлення й корекції своїх 

вокально-педагогічних дій.  

Доцільно застосовувати також проєктні методи, що уможливить, взаємне 

обговорення критичних спостережень над якістю навчального виконавства та 

педагогічної практики, сумісного винаходу способів їх подолання, колективну 

систематизацію накопиченого методичного матеріалу. 

Прогностично-корекційний, третій етап експериментальної роботи має 

спрямовуватися на висування й апробацію магістрантами своїх ідей, оволодіння 

методикою викладання вокалу на засадах прогнозування, індивідуального 

планування, педагогічної діагностики та добору адекватних методів 

викладацької діяльності. Респонденти також мають оволодіти методикою 

діагностування своїх вихованців, розроблення власних методичних прийомів та 

їх апробації в процесі занять під наглядом викладача, в процесі взаємного 

навчання, рольових ігор – «квазі-професійній імітації» як способу апробації їх 

ефективності, що має передувати їх упровадженню в педагогічну практику.  

Важливим способом удосконалення здатності студентів до узагальнень 

має стати практика розробки повідомлень загально-оглядового характеру, 

створення анотацій, у яких були би виділені головні, найбільш суттєві, 

системоутворювальні елементи, що характеризують твір і зміст роботи над ним, 

застосування узагальнень, порівняння, схематичного відображення певних 
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явищ, здійснення моніторингу й самомоніторингу вокально-освітнього процесу, 

аналізу виявлених недоліків, розроблення вокально-інтонаційних вправ і 

творчих завдань, спрямованих на їх корекцію. 

Завдяки застосуванню зазначених методів у магістрантів мають 

формуватися різноманітні компоненти пропедевтичної компетентності та 

здатність до пропедевтично-спрямованого мислення як цілісної, фахово 

значущої властивості викладача вокалу.  

Врахування зазначеного та використання методу теоретичного 

моделювання дозволило розробити модель та методику формування 

пропедевтичної компетентності магістрантів музичного мистецтва (рис. 2.2, 

стор. 119). 

 

Висновки до другого розділу  

У розділі обґрунтовано доцільність застосування компетентнісного підходу 

як засадничого у формуванні досліджуваного конструкту; представлено логіку 

застосування антропологічного, прогностичного, синергетичного, технологічного 

підходів, урахування базових положень яких має впливати на формування в 

магістрантів музичного мистецтва пропедевтичної компетентності, їхньої 

здатності до прогнозування та планування індивідуалізованого освітнього процесу 

й упередження або мінімізації типових педагогічних помилок у процесі навчання 

співу майбутніх викладачів музичного мистецтва.  

Звернення до антропологічного підходу дозволило враховувати індивідуальні 

особливості психіки, загальних і спеціальних задатків і здібностей та їхньої 

фахової навченості, приділити увагу актуалізації їхньої власної позиції та 

рефлексивної свідомості як застави виявлення своїх недоліків та їх мінімізації. 

Застосування синергетичного підходу спонукало до подолання уявлень щодо 

строгої детермінованості освітнього процесу, посилення уваги до активізації 

внутрішніх ресурсів і можливостей суб’єктів учіння щодо здатності виявляти 

свої педагогічні помилки й недоліки та знаходити способи їх корекції, досягати 

здатності до самоорганізації, саморозвитку та фахового самовдосконалення. 
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Мета: сформована пропедевтична компетентність магістрантів музичного мистецтва 

 

Компоненти 

особистісно-

мотиваційний 

пізнавально-

когнітивний 

вокально-

технологічний 

інтерпретаційно-

виконавський 

аналітико-

прогностичний 

рефлексивно- 

коригувальний 

  

Наукові підходи: 

компетентнісний, антропологічний, синергетичний, прогностичний, технологічний 

 

Педагогічні принципи:  
– діалогічно-аттрактивного стилю спілкування; 

–  діалектичної єдності дедуктивного та індуктивного методів пізнання; 

– системності в доборі інтонаційно-технічного матеріалу й репертуару;  

– забезпечення двох векторів самоаналізу й самовдосконалення: власного стилю викладання та якості 
навченості вокалістів-початківців,  

– суголосності прогностичної та оцінно-корекційної функцій у пропедевтичній роботі;  

– профілактичної апробації інноваційних методів. 
  

Педагогічні умови: 

– стимуляція усвідомленого й відповідального ставлення до оволодіння пропедевтичною компетентністю 

як важливим аспектом набуття професійної майстерності й конкурентоспроможності;  
– формування пропедевтичної компетентності майбутніх викладачів вокальних дисциплін як 

інтегративного феномену на засадах міждисциплінарної, міжпредметної та внутрішньо-предметної 

координованості змісту й методів навчання;  

– набуття досвіду здійснення основоположних для формування пропедевтичної компетентності видів 

діяльності – прогнозування, планування, діагностування, самомоніторингу й корекції вокально-

педагогічних дій 

 

Етапи 

Мотиваційно-орієнтаційний Пропедевтично-формувальний Прогностично-корекційний 

 

Методи і організаційні форми  

евристичні бесіди; диспути, 
дискусії, створення образу 

досконалого фахівця; 

відео-презентації майстер-

класів,  

порівняльно-критичний аналіз 

виконавських інтерпретацій; 

тренінги на емоційно-вольову 

саморегуляцію 
  

міждисциплінарний зв’язок, 
міжпредметна та внутрішньо-

предметна координація,  

ІКТ (соціальні мережі, хмарні 

технології), алгоритмізоване 

формування вокально-технічних 

навичок; «когнітивна візуалізація», 

творчі завдання на інтерпретацію 

репертуару; сценічно-виконавська 

імпровізація; «мозковий штурм» 

розробка індивідуальних 

структурно-логічних схем 

вокальної підготовки; моніторинг 

вокально-педагогічного процесу; 

рольові ігри, «квазі-професійна 

імітація»; відео-

самоспостереження, аналіз і 

класифікація помилок; творчі 

завдання - розроблення 
корекційних вокально-

інтонаційних вправ  

 

Критерії оцінювання 

потребово-

мобілізаційний 

гностично-

фаховий 

фонаційно-

технологічний 

художньо-

змістовий 

діагностично-

організаційний 

самооцінно-

креативний 

 

Рівні 

високий  достатній  задовільний  незадовільний 

 

Результат: сформованість пропедевтичної компетентності магістрантів музичного мистецтва 

Рис. 2.2. Модель методики формування пропедевтичної компетентності 

магістрантів музичного мистецтва 
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На основі прогностичного підходу з’ясовано можливість активізації 

здатності майбутнього викладача вокалу до організації та управління 

педагогічним процесом завдяки цілеспрямованому забезпеченню логіки його 

перебігу, врахування закономірностей вікового й індивідуального розвитку 

вокальних здібностей студентів, наявності чітких уявлень щодо мети освітньої 

діяльності й очікуваних результатів. Технологічний підхід реалізовано на основі 

алгоритмізації процесу формування в магістрантів вокально-виконавських 

навичок і засвоєння ними закономірностей і механізмів їх автоматизації та 

гнучкого застосування у виконавській і вокально-педагогічній практиці.  

Визначено педагогічні принципи (діалогічно-аттрактивного стилю 

педагогічного спілкування; діалектичної єдності дедуктивного та індуктивного 

методів пізнання; принципу системності в доборі інтонаційно-технічного матеріалу 

й репертуару; забезпечення двох векторів самоаналізу й самовдосконалення: 

власного стилю викладання та його відбиття на якості навченості вокалістів-

початківців; суголосності прогностичної та оцінно-корекційної функцій у 

пропедевтичній роботі; профілактичної апробації інноваційних методів) та 

педагогічні умови формування пропедевтичної компетентності магістрів музичного 

мистецтва (стимуляція усвідомленого й відповідального ставлення до оволодіння 

пропедевтичною компетентністю як важливим аспектом набуття професійної 

майстерності й конкурентоспроможності; формування пропедевтичної 

компетентності майбутніх викладачів вокальних дисциплін як інтегративного 

феномену на засадах міждисциплінарної, міжпредметної та внутрішньо-предметної 

координованості змісту й методів навчання; набуття магістрантами досвіду 

здійснення основоположних для формування пропедевтичної компетентності видів 

діяльності – прогнозування, планування, діагностування, самомоніторингу й 

корекції вокально-педагогічних дій). 

Опрацювання педагогічного досвіду та наукової літератури методичного  

характеру дозволило обрати методи формування пропедевтичної компетентності 

магістрів музичного мистецтва, серед них: мотиваційно-орієнтаційного 

спрямування (евристичні бесіди, обговорення, диспути, дискусії з проблем 
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викладання вокалу, вокально-педагогічних помилок та можливостей їх 

пропедевтики; аналіз мемуарної літератури та створення образу досконалого 

фахівця; демонстрація відео-презентацій майстер-класів видатних співаків і 

педагогів-вокалістів; порівняльно-критичний аналіз виконавських інтерпретацій; 

тренінги на емоційно-вольову саморегуляцію, самонавіювання та самопідтримку; 

когнітивно-формувального спрямування (налагодження міждисциплінарних 

зв’язків та міжпредметної координації за допомогою хмарних технологій, техніки 

соціальних мереж (педагогічні блоги, чати); алгоритмовано-варіативне формування 

вокально-технічних навичок; цілісний аналіз вокально-поетичного тексту; 

виконавська й педагогічна інтерпретація репертуару; візуалізація та метафоризація 

образно-виконавського плану; сценічно-виконавська імпровізація; метод відео-

проектів; створення інформаційно-проблемних відео-презентації, порівняльно-

критичний аналіз методичних новацій; «мозковий штурм»; прогностично-

корекційного спрямування (розробка індивідуальних стратегій планування 

вокально-освітнього процесу студента у формі структурно-логічної схеми; 

систематизація та планування репертуару; вокально-виконавська самодіагностика: 

відео- та аудіальне самоспостереження, самозвітування, самооцінка; рольові ігри та 

«квазі-професійна імітація»; вокально-педагогічна практика: моніторинг вокально-

педагогічного процесу та його результатів; аналіз і класифікація типових помилок; 

розроблення корекційних вокально-інтонаційних вправ і творчих завдань для 

студентів; корекція власної вокально-педагогічної діяльності. 

Отже, у розділі розроблено й теоретично обґрунтовано модель та методику 

формування пропедевтичної компетентності магістрантів музичного мистецтва в 

процесі підготовки до викладання вокалу, обґрунтовано наукові підходи, 

відповідно до них педагогічні принципи, розроблено педагогічні умови та поетапно 

запроваджені методи. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ В 

МАГІСТРАНТІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

3.1. Методика діагностики рівня сформованості пропедевтичної 

компетентності майбутніх викладачів вокалу  

 

Дослідно-експериментальна робота з формування в магістрантів 

музичного мистецтва – майбутніх викладачів вокалу – пропедевтичної 

компетентності здійснювалася впродовж 2015–2019 років.  

До експерименту було залучено магістрантів-вокалістів, які навчалися 

півтора роки за освітньою кваліфікацією «магістр музичного мистецтва» та 

12 викладачів із дисциплін вокального й фахово-освітнього спрямування, до яких 

входили: Курс виконавської майстерності (за фахом вокал), Теорія і методика 

викладання музично-виконавських дисциплін у вищій школі (за фахом «вокал»), 

Історія вокального виконавства, Ансамблеве музикування, Використання 

сучасних ІКТ в освітньому процесі ВШ, Герменевтичний практикум з музичного 

мистецтва, а також асистентська педагогічна практика з викладання вокалу.  

Упровадженню експериментальної методики передував пілотний етап 

експерименту, на якому апробувалися методичні прийоми, інтонаційно-фонаційні 

вправи, комплекси спеціально розроблених вокально-творчих завдань і музичного 

матеріалу. Крім того, в цей період було проведено педагогічні наради з 

викладачами, які брали участь у формувальному експерименті, де експериментатор 

доповів про власне бачення сутності поняття «пропедевтична компетентність», 

мету й завдання, які мають вирішуватись у процесі експериментальної роботи, 

особливості пропонованих ним із цією метою методик і технологій. 

На констатувальному етапі було залучено до участі 60 магістрантів, які 

опановували фахом «вокал», 30 із них увійшли до експериментальної групи 

(далі – ЕГ), 30 – до контрольної (далі – КГ), та здійснено діагностику, 
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спрямовану на виявлення рівнів сформованості пропедевтичної компетентності 

в респондентів з ЕГ та КГ.  

На формувальному етапі експерименту вирішувалося завдання перевірки 

ефективності обґрунтованих у попередніх розділах дослідження педагогічних 

умов і методики формування в магістрантів музичного мистецтва 

пропедевтичної компетентності на заняттях з вокально-фахових дисциплін. 

На прикінцевому етапі експерименту було здійснено другий 

діагностичний зріз, виконано порівняльний аналіз результатів констатувальної 

та прикінцевої діагностики, їх статистичний аналіз та інтерпретацію. 

Встановлення рівня сформованості пропедевтичної компетентності 

магістрантів здійснювалося за обґрунтованими в попередніх розділах роботи 

компонентами досліджуваного феномену: особистісно-мотиваційним, 

пізнавально-когнітивним, вокально-технологічним, інтерпретаційно-

виконавським, аналітико-прогностичним і рефлексивно-самооцінним: два 

перших критерія стосувались особистісно-освітніх характеристик майбутніх 

фахівців, два наступних – його вокально-виконавської підготовки та два 

останніх – якості підготовки магістрантів до вокально-педагогічної діяльності.  

Виявлення рівнів сформованості в магістрантів пропедевтичної 

компетентності здійснювалося за критеріями й показниками, наведеними в 

таблиці 3.1.  

Як бачимо, для встановлення рівня сформованості пропедевтичної 

компетентності за особистісно-мотиваційним компонентом було обрано 

потребово-мобілізаційний критерій. У його визначенні ми виходили з того, що 

вищою мірою сформованості мотивації є потреба особистості в тому чи іншому 

виді активності, яка, у свою чергу, стає рушійною силою цілеспрямованої 

пізнавально-перетворювальної діяльності особистості та забезпечує досягнення 

нею успіху у вирішенні поставлених завдань. 

Перший показник цього критерію мав давати уяву про міру 

сформованості в магістрантів музичного мистецтва важливих для набуття 

пропедевтичної компетентності особистісних властивостей – відповідальності, 
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самокритичності, самовимогливості. Обрання саме зазначених властивостей 

пояснюється тим, що саме почуття особистої відповідальності за наслідки своєї 

вокально-викладацької діяльності, за вокальний розвиток і професійне 

майбутнє своїх вихованців є одним із найважливіших спонукань магістрантів 

до фахового самовдосконалення. 

Таблиця 3.1 

Компоненти пропедевтичної компетентності та критерії й показники їх 

сформованості 

 
Компоненти Критерії Показники 

особистісно-

мотиваційний 

потребово-

мобіліза-

ційний 

сформованість професійно-особистісних властивостей 

ціннісно-потребове ставлення магістрантів до набуття 

майстерності викладання вокалу 

сформованість іміджево-особистісних мотивів 

пізнавально-

когнітивний 

гностично-

фаховий 
загальномистецька ерудованість 

вокально-мистецька ерудованість 

теоретико-методична ерудованість 

вокально-

технологічний 

фонаційно-

техноло-

гічний  

володіння вокально-базовими навичками; 

володіння навичками інтонаційно досконалого 

відтворення тексту твору 

володіння навичками вокально-виразного виконавства 

інтерпретацій-

но-

виконавський 

художньо-

змістовий  
аналіз і трактування художнього замислу твору 

відтворення динаміки розвитку художньо-образного 

змісту твору 

виконавсько-сценічне втілення художнього замислу 

аналітико-

прогностичний 

діагностично- 

організа- 

ційний  

володіння методикою педагогічного діагностування 

планування індивідуалізованого вокально-освітнього 

процесу 

планування вокально-інтонаційного матеріалу 

рефлексивно- 

коригувальний 

 

аналітико- 

креативний  
самооцінка вокально-методичних знань 

самооцінка результатів вокально-викладацької 

діяльності 

здатність до корекції помилкових дій 

 

Виявлення рівня сформованості в магістрантів самокритичності є 

важливим із погляду того, що ця риса закладає підґрунтя для виявлення 

співаком власних помилок, а самовимогливість становить психологічну основу 

для їх успішного подолання.  
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Процедура отримання діагностичних даних та їх оцінювання полягали в 

такому: магістранти мали самостійно за 1 академічний час розучити вокаліз та 

виконати його по нотах або напам’ять – за власним бажанням (текст вокалізу 

подано в нотному прикладі № 1). Як бачимо, початок мелодії відрізняється 

простотою та зручністю для співака. Натомість у кульмінаційній фразі міститься 

стрибок на сексту, а в останній фразі – хроматичний хід та мордент (коротка 

трель).  

Оцінювання (за 4-бальною шкалою) здійснювалось експертною комісією, 

яка складалася з 3-х викладачів-вокалістів. Якщо завдання виконувалося 

фонаційно й інтонаційно досконало, грамотно, з логічним і виразним 

фразуванням, магістрант отримував 4 бали. Якщо визначались окремі несуттєві 

текстові, фонаційні або інтонаційні недоліки, досліджуваний оцінювався в 

3 бали. Магістранти, які припускались суттєвих помилок у тексті, мали 

недоліки у вокальних навичках та якості інтонування, відзначалися 2 балами; 

якщо виконання вокалізу переривалося зупинками, містило суттєві недоліки за 

наведеними вище ознаками, оцінка дорівнювала 1 балу.  

Наступним кроком було самооцінювання магістрантами якості виконання 

зазначеного завдання. Оцінювались: адекватність самооцінки та її 

обґрунтованість. Після цього магістрант мав можливість упродовж 15 хвилин 

виправити свої недоліки й ще раз виконати вокаліз. Експерти визначали 

наявність або відсутність виправлених недоліків, у процесі бесіди уточнювали, 

на які критерії самооцінки орієнтувалися досліджувані, яких результатів вони 

очікували в результаті виправлення своїх помилок, чого вони досягли та що їм 

поки що не вдалося покращити. Узагальнення всіх даних дозволяло експертам 

визначати загальну оцінку за першим показником.  

Аналіз міри сформованості другого показника мав дати уяву про характер 

ставлення магістрантів до питань, пов’язаних із досягненням високої якості 

викладання вокалу. Рівень його сформованості встановлювався методами 

анкетування, спостереження й опитування.  

Анкета містила такі запитання: (повний перелік запитань див. у Додатку А.)  
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1. Чи аналізуєте Ви свої заняття вокалом із погляду їх ефективності в 

оволодінні співочою майстерністю?  

2. Чи переглядаєте Ви записи майстер-класів із вокалу в Інтернеті? 

(постійно, інколи, рідко, дуже рідко). 

3. Як часто Ви знайомитеся з новою вокально-методичною літературою? 

(постійно, інколи, рідко, дуже рідко) тощо.  

Крім того, під час занять на дисциплінах вокального спрямування 

здійснювалося спостереження за проявом у магістрантів уваги, активності, 

пізнавально-позитивних емоцій під час роботи над репертуаром, отримання нових 

знань, опанування новими стилями, а також прояв/відсутність наполегливості в 

удосконаленні своєї вокальної техніки тощо. Відзначалося також емоційно-оцінне 

ставлення магістрантів до вокальних творів, адже захопленість художньою, 

естетично-гедоністичною привабливістю вокального мистецтва також виступає 

міцним фактором умотивованості навчальним процесом.  

Сукупність отриманих оцінок дозволила розподілити студентів за чотирма 

категоріями: до першої категорії, оціненої вищим балом – 4 – було віднесено 

магістрантів, які майже завжди вирізнялися високою увагою, активністю та 

позитивним ставленням до процесу занять. У 3 бали було оцінено тих 

респондентів, у яких переважали ці позитивні характеристики. 2 бали отримували 

магістранти, які були відносно уважними, але не впродовж усіх занять; їхній 

настрій при цьому був переважно спокійно-байдужим, а поведінка – пасивною. 

Третій показник – міра сформованості (наявності/відсутності) мотивів 

іміджевого спрямування мав свідчити про наявність перспективних домагань і 

здорової конкуренції як важливих стимулів до фахового самовдосконалення. 

Рівень його сформованості перевірявся методом анкетування з віялом 

фіксованих та вільних відповідей.  

Зміст анкети спрямовувався на визначення міри впливу мотивів 

досягнення успіху, конкурентоспроможності та професійного статусу на процес 

оволодіння магістрантами змісту освіти. Повний текст анкети наведено в 

Додатку Б. Серед завдань були: 
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1). Схарактеризуйте Ваші майбутні професійні плани (підкресліть необхідне): 

а) мрію працювати викладачем вокалу у ЗВО та продовжувати науково-

дослідницьку діяльність; 

б) хочу працювати викладачем або вчителем вокалу в державних або 

приватних закладах; рівень освітньої кваліфікації для мене неважливий; 

в) мені ще неясно, стану я співаком чи викладачем вокалу;  

г) інше _____________________ 

2). Як Ви думаєте, у Вас будуть професійно якісні преваги перед Вашими 

співкурсниками в процесі пошуку робочого місця? (підкресліть необхідне): 

а) так, я впевнений у цьому; 

б) можливо, але не в усіх випадках; 

в) маю сумнів щодо моїх переваг перед співкурсниками; 

г) скоріше ні, чим так.  

Оцінювання відповідей здійснювалось експертами за 2-бальною шкалою за 

ознаками відповідності/невідповідності. Якщо кількість позитивно оцінених 

відповідей дорівнювала 90 % і більше, респондент оцінювався в 4 бали. Від 89 % 

до 68 % позитивно оцінених відповідей дорівнювали 3 балам, від 67 % до 35 % – 

2 балам. Кількість позитивно оцінених відповідей, що була меншою, ніж у 35 % 

запитань, оцінювалась у 1 бал. 

Підрахування кількості балів та їх узагальнення дозволили розподілити 

магістрантів за чотирма групами. Отримані дані за зазначеними показниками 

наведено в таблиці 3.2. 

Як бачимо, за першим показником, який відбивав міру сформованості 

професійно-особистісних властивостей, 4 бали отримало в обох групах – ЕГ та 

КГ 3,3 % респондентів; у 3 бали було оцінено в ЕГ 20,0 %, у КГ 23,3 %; 2 бали в 

ЕГ отримало 33,3 % респондентів, у КГ – 36,7 %, а низький бал – 1, отримала 

найбільша кількість респондентів − 43,3 % у ЕГ та 36,7 % у КГ.  

За другим показником, який відображав міру сформованості ціннісно-

потребового ставлення магістрантів до набуття майстерності викладання 

вокалу, в ЕГ і КГ також досягло 3,3 % магістрантів. 23,3 % в обох групах 
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отримали достатні бали; задовільними балами за цим показником було оцінено 

30,0 % магістрантів з ЕГ та 36,7 % − у КГ. Найнижчим балом було оцінено 

43,3 % у ЕГ та 36,7 % у КГ.  

Таблиця 3.2 

Результати констатувального зрізу за потребово-мобілізаційним критерієм 

оцінки рівнів сформованості в магістрантів музичного мистецтва 

пропедевтичної компетентності 

 

бали 

Показники 

 
у % 

професійно- 

особистісні 
властивості  

ціннісно-потребове 
ставлення до набуття 

майстерності викладання 

вокалу 

сформованість 
іміджево-

особистісних 

мотивів  

Абсолютна 

кількість 
% 

Абсолютна 

кількість 
% 

Абсолютн

а кількість 
% 

Експериментальна група 

4 1 3,3 1 3,3 0 0,0 2,2 

3 6 20,0 7 23,3 5 16,7 20,0 

2 10 33,3 9 30,0 11 36,7 33,3 

1 13 43,3 13 43,3 14 46,7 44,4 

Контрольна група 

4 1 3,3 1 3,3 1 3,3 3,3 

3 7 23,3 7 23,3 5 16,7 21,1 

2 11 36,7 11 36,7 12 40,0 37,8 

1 11 36,7 11 36,7 12 40,0 37,8 

 

За третім показником – сформованість іміджево-особистісних мотивів – 

результати були найбільш низькими. Так, у ЕГ жоден студент не отримав вищий 

бал, а в КГ – тільки один, тобто 3,3 %. За цим показником було отримано 

студентами й найбільшу кількість низьких оцінок: 46,7 % у ЕГ та 40,0 % у КГ.  

Отже, узагальнені результати за цим критерієм склали: в ЕГ – за вищим 

балом − 2,2 % та 3,3 % у КГ; 20,0 % у ЕГ та 21,1 % у КГ було оцінено в 3 бали; 

33,3 % у ЕГ та 37,8 % у КГ отримали 2 бали, а найбільша кількість респондентів – 

44,4 % та 37,8 % в цих групах відповідно отримали найнижчий 1 бал.  

Діагностика рівнів сформованості пропедевтичної компетентності 

магістрантів за гностично-фаховим критерієм здійснювалася за такими 
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показниками: загально-мистецька ерудованість; вокально-мистецька 

ерудованість; теоретико-методична ерудованість.  

Перевірка рівня загально-мистецької ерудованості відбувалася на засадах 

тестування та підрахунку відсотка вірних відповідей. Якщо кількість позитивно 

оцінених відповідей перевищувала 90 %, респондент оцінювався в 4 бали. Від 

89 % до 68 % вірних відповідей оцінювалась у 3 бали, від 67 % до 35 % – у 2 

бали. Кількість вірних відповідей менше 35 % – у 1 бал. 

Наведемо приклади тестових завдань.  

1. Стиль бароко в музичному виконавстві відрізняється: 

а) ліризмом, ніжністю звучання; 

б) глибоким драматизмом художніх образів; 

в) жанровим різноманіттям творів симфонічного жанру. 

2. Архітектуру називають застиглою музикою, тому що: 

а) обидва види мистецтва відрізняються симетрією та пропорційністю 

своїх форм; 

б) від якості архітектурної споруди залежать акустичні умови звучання 

музичного твору;  

в) архітектонічна досконалість є найбільш значущою ознакою цих видів 

мистецтва тощо (повний перелік тестових завдань наведено в Додатку В).  

Рівень вокально-мистецької ерудованості також перевірявся на засадах 

виконання магістрантами тестів (Тести містяться в Додатку Г), а також 

творчого завдання на характеристику особливостей художньої інтерпретації 

одного й того самого твору різними співаками.  

Наведемо приклад тестового завдання. 

1. Вокальне виконавство творів найвищого ґатунку визначають за його 

належністю до: 

 а) періоду царини мистецтва «бельканто»; 

б) виконавства, яке відрізняється технічною досконалістю; 

в) виконавства, яке відрізняється глибиною трактування художньо-

образного змісту та технічною досконалістю. 
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2. Наслідування стилю видатного співака-виконавця: 

а) доцільне як один із прийомів на початковому етапі навчання співу; 

б) є кращим способом оволодіння вокально-виконавською майстерністю; 

в) шкідливе, бо заважає розвивати індивідуальність співака-початківця та ін.  

На засадах підрахунку відсоткового співвідношення вірних і помилкових 

відповідей магістранти оцінювалися за 4-бальною шкалою. 

У творчому завданні на характеристику особливостей художньої 

інтерпретації одного й того самого твору різними співаками магістрантам 

пропонувалося прослухати виконання арії боярина Грязного з опери 

М. Римського-Корсакова «Царська наречена» у виконанні Б. Гмирі 

(https://www.youtube.com/watch?v=QiIxkNBQs4g) та Дм. Хворостовського 

(https://www.youtube.com/watch?v=m17kY0Wlnto). 

Студенти, які знаходили відмінності в характеристиці образів, створених 

видатними співаками та були здатні переконливо обґрунтувати своє бачення, 

отримували вищий бал (4), менш переконливі та глибокі характеристики 

оцінювалися відповідно більш низькими балами. Респонденти, які не могли 

усвідомити різницю в створених співаками характерах оперного герою 

співаками, отримували найнижчий бал – 1. 

Підсумування балів, отриманих у двох завданнях, дозволило визначити 

загальну оцінку рівня сформованості третього показника фонаційно-

технологічний критерію вокально-мистецька ерудованість. 

За третім показником гностично-фахового критерію, яких характеризував 

теоретико-методичну ерудованість магістрантів, їм також пропонувалося 

завдання на виконання тестів (див. Додаток Д). 

1. Для розвитку навичок чистого інтонування головну роль відіграє: 

а) здатність співати на опорі; 

б) спів у високій вокальній позиції; 

в) координація слухових уявлень і вокальної техніки звукоутворення й 

звуковедіння та ін.  

https://www.youtube.com/watch?v=QiIxkNBQs4g
https://www.youtube.com/watch?v=m17kY0Wlnto
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Отримані дані містяться в таблиці 3.3. Із цих даних видно, що за першим 

показником – ступінь загально-мистецької ерудованості − відносно більша 

кількість респондентів порівняно з попереднім критерієм – 3,6 % з ЕГ та 6,7 % з 

КГ отримала найвищий бал; більшість респондентів отримали задовільні й 

низькі бали: 33,3 % у ЕГ та 36,7 % у КГ – 2 бали, 40,0 % та 36,7 % у ЕГ та КГ – 

1 бал. 

Таблиця 3.3 

Результати констатувального зрізу за гностично-фаховим критерієм 

оцінки рівнів сформованості в магістрантів музичного мистецтва 

пропедевтичної компетентності 

 

Бали 

Показники 

 
у % 

загальномистецька 
ерудованість 

вокально-мистецька 
ерудованість 

теоретико-методична 
ерудованість 

Абсолютна 

кількість 
% 

Абсолютна 

кількість 
% 

Абсолютна 

кількість 
% 

Експериментальна група 

4 2 6,7 1 3,3 1 3,3 4,4 

3 6 20,0 8 26,7 6 20,0 22,2 

2 10 33,3 11 36,7 10 33,3 34,4 

1 12 40,0 10 33,3 13 43,3 38,9 

Контрольна група 

4 1 3,3 2 6,7 2 6,7 5,6 

3 7 23,3 6 20,0 6 20,0 21,1 

2 11 36,7 12 40,0 10 33,3 36,7 

1 11 36,7 10 33,3 12 40,0 36,7 

 

За другим показником, який відображав якість вокально-мистецької 

ерудованості магістрантів, у ЕГ і КГ 4 бали отримало 6,7 % магістрантів та 

3,3 %; задовільними балами за цим показником було оцінено 30,0 % 

магістрантів з ЕГ та 36,7 % − з КГ. Задовільні й незадовільні оцінки отримали в 

ЕГ 36,7 % та 33 %. У КГ таких магістрантів було виявлено 40,0 % та 33,3 %.  

За третім показником, що характеризував рівень сформованості 

теоретико-методичної ерудованості респондентів, результати були найбільш 
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низькими. Так, досліджуваними за цим показником було отримано найбільшу 

кількість низьких оцінок: 43,37 % в ЕГ та 40,0 % у КГ.  

Узагальнені дані за цим критерієм розподілися таким чином: у ЕГ – на 

вищому рівні знаходилося 4,2 % респондентів та 5,6 % – у КГ; на достатньому – 

22,2 % у ЕГ та 21,1 % у КГ; ще 34,4 % магістрантів у ЕГ та 36,7 % – у КГ показали 

задовільні результати; найбільшу кількість – 38,9 % респондентів з ЕГ та 35,7 % – 

з КГ було виявлено на низькому рівні сформованості даного критерію. 

За фонаційно-технологічним критерієм діагностування здійснювалося за 

такими показниками: володіння вокально-базовими навичками; володіння 

навичками інтонаційно досконалого відтворення тексту твору, володіння 

навичками інтонаційно досконалого відтворення тексту твору. Ознаки прояву 

цих показників встановлювалися на засадах узагальнення праць, у яких 

характеризувалися вимоги до вокально-фонаційної підготовленості співаків-

початківців (В. Антонюк, Л. Дмитрієв, Н. Овчаренко, А. Стахевич, Ю. Юцевич 

та ін.). За першим показником – володіння вокально-базовими навичками – 

оцінювання здійснювалося за такими ознаками: співоча постава, вивільнений 

стан вокального апарату, володіння вокальним диханням, висока вокальна 

позиція, активність і розбірливість вокальної артикуляції.  

Діагностування за другим показником – володіння навичками інтонаційно 

досконалого відтворення тексту твору, – здійснювалося методом оцінювання 

виконання респондентами засвоєного ними раніше репертуару незалежними 

експертами за такими ознаками прояву: чистий тембр; якісне інтонування; логічне 

фразування; рівне звучання голосу впродовж усього діапазону, в різних регістрах.  

Крім того, експерти оцінювали і ступінь виразності виконання цього 

самого твору за такими ознаками: відповідність емоційного стану співака в 

процесі виконання характеру художнього твору; володіння динамічними 

нюансами; вміння виявляти кульмінації в структурних будовах твору. 

Узагальнення оцінок незалежних експертів дозволяло оцінити загальний 

стан фонаційно-технологічної підготовки респондентів за 4 бальною шкалою.  
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Результати констатувального зрізу за фонаційно-технологічним критерієм 

представлені в таблиці 3.4. З наведених даних видно, що виявлені дані дещо 

вищі від тих, що були отримані за попередніми критеріями, натомість вони 

також не задовольняють вимогам сучасної дійсності й потребують суттєвого 

вдосконалення. Так, за першим показником – володіння вокально-базовими 

навичками, 13,3 % респондентів і в ЕГ, і в КГ було оцінено вищим балом, 

20,0 % у ЕГ отримали 3 бал (КГ 23,3 %). 

Таблиця 3.4 

Результати констатувального зрізу за фонаційно-технологічним критерієм 

оцінки рівнів сформованості в магістрантів музичного мистецтва 

пропедевтичної компетентності 

 

Бали 

Показники 

 
у % 

 

володіння вокально-

базовими навичками 

володіння навичками 

інтонаційно доско-

налого відтворення 
тексту твору  

володіння навичками 

вокально-виразного 

виконавства  

Абсолютна 

кількість  
% 

Абсолютна 

кількість 
% 

Абсолютна 

кількість 
% 

Експериментальна група 

4 4 13,3 2 6,7 2 6,7 8,9 

3 6 20,0 6 20,0 5 16,7 18,9 

2 14 46,7 15 50,0 16 53,3 50,0 

1 6 20,0 7 23,3 7 23,3 22,2 

Контрольна група 

4 4 13,3 2 6,7 2 6,7 8,9 

3 7 23,3 8 26,7 6 20,0 23,3 

2 11 36,7 13 43,3 17 56,7 45,6 

1 8 26,7 7 23,3 5 16,7 22,2 

 

Натомість 46,7 % у ЕГ та 36,7 % у КГ продемонстрували задовільні, а ще 

26,7 % у ЕГ та 20,0 % у КГ – незадовільні результати.  

Значно нижчими були результати діагностики, отримані за другим і 

третім показниками даного критерію – володіння навичками інтонаційно 

досконалого відтворення тексту твору й володіння навичками вокально-

виразного виконавства. Так, вищий бал отримано в обох групах 6,7 % 
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респондентів, а їх переважна кількість (73,3 % і 76,6 % в ЕГ та 66,6 % та 82,3 % 

у КГ) було оцінено у 2 та 1 бали відповідно.  

Узагальнені дані дозволили розподілити студентів у чотири групи таким 

чином: значна частка студентів знаходилася на задовільному й незадовільному 

рівнях: 50,0 % та 22,0 % у ЕГ і тільки 18,9 % досягли достатнього рівня й 8,9 % − 

високого. Все це свідчить про те, що потрібно докласти немало зусиль для того, 

щоб активізувати вокально-виконавські можливості значної частки майбутніх 

фахівців.  

Рівень сформованості досліджуваного феномену за художньо-змістовим 

критерієм здійснювався за такими показниками: аналіз і трактування 

художнього замислу твору; якість підготовки тексту вокального твору; 

виконавсько-сценічне втілення художнього замислу.  

Основою оцінки можливостей магістрантів за першим показником 

слугувало виконання ними творчого завдання на розкриття художнього сенсу 

твору С. Рахманінова «Сон». У його виконанні виявився досить чіткий розподіл 

респондентів за чотирма групами. Магістранти першої групи докладно 

аналізували поетичну основу твору, зазначали, що він є перекладом 

Я. Полонським віршу Генріха Гейне та характеризували поетичний образ як 

навіяний проникливою тугою за втраченою Батьківщиною, родиною, щасливим 

минулим. Надалі ці магістранти визначали музичні засоби втілення цього 

образу та завдання, які постають перед виконавцями, які досягають 

усвідомленого проникнення в сутність цілісного музично-поетичного тексту.  

Магістранти, яких було віднесено до другої групи, оцінювалась у 3 бали; 

вони вірно характеризували настрій і коло образів, відзначили наявність 

протиставлення світлих споминів та мотивів розчарування, натомість не 

приділяли увагу взаємозумовленості поетичних і музичних образів.  

Респонденти, які змогли схарактеризувати твір як різноплановий, 

натомість не змогли визначити досить ясно й переконливо характер цих 

контрастних емоційних станів, отримали 2 бали.  
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В 1 бал були оцінені магістранти, які характеризували твір стандартними 

виразами, що не повністю відповідали його змістово-образній характеристиці й 

визначали його як «нескладний, ліричний твір».  

За другим показником, який стосувався якості самостійної роботи 

магістрантів із засвоєння ними тексту вокального твору, їм пропонувалося 

самостійно впродовж кількох днів вивчити романс Богдани Фільц на слова 

Т. Шевченка «Зацвіла калина». Оцінювання результатів виконання 

респондентами цього завдання здійснювалось експертами за 4-бальною шкалою 

за критеріями: ладово-інтонаційна та ритмова безпомилковість, логічність 

утілення структури твору. 

Наступним заданням була участь респондентів у концерті-змаганні на 

краще виконання цього твору. Членами журі виступали викладачі, а підставою 

для оцінювання слугували ознаки: зовнішні прояви художніх почуттів співаком 

та відповідність зовнішнього образу його внутрішнім переживанням змісту 

твору; володіння технікою виразно-вокального інтонування; відтворення 

динаміки розвитку музичного образу в самостійно вивченому творі. Отримані 

дані подано в таблиці 3.5.  

Як бачимо, в цілому було встановлено, що за першим показником – 

аналіз і трактування художнього замислу вокального твору, високі результати 

продемонструвало 3,3 % магістрантів з ЕГ та 6,7 % з КГ, достатні результати 

було виявлено в ЕГ у 21,3 % респондентів, а в КГ − у 19,0 %. 31,5 % 

магістрантів посіли задовільний щабель у ЕГ та 36,2 % у КГ. Низькі результати 

продемонстрували в ЕГ 44,4 % респондентів та 41,9 % у КГ. Усе це свідчить 

про складність надзвичайно важливого для виконавця завдання і неготовність 

більшості співаків до його виконання. 

За другим показником – відтворення динаміки розвитку художньо-образного 

змісту вокального твору, було отримано близькі за якістю результати. Так, вищий 

бал отримало 3,3 % магістрантів з ЕГ, 3 бали отримало 16,7 % респондентів у ЕГ та 

у КГ, 37,8 % магістрантів отримали задовільну оцінку в ЕГ та 38,9 % в КГ. Низькі 

результати продемонстрували в ЕГ 42,4 % респондентів та 40,0 % – у КГ.  
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Таблиця 3.5 

Результати констатувального зрізу за художньо-змістовим критерієм 

оцінки рівнів сформованості в магістрантів музичного мистецтва 

пропедевтичної компетентності 

 

Бали 

Показники 

 
у % 

аналіз і трактування 
художнього замислу 

вокального твору 

відтворення динаміки 
розвитку художньо-

образного змісту твору 

виконавсько-сценічне 
втілення художнього 

замислу 

Абсолютн

а кількість  
% 

Абсолютн

а кількість 
% 

Абсолютн

а кількість 
% 

Експериментальна група 

4 1 3,3 1 3,3 1 3,3 3,3 

3 4 13,3 6 20,0 5 16,7 16,7 

2 11 36,7 12 40,0 11 36,7 37,8 

1 14 46,7 11 36,7 13 43,3 42,2 

Контрольна група 

4 2 6,7 1 3,3 1 3,3 4,4 

3 6 20,0 4 13,3 5 16,7 16,7 

2 11 36,7 12 40,0 12 40,0 38,9 

1 11 36,7 13 43,3 12 40,0 40,0 

 

За третім показником, який характеризував міру володіння навичками 

вокально-виразного виконавства студентів, їх здатність оцінити якість 

вокального інтонування, були виявлені найбільш низькі результати: це 

проявилось у тому, що найбільша кількість респондентів отримала за цим 

показником задовільну оцінку – 3 бали: у ЕГ таких студентів було виявлено 

50,0 %, а КГ – 56,7 %. Це пояснюється, вірогідно, звичними для більшості 

респондентів завданнями та сформованими в них навичками вокально-

інтонаційного якісного співу.  

За середнім арифметичним з цього критерію вищий бал отримало 8,9 % 

респондентів з ЕГ та КГ, 3 бали – 18,9 % у ЕГ та 23,3 % у КГ; 46,7 % студентів з 

ЕГ та 45,6 % із КГ було оцінено у 2 бали, а 30,0 % студентів з ЕГ і 22,2 % з КГ – 

в 1 бал. Отже, фонаційно-технологічні можливості магістрантів знаходились у 

відносно розвиненому стані.  
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Додамо, що одноразово й самі респонденти, присутні на цьому 

конкурсному змаганні, визначали за зазначеними критеріями якість 

виконавської майстерності його учасників; ці дані пізніше використовувалися в 

процесі експериментальної роботи.  

Узагальнені дані за середньоарифметичним дозволили встановити, що 

рівень сформованості в майбутніх фахівців пропедевтичної компетентності за 

художньо-змістовим критерієм у цілому виявився незадовільним.  

У визначенні рівнів сформованості в магістрантів досліджуваного 

конструкту за діагностично-організаційним компонентом було обрано такі 

показники: володіння методикою педагогічного діагностування вокальних 

задатків, здатність респондентів планувати процес занять із студентами з 

педагогічної практики, вміння добирати репертуар, який відповідає як 

поточним завданням у навчанні студентів співу, так і їхньому актуальному 

рівню підготовки до виконання певного твору за його художньо-образним 

змістом і технічною складністю.  

З метою здійснення діагностики за першим показником застосовувалися 

методи анкетування (на встановлення знань і обізнаності магістрантів щодо 

діагностичних методик і процедур), спостереження за процесом діагностування, 

який вони застосовували на початковому етапі занять із своїми вихованцями та 

оцінювання його якості. Зміст анкети подано в Додатку Є. 

Наведемо приклади запитань, які містились у зазначених анкетах.  

1. Як Ви вважаєте, чи потрібно проводити спеціальну діагностику 

вокальних даних співаків-початківців?  

2. На які особливості голосових даних вашого студента Ви вважаєте за 

потрібне звертати увагу в першу чергу?  

3. Чи вважаєте Ви потрібним вивчати якісні характеристики музичних 

здібностей студентів?  

Зміст відповідей, їх обґрунтованість і повноту експерти оцінювали за 4-

бальною шкалою. Ці дані доповнювались інформацією, яку експериментатори 

отримували під час спостереження за процедурою знайомства респондентів з 



138 

 

їхніми студентами з педагогічної практики. Це давало змогу встановити, 

наскільки реальні дії магістрантів відповідали їхнім уявленням щодо ролі 

діагностики в налагодженні освітнього процесу.  

Для виявлення здатності магістрантів планувати процес роботи з 

підготовки репертуару до його виконання вони отримували нотний текст 

романсу Лесі Дичко «Я – хочеш? – зачарую ліс» (для сопрано та в 

транспонованому вигляді – відповідно до діапазону інших голосів). Текст твору 

респонденти мали змогу вивчати впродовж 2-х академічних годин, 

користуючись виключно фортепіано для озвучення супроводу. За цей час вони 

мали складати конспективний план роботи над твором з урахуванням 

індивідуальних особливостей певного студента й пояснити його логіку та зміст 

у формі бесіди з експертами. Оцінювалися: логічність і всебічність 

розробленого плану, якість його усного викладу (структурованість, художньо-

емоційна виразність, переконливість і грамотність мови).  

За сукупністю ознак експерти оцінювали результати планування за 20-

бальною шкалою, що дозволило ранжувати магістрантів за чотирма групами 

таким чином: до групи, що отримала вищу оцінку (4), входили респонденти, які 

отримали від 16 до 20 балів; до групи, респонденти якої отримали підсумковий 

бал «3», було віднесено тих із них, які отримали від 11 до 15 балів. 

Досліджувані, які набрали 6–10 балів, отримали результативний бал «2»; 

результати інших магістрантів були оцінені в 1 бал.  

Крім того, відповідно до третього показника, студенти мали надати (у 

вільній формі) характеристику своєму студенту з педагогічної практики та 

дібрати відповідно наданій характеристиці репертуар на семестр, із 

визначенням вправ на розспівування, вокалізів, художнього та шкільного 

пісенного репертуару. Додамо, що всі експерти мали змогу ознайомитися з 

цими студентами під час попереднього, спеціально організованого 

прослухування. Отже, під час діагностичного зрізу експертами оцінювалися 

повнота, всебічність і адекватність характеристики студента з педагогічної 
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практики, доцільність обраних вправ і вокалізів, відповідність репертуару 

актуальним можливостям та індивідуальним нахилам співаків-початківців.  

Отримані дані представлено в таблиці 3.6. З таблиці бачимо, що найбільш 

низькі результати було отримано за першим показником, який характеризував 

володіння методикою педагогічного діагностування, зокрема – здатність 

орієнтуватися в своїх оцінках на певні критерії. Так високий бал не отримав 

жоден студент у обох групах, а низький бал отримало в ЕГ та КГ відповідно 

43,3 % та 46,7 % респондентів. 

Таблиця 3.6 

Результати констатувального зрізу за діагностично-організаційним 

критерієм оцінки рівнів сформованості в магістрантів музичного 

мистецтва пропедевтичної компетентності 

 

Бали 

Показники 

 
у % 

володіння методикою 
педагогічного 

діагностування  

планування індиві-
дуалізованого вокаль-

но-освітнього процесу  

планування вокально-
інтонаційного 

матеріалу 

Абсолютн

а кількість  
% 

Абсолютн

а кількість 
% 

Абсолютн

а кількість 
% 

Експериментальна група 

4 0 0,0 1 3,3 1 3,3 2,2 

3 6 20,0 6 20,0 5 16,7 18,9 

2 11 36,7 11 36,7 13 43,3 37,8 

1 13 43,3 12 40,0 11 36,7 41,1 

Контрольна група 

4 0 0,0 2 6,7 1 3,3 3,3 

3 6 20,0 7 23,3 5 16,7 20,0 

2 10 33,3 11 36,7 12 40,0 36,7 

1 13 46,7 10 33,3 12 40,0 38,9 

 

Загальний рівень сформованості в магістрантів пропедевтичної 

компетентності за цим критерієм був також нижчим, ніж за двома попередніми: 

на вищому рівні було виявлено 2,2 % у ЕГ та 3,3 % у КГ, на достатньому – 

18,9 % у ЕГ та 29,0 % у КГ, на задовільному та незадовільному – основний 

масив у обох групах: у ЕГ відповідно 37,8 % та 41,1 %, а в КГ – 36,7 % та 

38,9 %. 
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В аналізі стану сформованості пропедевтичної компетентності за 

рефлексивно-коригувальним компонентом ми виходили з того, що особливістю 

його прояву є здатність майбутнього фахівця до адекватного самоаналізу й 

самооцінки, виявлення чинників своїх недоліків та пошуку способів їх усунення, а 

володіння цими навичками передбачає прояв пізнавальної та творчої ініціативи, 

креативності, впровадження власного підходу до вирішення фахових завдань або 

розробку нових методичних прийомів і способів досягнення очікуваного 

результату, завдяки чому в магістрантів мають реалізуватися їхні потенційні 

можливості, складатися комплекс своєрідних асоціацій і вербальних пояснень, 

викарбовуватись індивідуальний педагогічний стиль і почерк. Тому для його 

оцінювання було обрано аналітико-креативний критерій із показниками, які мали 

характеризувати здатність респондентів до адекватної самооцінки своїх вокально-

методичних знань, результатів вокально-викладацької діяльності, а також 

здатність до корекції своїх помилкових педагогічних дій. 

Діагностика за цим критерієм здійснювалася методами зіставлення даних 

самооцінки власного стану вокально-технічної та вокально-виконавської 

підготовленості магістрантами й оцінки певних феноменів експертами 

включеного спостереження, узагальнення оцінок незалежних експертів і даних, 

отриманих засобами анкетування й бесіди-інтерв’ю. Із цією метою студенти 

заповнювали листи самооцінки, в яких мали надати самооцінку своїм знанням і 

практичними вмінням, які надалі порівнювалися з тими оцінками, які їм 

надавали викладачі-експерти. 

Перша частина випробовування полягала у відповідях за змістом 

запитальника, наведеного в Додатку Ж/1, що стосувався самооцінки 

магістрантами своїх вокально-методичних знань. Наведемо кілька прикладів.  

1. Як Ви оцінюєте свої знання в галузі методики формування вокального 

дихання – досконалі; неповні, часткові, початкові.  

2. На Вашу думку, що сприяє найбільшою мірою позбавленню від існуючих 

недоліків у вокальній техніці? (прислухатися до порад викладача; читати 

методичну літературу; аналізувати свої дії на заняттях та на сцені; 
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самостійно випробовувати різні прийоми; випробовувати різні прийоми, 

радячись при цьому з викладачем; інше _____________________ тощо.  

Друга частина запитань, наведених у Додатку Ж/2 стосувалася 

самооцінки респондентами результатів свого заняття, проведеного в межах 

асистентської практики. Серед них були такі запитання? 

1. Чи задоволені Ви проведеним заняттям із постановки голосу зі студентом?  

2. Чого Вам вдалося досягти в процесі заняття?  

3. Які проблеми Ви виявили у вокальному розвитку студента? 

4. Які власні помилки Ви помічали в їх проведенні? тощо.  

Оцінювання за третім показником здійснювалось у формі бесіди-

інтерв’ю, в процесі якого експерти пропонували магістрантові оцінити своїх 

успіхи в роботі зі студентами з педагогічної практики (див. запитальник – 

Додаток Ж/3), продемонструвати свої знання щодо типових педагогічних 

помилок викладачів-початківців (Додаток З), а також пояснити (або показати), 

яким чином він передбачає подолати ті недоліки, які були помічені ним у 

студента, що не вдалося виправити впродовж діагностичного заняття. 

Магістранти, які адекватно визначали свої сильні сторони й недоліки в 

90 % відповідей і більше, адекватно оцінювали результати проведеного заняття 

та усвідомлювали, яким чином належить виправляти властиві студенту 

недоліки, оцінювались у 4 бали. Якщо респонденти були успішними у 75–89 % 

випадках, вони отримували 3 бали. Якщо успішність виконання діагностичних 

завдань спостерігалась у 50–74 % випадках, це означало 2 бали, позитивні 

результати в меншій кількості відповідей оцінювалися в 1 бал.  

Отримані дані викладено в таблиці 3.7.  

З наведених даних видно, що найнижчі оцінки було отримано 

магістрантами за другим показником, який характеризував здатність 

респондентів до самооцінки результатів вокально-викладацької діяльності. Так, 

жоден магістрант не отримав 4 бали; в 3 бали було оцінено 23,2 % у ЕГ і 26,7 % 

у КГ, 30,3 % респондентів з ЕГ та 23,3 % з КГ отримали по 2 бали, а майже 

половина – 45,7 % у ЕГ та 50,0 % у КГ було оцінено незадовільно.  
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Таблиця 3.7 

Результати констатувального зрізу за самооцінно-креативним критерієм 

оцінки рівнів сформованості в магістрантів музичного мистецтва 

пропедевтичної компетентності  

Бали 

Показники 

 
у % 

самооцінка вокально-

методичних знань 

самооцінка результа-

тів вокально-викла-
дацької діяльності 

здатність до корекції 

помилково-
педагогічних дій 

Абсолютн

а кількість  
% 

Абсолютн

а кількість 
% 

Абсолютн

а кількість 
% 

Експериментальна група 

4 1 3,3 0 0,0 1 3,3 2,2 

3 8 26,7 7 23,3 10 33,3 27,8 

2 9 30,0 30,0 9 30,0 30,0 30,0 

1 12 40,0 46,7 10 33,3 40,0 46,7 

Контрольна група 

4 1 3,3 0 0,0 1 3,3 2,2 

3 7 23,3 8 26,7 9 30,0 26,7 

2 10 33,3 7 23,3 9 30,0 28,9 

1 12 40,0 15 50,0 11 36,7 42,2 

Узагальнені дані за всіма компонентами пропедевтичної компетентності 

вокаліста дозволили визначити середньоарифметичне та встановити й 

охарактеризувати рівні їх сформованості, а саме: вищий, достатній, задовільний 

і незадовільний. Наводимо ці дані в таблиці 3.8.  

Як бачимо, на високому рівні було виявлено незначну кількість 

магістрантів – 3,9 % у ЕГ та 4,6 % у КГ. Ці респонденти відрізнялися свідомим 

ставленням до мети набуття вищої освіти, своєї особистої відповідальності за її 

досягнення та якість вокального розвитку майбутніх вихованців і досягнення 

певного професійного статусу; володіли належним обсягом знань у галузі 

музичного мистецтва, вокальної творчості, методики вокальної підготовки 

вчителів музики, базовими вокальними навичками – постави, дихання, 

звукоутворення, звуковедіння, чистого й виразного інтонування; вони були 

здатні самостійно підготувати текст незнайомого твору та інтерпретувати його, 
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переконливо обґрунтовувати свій задум та виразно втілювати динаміку його 

розвитку, проявляючи сценічну культуру й артистизм. 

Таблиця 3.8 

Рівні сформованості пропедевтичної компетентності магістрантів 

(констатувальний етап діагностики) 

Рівні / Критерії  
Критерії (в %) 

 1 2 3 4 5 6 

Експериментальна група  

Високий  2,2 4,4 8,9 3,3 2,2 2,2 3,9 

Достатній  20,0 22,2 18,9 16,7 18,9 27,8 20,7 

Задовільний 33,3 34,4 50,0 37,8 38,9 30,0 37,4 

Незадовільний  44,4 38,9 22,2 42,2 40,0 40,0 38,0 

Контрольна група 

Високий  3,3 5,6 8,9 4,4 3,3 2,2 4,6 

Достатній  21,1 21,1 23,3 16,7 20,0 26,7 21,5 

Задовільний 37,8 36,7 45,6 38,9 36,7 28,9 37,4 

Незадовільний  37,8 36,7 22,2 40,0 38,9 42,2 36,3 

Магістранти цієї групи володіли методикою діагностування вокальних 

задатків співаків-початківців, адекватно оцінювали свої вокально-методичні 

знання й результати вокально-викладацької діяльності, мали уявлення щодо 

типових педагогічних помилок, були спроможні здійснювати їх корекцію, 

цікавились інноваційними здобутками в цій галузі, були здатні їх адаптувати й 

застосовувати у власній педагогічній практиці з метою підвищення якості своєї 

вокально-викладацької діяльності й упередження педагогічно-помилкових дій.  

На достатньому рівні було виявлено 20,2 % респондентів у КГ та 21,3 % – 

у КГ. Ці магістранти характеризувалися недостатньо чіткими уявленнями щодо 

мети отримання вищої вокальної освіти, в цілому визнавали свою 

відповідальність за якість майбутньої педагогічної діяльності та вокального 

розвитку своїх вихованців, визначали зв’язок досягнутого рівня вокально-

педагогічної майстерності з власним іміджем.  

Вони також володіли достатнім обсягом знань у галузі музичного 

мистецтва, вокальної творчості, методики вокальної підготовки вчителів музики; 
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основними базовими вокальними навичками – дихання, звукоутворення, 

звуковедіння, натомість їх інтонування не завжди було точним і виразним; у 

самостійно підготовленому тексті твору траплялися незначні помилки, вони не 

були здатні переконливо аргументувати створену інтерпретацію, достатньо 

виразно й артистично її втілити у власному сценічному виконанні.  

Магістранти цієї групи припускалися помилок у діагностуванні вокальних 

задатків співаків-початківців, не завжди вірно оцінювали свої вокально-методичні 

знання та результати вокально-викладацької діяльності, їхні уявлення щодо 

типових вокально-педагогічних помилок були обмеженими, обрані способи 

корекції виявлених помилок не завжди були доцільними; інформацію щодо 

вокально-методичних інноваційних здобутків вони засвоювали спорадично, а їх 

застосовування у власній педагогічній практиці було обмеженим.  

На задовільному рівні сформованості пропедевтичної компетентності в ЕГ 

було виявлено 35,0 % респондентів у ЕГ та 35,7 % – у КГ. Їх характеризували 

нечіткі, «розмиті» уявлення щодо мети отримання вищої вокальної освіти, вони не 

повністю усвідомлювали міру своєї відповідальності за збереження голосу й 

вокальний розвиток своїх майбутніх вихованців, не замислювалися над 

значущістю рівня своєї вокально-педагогічної майстерності для досягнення 

певного професійного статуту. Їхні знання в галузі музичного, зокрема – 

вокального мистецтва й методики вокальної підготовки вчителів музики були 

обмеженими; володіння базовими вокальними навичками – недосконалими; у 

самостійно підготовленому творі вони припускалися значних помилок, не були 

здатні логічно й переконливо інтерпретувати вокальний твір та якісно його 

виконати в «робочій» ситуації, та, зрозуміло, у прилюдному виконавстві.  

Ці магістранти не були здатні діагностувати вокальні задатки співаків-

початківців, адекватно оцінити свої вокально-методичні знання та якість 

вокально-викладацької діяльності, їхні уявлення щодо типових вокально-

педагогічних помилок були фрагментарними, вони не були спроможні 

визначити способи корекції наявних помилок, поінформованість щодо 

вокально-методичних інноваційних здобутків була низькою, у власній 
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педагогічній практиці ці студенти надавали перевагу методичним прийомам, 

засвоєним у власній вокально-освітній практиці.  

Найбільша кількість магістрантів була виявлена на незадовільному рівні 

сформованості пропедевтичної компетентності – 40,6 % у ЕГ та 38,5 % – у КГ. 

Ці респонденти не замислювалися щодо мети отримання вищої вокальної 

освіти, не усвідомлювали свою відповідальність за якість власної освіти та 

майбутньої фахової діяльності, не замислювалися над питаннями, пов’язаними з 

набуттям певного іміджу. Їхні знання в галузі музичного, вокального мистецтва й 

методики вокальної підготовки вчителів музики були фрагментарними; базові 

вокальні навички – недосконалими; ці магістранти були нездатні самостійно 

підготувати та інтерпретувати твір, та, відповідно – його виконати.  

Магістранти цієї групи, як правило, відмовлялися діагностувати вокальні 

задатки співаків-початківців, оцінювати свої знання та якість діяльності, не 

замислювалися над існуванням типових вокально-педагогічних помилок і не 

були спроможні визначити способи їх виправлення, інноваційними здобутками 

в галузі вокальної педагогіки вони не цікавилися, у власній педагогічній 

практиці застосовували виключно (і не завжди доцільно) стандартні методичні 

прийоми, відомі їм із власного досвіду навчання співу.  

Такі результати, на наш погляд, пояснюються незвичністю більшості 

пропонованих магістрантам діагностичних завдань, низьким рівнем 

самостійності суб’єктів вокальної освіти, відсутністю в магістрантів 

попередньої ґрунтовної вокально-методичної підготовки та нерозробленістю 

питань пропедевтики вокальної освіти в широкій практиці підготовки 

майбутніх викладачів вокалу вищої школи.  

Отже, на констатувальному етапі було здійснено діагностику рівня 

сформованості пропедевтичної компетентності магістрантів музичного мистецтва 

досліджуваних. Узагальнення отриманих даних дозволило встановити, що 

загальний стан пропедевтичної компетентності в майбутніх викладачів вокалу є 

недостатньо розвиненим. Діагностування також показало, що найбільші проблеми 

містяться у сфері методичної підготовки магістрантів, незадовільному стані 
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рефлексивної свідомості та невмінні здійснювати діагностику й самодіагностику, 

оцінити адекватно як власні можливості, так і зусилля інших співаків.  

На підвищення рівнів сформованості пропедевтичної компетентності 

було спрямовано навчання майбутніх фахівців засобами авторської методики, 

спрямованої на розвинення дедуктивного мислення й уявлення, а також 

здатності до прогнозування й упередження можливих педагогічних помилок у 

своїй вокально-викладацькій діяльності.  

 

3.2. Експериментальна методика формування пропедевтичної 

компетентності у вокалістів-магістрантів музичного мистецтва  

 

Формування в майбутніх магістрів пропедевтичної компетентності в процесі 

підготовки до вокально-викладацької діяльності здійснювалося на засадах 

упровадження експериментальної методики, побудованої на наукових підходах – 

компетентнісному як засадничому, антропологічному, синергетичному та 

технологічному, визначених педагогічних принципах: діалогічно-аттрактивного 

стилю педагогічного спілкування; діалектичної єдності дедуктивного та 

індуктивного методів пізнання; системності в доборі інтонаційно-технічного 

матеріалу й репертуару; забезпечення двох векторів самоаналізу й 

самовдосконалення: власного стилю викладання та його відбиття на якості 

навченості вокалістів-початківців; суголосності прогностичної та оцінно-

корекційної функцій у пропедевтичній роботі; профілактичної апробації 

інноваційних методів. 

Формувальний експеримент здійснювався за трьома етапами: 

мотиваційно-орієнтаційним, пропедевтично-формувальним, прогностично-

корекційним, на кожному з яких вокально-фахова підготовка магістрантів 

здійснювалася на обґрунтованих вище педагогічних умовах: 

– стимуляції усвідомленого й відповідального ставлення до оволодіння 

пропедевтичною компетентністю як важливим аспектом набуття професійної 

майстерності й конкурентоспроможності;  



147 

 

–  формування пропедевтичної компетентності майбутніх викладачів 

вокальних дисциплін як інтегративного феномену на засадах 

міждисциплінарної, міжпредметної та внутрішньо-предметної координованості 

змісту й методів навчання;  

–  забезпечення в магістрантів досвіду прогнозування, планування, 

діагностування, самомоніторингу й корекції вокально-педагогічних 

помилкових дій. 

В організації формувальної частини експерименту також ураховувалися 

дані, отримані в діагностичному зрізі, які було покладено в основу планування 

змісту й форм педагогічного впливу на майбутніх викладачів вокалу з метою 

формування в них пропедевтичної компетентності. 

Упровадженню експериментальної методики передувала організаційна 

робота з підготовки педагогічного складу до її реалізації, а також створення 

необхідного методичного забезпечення, зокрема – репертуару, наочних 

посібників, банку даних літературних джерел та відеоматеріалів тощо.  

Крім того, було проведено опитування викладачів освітнього закладу з 

метою виявлення в них ставлення до ролі пропедевтики в підготовці майбутніх 

фахівців, у результаті якого було встановлено, що 25,2 % з них не стикалися з 

поняттям педагогічної пропедевтики, 31,8 % мають уявлення, але не розуміють, як 

пропедевтичні ідеї можуть стосуватися навчання вокалу, ще 12,6 % після 

розмірковувань визначились у позитивному ставленні до врахування 

пропедевтичних ідей у своїй практиці. Останні 30,4 % ставилися до впровадження 

експериментальної методики негативно й не вважали, що зміст експериментальної 

роботи в цьому напрямі може сприяти підвищенню ефективності підготовки 

магістрантів музичного мистецтва до вокально-викладацької діяльності.  

Це становище зумовило необхідність проведення спеціальних засідань, на 

яких розглядалися такі питання, як: 

– функції пропедевтики в посиленні пізнавальної активності студентів та 

цілеспрямованості в процесі здобуття освіти; 
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–феномен пропедевтики як способу упередження типових для 

початківців-викладачів помилок; 

– рекомендовані формі й методи формування пропедевтичної компетентності 

магістрантів під час опанування змістом вокально-педагогічної освіти.  

На першому, мотиваційно-орієнтаційному етапі досвідної роботи 

головна увага надавалась упровадженню педагогічної умови, сутність якої 

полягала в стимуляції в магістрантів усвідомленого й відповідального 

ставлення до оволодіння пропедевтичною компетентністю, а також реалізації 

принципів діалектичної єдності дедуктивного й індуктивного методів пізнання 

та забезпечення діалогічно-аттрактивного стилю спілкування.  

З цією метою магістрантів ознайомлювали з проблематикою 

пропедевтики, формували в них уявлення щодо сутності поняття «педагогічна 

помилка» та її типовими різновидами в діяльності викладачів-початківців, 

стимулювали формування в них уявлень щодо значущості якісної та всебічної 

вокальної підготовки майбутніх учителів вокального мистецтва.  

До того ж, було проведено низку колективних бесід і диспутів, на яких 

обговорювалися питання, поставлені в проблемній формі або такі, які потребували 

самостійності мислення й аналізу суспільно-культурних проблем, усвідомлення 

ролі вокального мистецтва в житті людини тощо. Серед них були, зокрема, такі:  

– З чого треба починати навчання вокалу: з постановки технічних чи 

художніх завдань? 

– Чим приваблює спів мільйони людей усього світу? 

– чому значна частка молоді бажає навчатись естрадному співу? 

– які твори краще обирати для підготовки майбутнього вчителя 

музичного мистецтва? тощо.  

Пояснимо на прикладі першого запитання, яким чином його обговорення 

мало сприяти більш глибокому розумінню майбутніми викладачами вокалу мети й 

сутності їхньої фахової діяльності. Звернемо увагу на те, що його зміст був 

підступним, тому що добре відомо, що на першому етапі в співаків головна увага 

приділяється приведенню до ладу «інструменту» – голосу, що потребує оволодіння 



149 

 

базовими навичками постановки голосу: стану корпусу, вокального дихання, 

звукоутворення тощо. Тому більше 80 % опитуваних (як показала подальша 

бесіда – спираючись на свій досвід), відповідали, що формування вокально-

технічних навичок завжди передує роботі над виразністю виконання, тому 

необхідно починати саме з цього.  

Наявність думок протилежного характеру дозволила організувати дискусію, 

в якій перед магістрантами ставилася вимога: не просто висловлювати свою думку, 

а обґрунтовувати її. Завдяки цьому були висвітлені різноманітні питання, 

пов’язані, зокрема, з проблемами суспільно-культурної та виховної ролі 

вокального мистецтва, мети виконавства, художньо-образної змістовності 

музичних творів, засобів впливу співака на слухачів тощо.  

Наприкінці диспуту перемогла точка зору, в якій стверджувалося, що 

значущість вокально-технологічної підготовки не означає, що саме з формування 

вокально-технічних навичок має безпосередньо розпочинатися спілкування 

викладача зі студентом, адже спочатку потрібно його зацікавити, розкрити 

перспективи занять, сформувати уявлення щодо того, що якісні технічні навички 

набувають сенсу саме як спосіб втілення художного змісту твору та його 

донесення до слухачів. 

Досягнута в дискусії згода щодо необхідності пропедевтичного усвідомлення 

художньої цінності та змісту твору дозволила організувати «мозковий штурм» для 

визначення комплексу завдань, які має вирішувати викладач вокалу в процесі 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва та її орієнтовно-варіативної 

послідовності. З цією метою зі студентами спочатку було обговорено «правила 

гри», як-от: висловлюються всі, навіть неясні або на перший погляд безглузді думки 

та пропозиції; не можна нікого критикувати; можна активно розвивати ідею іншого; 

фіксування ідей здійснює спеціальна особа (або ведеться запис), що дає змогу 

іншим зосереджуватися виключно на генерації ідей тощо.  

У результаті в магістрантів поглиблювалось уявлення щодо прикінцевої 

мети вокально-виконавської підготовки – навчитися співати, втілюючи художньо-

образний сенс твору та спрямувати своє виконання на здійснення сугестивно-
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комунікативного впливу на слухачів, а також була сформульована методична 

настанова – починаючи навчання своїх вихованців співу, націлювати їх на те, що 

формування технічних навичок є одним із складників майстерності художньо- 

змістового виконавства.  

З метою посилення в магістрантів мотивації щодо здійснення додаткових 

зусиль, необхідних для набуття пропедевтичної компетентності та їхнього 

професійної самовимогливості застосовувалися такі методи, як створення 

ідеального вокально-виконавського, вокально-викладацького образу, перегляд 

відкритих занять різного рівня педагогічної майстерності, а також майстер-класи 

провідних співаків, викладачів і оперних диригентів, їх обговорення у формі 

евристичних бесід, диспутів тощо.  

Особливий інтерес у респондентів викликав перегляд записів майстер-класів 

провідних представників європейської вокальної школи – Дмитра 

Хворостовського, Ренати Скотто, Мірелли Френі, Олени Образцової, Тамари 

Синявської та ін. Їх демонстрація й обговорення спрямовувалися на усвідомлення 

магістрантами того, яким чином цим викладачам вдавалося «на очах слухачів» 

досягати покращення в співаків якості звучання, виразності, змістової 

наповненості у виконанні певного фрагменту. Важливим здобутком магістрантів 

ставало встановлення тих чинників, які дозволяли цим викладачам досягати 

успіху, серед яких магістранти визначили: глибоку ерудованість, власний 

артистизм, багату творчу уяву, розвинений вокальний слух і концентрацію уваги, 

володіння різноманітними методичними прийомами та здатність їх доцільно 

застосовувати відповідно до особливостей співака-початківця.  

Увага магістрантів зверталася також на атмосферу художньо-творчої 

піднесеності, стиль педагогічного спілкування, лаконічність, метафоричність і 

виразність мови викладача, багатство застосованих асоціацій, готовність надати 

приклад у своєму виконавському варіанті й у той самий час – спонукати вихованця 

до пошуку власних фонаційних і сценічно-виконавських прийомів.  

Експрес-опитування, проведене до аналізу відео-записів майстер-класів та 

після показало, що в досліджуваних значно посилилось усвідомлення значущості 
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глибокого й детального аналізу твору, його вербального та інтонаційного 

складників, уміння проникати в сутність образу героя, інтерпретувати твори, 

залучати влучні асоціації, внаслідок чого в них активізувалася потреба у фаховому 

самовдосконаленні.  

Позитивне враження справляло на магістрантів і звернення до мемуарної 

літератури, зокрема – до спогадів таких видатних співаків, як Поліна Віардо, 

Борис Гмиря, Енріко Карузо, Федір Шаляпін, Олександр Мишуга та ін., 

ознайомлення з їхнім творчим шляхом, особистісними рисами видатних майстрів, 

яким булі властиві, зокрема, працездатність, самовимогливість, здатність глибоко 

занурюватися в сутність художньо-образного змісту вокальних творів тощо. За 

визнанням досліджуваних, такі приклади сприяли формуванню в них більш 

високої фахово-якісної планки, спонукали до наполегливого й уважного 

оволодіння не тільки конкретними навичками й репертуаром, але й до розширення 

ерудиції, посилювали в них почуття відповідальності за розкриття своїх творчих 

потенцій та здобуття вокально-педагогічної майстерності.  

Ефективним прийомом стало також порівняння магістрантами різних 

виконавських варіантів одного й того самого твору: це вимагало від них прояву 

«вокального слуху», демонстрації художнього смаку, здатності орієнтуватися в 

різних художніх стилях, вокальних школах, усвідомлювати своєрідність 

індивідуальної трактовки образу певного герою. 

У процесі цих обговорень важливим завданням стало створення атмосфери 

доброзичливості, прояву поваги до кожного, хто висловлював свою думку, 

оволодіння здатністю вести диспут, обґрунтовуючи власну думку, сприймати інші 

точки зору, адекватно реагувати на критичні висловлювання тощо. З цією метою 

увага магістрантів зверталася на характер взаємин і культуру ведення діалогу, 

зокрема – на необхідність уміти вислухати співрозмовника, не перебиваючи його, 

здійснюючи критику, спочатку підкреслювати позитивні моменти позиції 

опонента, здатність не переходити на оцінку особистості тощо. Крім того, увага 

досліджуваних зверталась на те, що у сприйнятті мистецької інформації для 

реципієнта важливою є не тільки безпосередня інформація, але й спосіб її подачі – 
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нейтрально-розповідний чи емоційно-піднесений, особистісно пофарбований. 

Підкреслювалася також значущість аттрактивності доповідача, тобто здатності 

викликати приємні почуття й довіру свого оточення.  

Таким чином, експериментатори намагалися, з одного боку, вдосконалити 

манеру педагогічного спілкування й поводження респондентів, упереджуючи 

можливе непорозуміння й напругу у взаєминах учасників педагогічного 

процесу, а з іншого – надати нових імпульсів їхній пізнавальній активності, 

здатності самостійно орієнтуватися в розмаїтті вокально-мистецьких явищ, 

особливостях індивідуальних виконавських стилів, вокальної школи тощо.  

Процес якісного аналізу й виявлення помилок трактувалися як шлях до 

уточнення нагальних завдань та пошуку їх рішень, а виявлення педагогічних 

помилок та їх чинників – як своєрідна цінність, яку потрібно розглядати як 

поштовх до подальшого розвитку й самовдосконалення та набуття 

пропедевтичної компетентності й майбутньої фахової успішності. Отже, 

висновок, якого дійшли досліджувані, – важливо не боятись і уникати критики, а 

навчатись її сприймати конструктивно, розцінюючи як цінний орієнтир для 

роздумів і саморозвитку.  

З метою продовження цієї роботи магістрантам пропонувалося зануритися в 

соціальні мережі та переглянути певну кількість відео-уроків з вокалу. Завдання 

полягало в доборі негативного й позитивного прикладів, які респонденти 

презентувати, коментували, а за необхідністю вступали в діалог або в дискусію, що 

сприяло вдосконаленню в них зазначених особистісно-комунікативних 

властивостей, набуттю досвіду участі в дискусіях та їх організації. 

Великого значення ми також надавали проблемі емоційно-вольового 

самоволодіння майбутніх викладачів, які мають володіти цими навичками і як 

співаки, і як фахівці, що мають бути спроможні готувати до прилюдного 

виконавства своїх вихованців – майбутніх учителів музичного мистецтва. 

З цією метою магістрантам пропонувалося здійснити ретроспективний 

аналіз своїх виступів, схарактеризувати найбільш невдалі з них та пригадати стан 

вивченості творів, міру власної готовності до виконання репертуару. 
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Респонденти практично одноголосно відзначили, що надмірне сценічне 

хвилювання в них виникало, якщо вони невпевнено володіли музичним текстом 

або навичками, необхідними для виконання суб’єктивно складного фрагменту: 

саме це відчуття викликало в них підвищену тривожність, де-автоматизацію 

недостатньо напрацьованих технічних навичок, сковувало їх фізичний стан і 

мислення, заважало зосередитися на донесенні художнього образу твору, 

досягненні динаміки в його розвитку.  

Крім того, учасникам формувального експерименту пропонувалося 

піддати аналізові різноманітні чинники надмірного хвилювання під час виступів 

у різних умовах, а саме – під час академічного заліку, самодіяльних студентських 

культурно-розважальних заходів, участі в концертах просвітницького характеру 

для школярів тощо.  

Респонденти висловлювали пропозиції щодо типових мотивів, які 

провокували до посиленого хвилювання, серед яких – бажання отримати високу 

оцінку, потреба у визнанні товаришів, стремління принести задоволення слухачам 

тощо. В результаті було виявлено, що найбільш сприятливим для спокійного, 

врівноваженого й у той самий час – піднесеного стану співаків був виступ у 

просвітницькому концерті. Отже, магістранти дійшли колективного висновку: 

вокаліст має співати, намагаючись доставити слухачам задоволення своїм 

виконавством, незалежно від інших зовнішніх чинників, наприклад – потреби 

отримати високу оцінку (викликає почуття надмірної відповідальності, що 

приводить до скутості); бажання довести свою унікальність (знижує концентрацію 

уваги) тощо. 

Подоланню типових проблем надмірного сценічного хвилювання сприяло 

підвищення обізнаності магістрантів щодо їх чинників і способів подолання, 

зокрема – шляхом актуалізації знань у галузі психології та психології творчості, 

відомих методик емоційно-вольової саморегуляції, ознайомлення з літературою, в 

якій розкривається специфіка їх формування саме в музично-виконавській 

діяльності та вдосконаленню особистісних рис респондентів, які «відповідають» за 

психологічний стан вокаліста в умовах прилюдного виконавства (В. Міщанчук 
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[161], Дж. Морено [163], О. Саннікова, А. Саннікова [212], І. Табачник, 

О. Журавель [235] та ін.). 

З цією метою респондентів залучали до участі в тренінгах на формування 

навичок емоційно-вольової саморегуляції, засвоєння технік релаксації, 

самонавіювання, концентрації уваги та її розподілу, вміння здійснювати поточний 

самоконтроль, співати подумки тощо. До того ж, магістранти систематично 

виконували завдання на виконання вже засвоєного репертуару з настановою на 

уявну «умовно-концертну» ситуацію, сприйняття присутніх як слухачів, членів 

журі тощо.  

Таким чином, самоаналіз власних дій, набуття теоретичних знань і 

практичних навичок емоційно-вольової саморегуляції та досвіду систематичного 

прилюдного виконавства сприяли зміцненню в магістрантів упевненості, здатності 

бути переконливим під час виконавської та вокально-викладацької діяльності, 

вдосконаленню в них фахово-особистісних властивостей, та в цілому посилювало 

почуття відповідальності за якість своєї фахової підготовки, збагачувало уявлення 

щодо завдань, які постають перед ними як майбутніми викладачами вокалу, в 

оволодінні здатністю до уникнення відомих їм педагогічних помилок та успішного 

подолання й мінімізації наявних на цей час недоліків. 

На наступному, пропедевтично-формувальному етапі вирішувалося 

завдання підготовки магістрантів до оволодіння виконавською та викладацькою 

майстерністю шляхом засвоєння знань у галузі методології, методики викладання 

вокалу, механізмів утворення вокально-виконавських навичок і набуття здатності 

вдосконалювати процес власного навчання на засадах засвоєння пропедевтично-

узагальнених знань та їх поступового й усебічного поглиблення. 

Важливим організаційно-методичним засобом на даному етапі слугувало 

налагодження міждисциплінарних зв’язків і міжпредметної та внутрішньо-

предметної координації змісту вокально-викладацької освіти. В розробці 

експериментальних завдань ми виходили з обґрунтованих у попередніх розділах 

дослідження трьох рівнів і різновидів їх прояву, а саме – міждисциплінарного 

зв’язку, що утворюється між змістом занять із дисциплін «Філософія мистецтва», 
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«Методологія мистецької педагогіки та методика наукового дослідження» та 

«Основи сучасних педагогічних концепцій», концептуальні положення яких мали 

осмислюватися магістрантами відповідно до специфіки завдань їхньої фахової 

освіти. Серед них – значущість філософського осмислення ролі музичного 

мистецтва та його духовної змістовності, уточнення різноманіття та значущості 

функцій, які виконує музичне, зокрема вокальне, мистецтво в життєдіяльності 

суспільства. З цією метою магістрантам пропонувалось обґрунтувати своє 

розуміння єдності й розбіжностей між філософським та мистецьким пізнанням, 

можливо – із застосуванням думок і висловлювань авторів різних праць.  

Так, Марія С. навела думку Гегеля, який акцентував, що і філософія, і 

мистецтво розкривають певну абстрактну ідею, але різними способами, а саме: 

«Для того, щоб дана істина могла стати справжнім змістом мистецтва, треба, 

щоб у її власному визначенні містилася можливість адекватного переходу у 

форму чуттєвості» [53, с.16-17].  

Олександр С. навів дані щодо відомого вислову О. Пушкіна, який 

акцентував, що письменникові, поетові потрібно передусім бути філософом, 

адже «…поет, який живе на висотах свідомості, ясніше бачить».  

Таким чином, магістранти більш глибоко усвідомлювали, що 

філософська думка й мистецька діяльність – це дві різні форми відображення 

духовного життя суспільства й особистості, і занурення в них збагачує 

світоглядні уявлення, усвідомлення функцій мистецтва в життєдіяльності 

людства, його гуманістичну й цивілізаційну роль, а звідси – поглиблює 

розуміння сутності вокально-мистецької діяльності, окреслює шляхи до творчої 

самореалізації. Зазначене давало підстави розглядати значущість цих зв’язків як 

пропедевтично-настановних і поглибленні мистецько-ціннісної свідомості 

магістрантів та їх орієнтованості в меті й завданнях власної фахової освіти. 

Взаємозв’язок дисциплін із методології мистецької педагогіки, методики 

наукового дослідження, основ сучасних педагогічних концепцій і предмету з теорії 

й методики викладання вокалу у вищій освіті полягав у адаптації загальних теорій і 

концептів до специфіки їх упровадження в процес підготовки магістрантів до 



156 

 

вокально-викладацької діяльності, оволодінні методикою розроблення 

критеріально-діагностичного апарату з метою оцінювання вокального розвитку 

студентів та ефективності власної викладацької діяльності, технологію 

діагностування й моніторингу вокально-освітнього процесу, розроблення способів 

упровадження науково обґрунтованих підходів до конкретних педагогічних 

ситуацій. 

Так, задля аналізу засвідченого магістрантами факту, що не всі студенти – 

майбутні вчителі музичного мистецтва, особливо – ті, які мають скромні 

вокальні дані, проявляють бажання навчатися вокалу, та обґрунтування 

способів подолання наявної проблеми, респондентам пропонувалося детально 

ознайомитися із запровадженим Л. Василенко гедоністичним підходом до 

організації вокально-освітнього процесу [38]. У результаті обговорення ідей, 

висунутих дослідницею, магістранти дійшли висновку, що на заняттях із вокалу 

нерідко недостатньо уваги приділяється переживанню в співака-початківця 

естетичного задоволення від процесу співацької діяльності. У процесі 

подальшого колективного обговорення були визначені способи подолання 

цього недоліку, а саме: приділення особливої уваги вивільненню співочого 

апарату та якості звукобудування у властивому студентові на цей час діапазоні, 

прищеплення співакам-початківцям відчуття культури звуку; утримання від 

непосильних для нього завдань – розширення діапазону, досягнення насиченого 

звучання. Ірина К. також пропонувала добирати для таких студентів особливий 

репертуар, зокрема – твори доби Ренесансу, які не потребують наявності 

«великого» голосу й розвиненого діапазону. 

Другий рівень міжпредметних зв’язків стосувався фахових дисциплін з 

Педагогіки і психології вищої освіти, Психології творчості, Курсу виконавської 

майстерності, Теорії і методики викладання виконавських дисциплін у вищій 

освіті (за фахом вокал) та Ансамблевого музикування. 

Утворення зв’язків між ними спрямовувалося на усвідомлення магістрантами 

специфіки прояву психолого-педагогічної освіти в процесі вокальної підготовки, 

своєрідності й відмінності науково-теоретичного та діяльнісно-практичного 
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способів пізнання, значущості музичної педагогіки як виду діяльності, що має 

багаті впливово-виховні потенції на внутрішній світ особистості непрямого 

характеру, що особливо важливо в роботі з молоддю нових генерацій.  

Крім того, міжпредметні зв’язки утворювались і між змістом вибіркових і 

фахових дисциплін – з Герменевтичного практикуму з музичного мистецтва, 

Практикуму виконавсько-педагогічної інтерпретації вокально-хорових творів та 

Історії вокального виконавства.  

Так, згідно з програмою, на заняттях із герменевтичного практикуму в 

магістрантів формуються пропедевтичні знання щодо специфіки герменевтичного 

аналізу та проникнення в сутність художньо-образного змісту як синтезу 

об’єктивного й суб’єктивного, значущості оволодіння навичками герменевтичного 

аналізу для саморозвитку та як способу впливу на активізацію художньої 

свідомості своїх вихованців. Володіння цими навичками стає запорукою 

уникнення досить типових помилок – натаскування, нав’язування викладачем 

студенту власного розуміння й тим самим – формування в них самостійності 

осмислення й занурення в художньо-емоційну ауру твору. Вони стосувалися 

передусім удосконалення в магістрантів почуття стилю та свідомого ставлення до 

його забезпечення виконавськими засобами, здатності до вербальної інтерпретації 

вокальних творів з урахуванням осягнення художнього сенсу, утвореного єдністю 

поетичного та музичного тексту, врахування специфіки вокальної техніки та 

засобів і традицій вокального виконавства в різних історико-художніх, 

національно-культурних напрямах. Це стосувалося, наприклад, особливостей 

стилю італійського бельканто, специфіки вокальної техніки французького 

декламаційно-театралізованого, піднесено-драматичного стилю, особливостей 

звучання й виконавської майстерності співаків німецької школи, зокрема – техніки 

досягнення якості звучання голосу так званого «вагнерівського» типу тощо.  

З цією метою магістранти виконували усні та презентаційні завдання двох 

типів. Перший із них спрямовувався на формування в них уміння розповідати 

про вокальний твір із «заохочувально-просвітницькою» метою. Другий тип 

завдань мав методичну спрямованість і стосувався виявлення можливих 
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складнощів та визначення методів і способів упередження можливих помилок у 

їх вирішені.  

У завданнях першого типу важливо було зосередити увагу магістрантів 

на розробленні власної інтерпретації та розкритті художньо-образного сенсу 

твору, підкріпленого даними його всебічного аналізу. Важливо, що перелік 

аспектів, які мали розкриватися, вироблявся магістрантами колективно, на 

засадах обговорення висунутих і обґрунтованих ними пропозицій. У результаті 

було отримано перелік найбільш важливих з їх погляду аспектів, а саме: 

– епоха, регіон, пануючі філософсько-естетичні погляди, художні стилі та 

ідеї (в різних видах мистецтва);  

– країна, національно-етнічні особливості їх утілення у творчості авторів 

вокальних творів; 

– індивідуальність поета й композитора, художня ідея твору;  

– жанрово-стильові, інтонаційно-структурні особливості твору; 

– засоби вокально-виконавської виразності, особливо важливі для втілення 

художньої ідеї твору. 

Найбільш важливими аспектами у вирішенні завдань методичної 

спрямованості магістранти визначили: 

– загальну характеристику художньої ідеї твору, його характеру; 

– визначення жанрово-стильових особливостей твору, які потребують 

особливої уваги виконавця з погляду техніки їх відтворення;  

– визначення інтонаційних особливостей твору та потенційних труднощів: 

діапазону, ладово-мелодичних, метроритмових, артикуляційно-

вербальних, структурно-інтонаційних труднощів; 

– визначення методів подолання зазначених труднощів, вправ і розспівувань, які 

будуть слугувати способом упередження виконавсько-інтонаційних недоліків; 

– визначення виконавсько-виразних завдань, які постають у даному творі та 

методів підготовки студентів до їх виконання;  

– можливих складнощі у втіленні сценічного образу та визначення методів і 

способів упередження можливих проблем і помилок у їх вирішені. 
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Так, Надія В. виконала презентацію на тему твору Георгія Майбороди і 

Андрія Малишка «Запливай же, роженько весела», в якій відмітила поетичність 

тексту, паралелі між образами природи та дівочими почуттями, типові для 

української поезії, які підсилюють різницю в настрої між 1 і 3 куплетом – 

світлими мріями й розчаруванням. Відзначила магістрантка й головні засоби 

виконавської виразності, зокрема, спокійний темп, широку розспівану мелодію, 

яка потребує володіння широким диханням, володіння культурою фразування, 

вміння варіювати динаміку звучання у високому регістрі.  

В іншій презентації на тему цієї самої пісні магістрантка Світлана М. 

здійснила порівняльний аналіз двох варіантів виконання цього твору, а саме – 

Дiaною Петриненко [https://www.youtube.com/watch?v=ZfbtXbAk6hg] та Анною 

Гурою [https://www.youtube.com/watch?v=fSu8Z01Ilpk]. 

Це порівняння продемонструвало різницю в інтерпретації та засобах 

виконавської виразності двох співачок. Зокрема, магістранти звернули увагу на 

переконливість мрійливого художнього образу, створеного Дiaною 

Петриненко, а також на те, що обраний іншою співачкою, Анною Гурою більш 

швидкий темп, визначили, що, по-перше, різке, позбавлене філірування, 

завершення фраз, що не дозволило виконавиці передати стан зосередженого 

заглиблення героїні-дівчини у світ своїх спогадів і переживань. По-друге, 

магістранти зазначили, що обрання саме такого темпу зумовлене, можливо, 

недостатнім володінням співачки диханням. Людмила В. відзначила також 

несподівані, невиправдані з погляду образного змісту твору і досить суттєві 

темпові зрушення, які співачка здійснювала впродовж всього твору. На додаток 

до цього Чжун В. звернув увагу на невідповідність оркестровки характеру 

твору, а саме – недоречно яскраву роль ударних інструментів, велику кількість 

глісандо арфи, насиченість фактури арпеджованими пасажами, тобто 

акцентував невідповідність загального звучання твору його художньому сенсу.  

Таким чином, прийом порівняння сприяв поглибленню в магістрантів 

уявлення щодо важливості приділення уваги здатності співаків і викладачів 

занурюватися в сутність художнього образу, орієнтуватися в стильових рисах твору 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfbtXbAk6hg
https://www.youtube.com/watch?v=fSu8Z01Ilpk
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та розмаїтті інтерпретаційних можливостей, значущості цілеспрямованого й 

свідомого оволодіння певними художньо-емоційними, музично-інтелектуальними, 

вокально-фонаційними та сценічно-виконавськими засобами їх втілення. 

При цьому, як показали опитування й бесіди, респонденти в більшості 

розуміли як можливість успішно застосовувати відомі їм прийоми й знання. З 

метою посилення уваги магістрантів до ролі методологічної та методичної 

підготовки і зміцнення в них впевненості у важливості засвоєння теоретико-

методологічних знань, значущості всебічної мистецької, методологічної та 

методичної підготовки, важливо було забезпечити уточнення потенційних 

можливостей цих знань та ролі емпіричного досвіду й інтуїції.  

Більшість магістрантів визначала необхідність урахування даних 

спостережень, натомість їх оцінювання вони не пов’язували з виробленням 

певних критеріїв, деталізованого аналізу якості оцінюваних явищ, чинників тих 

чи інших недоліків у співака. Зрозуміло, що така позиція зумовила і їх 

неготовність застосовувати результати своїх спостережені і висновків для 

педагогічного передбачення та системного і логічного планування занять з цим 

уявним співаком, добору спрямованих на подолання визначених недоліків 

інтонаційних вправ і методичних прийомів їх подолання. 

Не відкидаючи значущості спостереження й ролі вокального слуху, ми 

звернули увагу магістрантів на необхідність уточнити сутність поняття 

«педагогічна інтуїція», засади її формування і пояснити, чи зазначеного ними 

достатньо, щоб вважати себе озброєним для занять вокалом. З цією метою було 

організовано «мозковий штурм» на тему «педагогічна інтуїція викладача 

вокалу». Його здійсненню передувала інструкція щодо головних правил 

успішності цієї дидактичної гри, зокрема – прийняття на цьому етапі всіх варіантів 

без їхнього обговорення, відсутність поняття «помилка» під час висування 

пропозицій, вимога вільного висловлення значної кількості ідей, готовність 

підтримати й розвинути найскромніші натяки іншого товариша тощо.  

Представимо більш докладно, як було опрацьовано дефініцію поняття 

«інтуїція викладача». Серед пропозицій учасників заходу були такі: «швидка 
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реакція» (Ольга П.), «що подумав, те і сказав» (Микола В.), «раптове знання 

того, що раніше майже не знав» (Іван С.), «щось, що зненацька прийшло 

зверху» (Діана В.), «раніше відчувала, добре подумала й сказала» (Карина Ч.), 

«відчуття, переведене в дію» (Олексій В.), «проявляється за умов великого 

бажання й напруженого старання» (Катерина П.) та ін. 

Усі ці пропозиції фіксувалися (без визначення авторів) на мультимедійній 

дошці, а потім обговорювалися, класифікувалися та доповнювалися. У 

результаті було сформульовано «робоче» визначення даного поняття в такому 

вигляді: «інтуїція викладача – це спосіб вирішення проблеми, який прийшов 

нібито зненацька, але в результаті напруженого пошуку й переведення 

несвідомих знань і досвіду у поле свідомості, завдяки чому і з’являється 

уявлення про спосіб її вирішення».  

Закономірним висновком стало те, що чим більш повними та глибокими 

будуть фахові знання, тим більше шансів, що інтуїція спрацює – але за умов 

старанної та напруженої інтелектуальної, пошуково-творчої діяльності.  

Продовженням цієї роботи стало заглиблення магістрантів у різними 

теоріями щодо технології формування вокально-технічних навичок, що мало 

формувати в них розуміння неоднозначності педагогічних рішень, важливості 

оволодіння фундаментальними принципами їх утворення, а також стимулювати 

до пошуково-педагогічного мислення, вибірковості, прояву творчої ініціативи.  

Важливим аспектом у вирішенні цього завдання слугувало ознайомлення 

магістрантів із розміщеними в чаті вибраними фрагментами праць фізіологів, 

психологів і музикознавців, зокрема – Б. Асаф’єва [10], М. Бернштейна [22], 

Л. Бочкарьова [33], Д. Кінарської [108], Б. Теплова [237] та ін., у яких 

висвітлювалися питання закономірностей і принципів розвитку музичних 

здібностей, утворенню виконавських, рухових за своєю сутністю навичок.  

Респонденти дійшли таких висновків:  

– розвиток музичного слуху, ладового чуття, переживання «вагомості» інтервалів 

(Б. Асаф’єв) та гостроти й диференційованості сприйняття функціонально-
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гармонічних тяжінь (суттєво впливає на точність і виразність вокального 

інтонування);  

– в підсвідомості співака завжди залишаються всі варіанти рухових дій, з чого 

виходить, що, якщо студент співає з інтонаційними недоліками, не усвідомлює 

їх і повторює (до того ж, можливо, під розспівування – багатократно), саме вона 

стає динамічним стереотипом, і основою дії в стресовій ситуації, що й пояснює 

її прояв у психологічно напружених ситуаціях, якими для співака є обставини 

прилюдного й відповідального виконавства; 

– рухові навички не вдосконалюються поступово (наприклад – звук утворюється 

дуже далеко; трохи ближче; майже вірно; достатньо близько, тобто вірно). 

Такий «спосіб» означає, що в співака формується чотири види навичок, остання 

з яких є бажаною, тому це значно збільшує витрати часу та ускладнює процес 

набуття навички вірного звукоутворення. Отже стає ясно, необхідно на 

початковому етапі формування певної навички не шкодувати зусиль і часу, щоб 

сформувати вірні рухи, м’язові відчуття, проявити максимальну увага до їх 

фіксації, утримання й закріплення до рівня автоматизації; 

– тільки на базі вірно сформованого й автоматизованого рухового стереотипу 

опрацьовується здатність до його варіативного застосування, зокрема – у 

застосуванні в іншому регістрі, на інших голосних, складах, у різній динаміці 

тощо (В. Ємельянов [81], В. Антонюк [8], М. Бернштейн [22]). 

Крім того, магістрантів докладно ознайомлювали з методом В. Ємельянова, 

який розробив методику координаційно-тренувального етапу вокальної 

підготовки майбутніх учителів музики в педагогічному вузі (так званий 

«фонаційний метод»), який дозволяє налагоджувати координацію дій сукупності 

органів, що беруть участь у співочому голосоутворенні, які, завдяки системі 

тренувальних вправ, пропонованих дослідником, досягають рівня 

автоматизованості та одноразово естетичної привабливості фонаційних проявів.  

Оволодівали магістранти і методом так званої «когнітивної візуалізації», 

сутність якого полягала у візуальному моделюванні фонації вокального звуку за 

методикою, розробленою Ся Цзін [234], а також упровадженні асоціативно-
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образних аналогій, ігрових прийомів, що допомагало магістрантам більш легко 

й точно уявити сутність фонаційно-рухових завдань, упередити можливі 

помилки в їх здійсненні та досягти мети у формуванні й застосуванні певних 

навичок у процесі співу. Завдання цього типу були мало знайомі більшості з 

досліджуваних, виклали у них велику зацікавленість та стимулювали власну 

ініціативну у пошуку аналогічних прийомів і способів педагогічного впливу на 

вокальну підготовку майбутніх вихованців.  

На активізацію самостійного й творчого мислення магістрантів 

спрямовувалось і впровадження аудиторних занять – лекційних курсів на 

засадах діалогу, постановки проблем, ведення лекцій у формі прес-конференції, 

так званого «мішаного заняття», з широким застосуванням комунікативно- 

інформаційних технологій, зокрема – мультимедійної дошки з її можливістю 

використання Інтернету, музичної відео-інформації, інформаційних сайтів, 

чатів для обміну інформацією, представленням проектів-презентацій, 

виконаних у програмах «PowerPoint», «YouTube» тощо. 

Активізації творчих пошуків студентів на семінарських заняттях сприяли 

застосування сократівського діалогу, «мозкового штурму», інтелектуально-

креативних та художньо-ситуативних ігор («Журі й кастинг», «Конкурс зірок» 

тощо), методика перехресного оцінювання, створення художньо-проблемних 

ситуацій, що не мають однозначного рішення тощо.  

Позааудиторні форми самостійної роботи респондентів стосувалися 

розроблення анотацій, навчальних презентацій, індивідуальних навчальних 

проєктів, написання наукових рефератів, есе, взаємного консультування.  

Надзвичайно важливу роль відігравало усвідомлення магістрантами 

значущості в досягненні методичної та вокально-практичної підготовки, а в 

майбутньому – вокально-викладацької діяльності організація освітнього 

процесу на засадах суголосності джерел отримання інформації, а з цим – і 

здатність викладачів різних дисциплін координувати дії, застосовуючи хмарні 

технології та комунікативно-інформаційні можливості соціальних мереж 

(педагогічні блоги, чати).  
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З цією метою магістранти оволодівали зазначеними технологіями та 

виявляли головні напрями, за якими має здійснюватися згадувана вище 

міждисциплінарна та міжпредметна координація. Так, ознайомлення з 

викладеними в програмі OneDrive програмою з історії вокального виконавства 

та рекомендованими до слухового аналізу творами епохи бароко допомогло їм 

дібрати репертуар для своїх вихованців – співаків-початківців, а 

зорієнтованість у програмних вимогах бакалаврату з історії музики та світової 

художньої культури дозволило використовувати актуальні знання студентів під 

час роботи з ними над обраним репертуаром усвідомленням його стилю, 

художньо-образної змістовності тощо.  

Крім того, важливо було сформувати в магістрантів здатність 

актуалізувати й удосконалювати знання й навички, набуті на інших 

дисциплінах, зокрема – на попередньому етапі своєї освітньої діяльності та 

самостійно застосувати їх у процесі набуття вокально-виконавської та 

викладацької підготовки.  

Так, значна частка досліджуваних не була здатна самостійно виконати й 

розучити музичний текст твору. При цьому було встановлено, що найбільші 

утруднення під час розучування твору стосуються вірного виконання ритмового 

малюнку мелодії. На запитання, яким чином вони орієнтуються в його 

особливостях, ці магістранти відповісти не змогли, що дозволило «поставити 

діагноз»: причина невміння відтворити ритмовий малюнок криється в невмінні 

вимірювати довготу звуку. Отже, необхідно актуалізувати, вдосконалити власні 

музично-теоретичні знання та оволодіти навичками тактування або диригування, 

тобто жестів, які виконують роль «музичного годинника» й застосовувати їх під 

час розучування мелодії, вимірюючи таким чином довжину нот, пауз тощо. 

Завдяки виконаним вправам магістранти переконалися, що набута 

здатність до орієнтації в музичному часі дозволила їм уникнути ритмових 

помилок, сприяла підвищенню рівня їх самостійності, здатності швидко 

опановувати музичний текст творів.  
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Приверталась увага респондентів і до того, що саме на цих засадах вони 

мають формувати аналогічні навички у своїх вихованців, володіння якими 

конче потрібне їм як майбутнім учителям музичного мистецтва.  

Значну роль у вирішенні завдань дослідження відіграла й актуалізація 

внутрішньо-предметних зв’язків як застави забезпечення логічності, 

систематизованості планування роботи зі своїми вихованцями та забезпечення 

певної прогнозованості очікуваних результатів. 

Вирішення цього завдання забезпечувалося досягненням взаємозв’язку 

між здатністю самостійно аналізувати й опановувати музичний матеріал творів, 

розвитком емоційно-художніх уявлень і формуванням вокально-технічних 

навичок студента, необхідних для самостійної підготовки репертуару. 

Важливість досягати суголосності на рівні міжпредметних зв’язків 

реалізувалася на засадах координації інтонаційно-технічного матеріалу, 

вокалізів, що відігравали проміжну роль між технічно-формувальними 

завданнями й художніми творами з репертуару магістранта. Варто зазначити, 

що в налагоджені цього процесу ми спиралися на точку зору Ю. Полянського, 

який наголошував, що планування розвитку студента має здійснюватися не за 

репертуаром, а за послідовністю ускладнення виконавських навичок, якими він 

має оволодіти до того, як почне працювати над твором [188]. 

З метою переконання магістрантів у дієвості зазначеної закономірності, їм 

було пропоновано переглянути фрагменти майстер-класу Ільяни Котрубас, у якому 

відома співачка й викладач прямо вказувала: «Такі речі (технічний прийом 

з’єднання звуків висхідної октави) вивчаються не під час розучування твору, а у 

вправах і вокалізах» [https://www.youtube.com/watch?v=HurTYli049Q]. 

Засвоєння магістрантами навичок планування педагогічних дій 

здійснювалося в ігрових формах, зокрема – у формах «обміну педагогічним 

досвідом», «виступу на педагогічній конференції», «зняття відео-кліпу для 

розміщення в соціальних мережах» тощо (за бажанням його учасника). Весь «захід» 

охоплював три етапи: перший, теоретичний, який проводився у формі презентації 

плану заняття; другий – практичний (фрагмент заняття зі своїм студентом із 

https://www.youtube.com/watch?v=HurTYli049Q
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педагогічної практики); третій – аналітико-результативний (обговорення, диспут, 

підведення підсумку, самостійна робота з осмислення набутого досвіду). 

Слайди презентації, яку магістранти готували й демонстрували на 

мультимедійній дошці, стосувалися загальної характеристики студента, 

ілюстрованої його фотографіями, зробленими викладачем або друзями студента 

(зрозуміло, з відома останнього та за його згодою) під час занять і виступів. Це 

завдання передбачало розвиток у майбутніх викладачів спостережливості, 

емпатійності, здатності проявляти увагу до особистості співака та виявляти його 

характерні риси, психологічний стан, стиль поводження під час занять і виступів 

тощо.  

Другий слайд присвячувався станові вокального розвитку студента, 

діагностика якого здійснювалася магістрантами за спільно виробленими ними 

критеріями.  

Третій слайд стосувався плану занять із постановки голосу зі «своїм» 

студентом, із визначенням музичного (інтонаційно-тренувального, художнього) 

матеріалу, який підлягав обговоренню й корекції. 

Завдання другого етапу полягало в проведенні магістрантами фрагменту 

уроку зі студентом з асистентської педагогічної практики за розробленим планом.  

Третій етап стосувався колективного обговорення здійснених заходів та 

узагальненню висновків за матеріалами всіх представлених магістрантами 

презентацій і практичних занять. Одним із наслідків цього етапу стало узагальнення 

магістрантами своїх спостережень за типовими помилками, здійсненими ними та 

іншими магістрантами, що дозволило їм встановити такі типові недоліки: 

– робота над якістю вокального інтонування, побудованого на єдності 

розвитку слухових уявлень та здатності вихованця до слухового 

самоконтролю, здійснюється несистемно; 

– вправи на розспівування недостатньо спрямовані на вирішення актуальних 

проблем вокально-технічного розвитку студентів, що призводить до 

закріплення в них невірних навичок, наприклад – співу з носовим призвуком, 

«далеким звуком», з пасивною артикуляцією тощо; 
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– пропоновані вправи на розспівування недостатньо свідомо спрямовуються 

на підготовку студента до роботи над тими технічними прийомами, з якими 

вони стикались у своєму репертуарі, обраному для розучування; 

– репертуар не відповідає за складністю відтворення стильовим рисам і 

художньо-образному змісту, а інколи – і технічній складності актуальному 

рівню підготовленості студента і, тим не менше, не передбачає його 

спеціальної підготовки, яка мала би сприяти набуттю необхідних знань, 

умінь і художніх уявлень. 

Розглянемо, яким чином в подальшому відбувалось опрацювання 

виявлених недоліків, на прикладі першого недоліку. Ця робота розпочалася з 

обговорення можливих чинників нечистого інтонування, зокрема – 

недосконалості навичок звукобудування, дихання на опорі та співу у високій 

вокальній позиції, невміння артикулювати голосні в різних складах і 

діапазонах, слабкі внутрішні слухові (мелодійні, гармонічні) уявлення студента, 

відсутність цілеспрямованого слухового самоконтролю. 

Подальше уточнення стосувалося конкретних студентів. Так, для 

іноземного студента Ян Ц., з яким магістрант Лю Я. працював над романсом 

М. Глінки «В крови горит огонь желанья» головним чинником приблизного 

інтонування низхідного хроматизму (на текст «слаще ми-и-ра и вина» було 

визнано, що, по-перше, в студента відсутні уявлення щодо подвійної домінанти, 

яка припадає на цю півтонову інтонацію, та її розв’язання в домінанту, а з 

цим – і відчуття гострого тяжіння; по-друге – відсутність напрацьованої техніки 

інтонування півтонів (що пояснюється, зокрема, превалюванням пентатонічної 

організації китайських пісень, на яких зріс співак). 

З урахуванням зазначеного магістранти висували різні пропозиції щодо 

способів вирішення цих проблем. Так, Марія Ш. вважала, що доцільно дати 

можливість студентові в помірному темпі кілька разів прослухати гармонію 

супроводу, проспівати акордові звуки відповідної послідовності, а потім 

вдосконалювати інтонування мелодії. Олексій В., який відрізнявся тяжінням до 

творчого музикування, пропонував для запобігання фальшивого інтонування 
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півтонів власний комплекс спеціальних вправ на хроматичні послідовності й 

аналогічні проблемному фрагменту інтонаційні звороти. 

Цінним було те, що в результаті виконання співаком цих вправ його 

інтонація знано поліпшилася. Отже, в результаті спільного обговорення й 

осмислення магістрантами можливих причин і способів усунення конкретних 

недоліків у них формувалось уявлення щодо важливості формування потрібної 

навички, що має передувати роботі над твором. 

Важливим висновком стало усвідомлення магістрантами того, що, якщо 

дозволити студенту співати з «нібито тимчасовими» вокально-фонаційними 

недоліками, застосовуючи невірну техніку, то це призводить до закріплення в 

нього саме цих помилкових навичок. Отже, необхідно визначити недолік, 

діагностувати його причини та окреслити комплекс прийомів, які можуть спряти їх 

подоланню й саме так спланувати роботу зі студентом, спрямовану на 

знаходження вірної техніки, її автоматизацію та послідовне ускладнення способів 

застосування (варіювання складів, довжини фрази, регістру, темпу тощо). 

Експериментатор також наводив різні приклади неоднозначності можливих 

інваріантів корекційної діяльності з використанням декількох видів вправ, вибір 

яких мав визначатись остаточно в діалозі із самим співаком, уточненням його 

відчуттів. Спільний пошук рішень, індивідуалізованих методичних рекомендацій, 

аналіз протилежних точок зору, неоднозначних варіантів вирішення технічних і 

художніх завдань, прилучення магістранта до апробації різних способів і дій, 

осмислення їх ефективності згідно з власними спостереженнями та оцінкою 

ефективності, активізували їх здатність діяти самостійно та творчо й досягати 

власного професійного вдосконалення. 

Отже, залучення магістрантів до диспутів, евристичних бесід, порівняльного 

аналізу феноменів вокального мистецтва, ознайомлення з шедеврами вокального 

виконавства в різноманітних історико-художніх, національних стилях, перегляд 

майстер-класів відомих виконавців і педагогів-вокалістів з їх обговоренням у формі 

диспутів, пошуку вирішення проблемних завдань, «мозкового штурму», рольові 

ігри на презентацію – «обмін досвідом» або «виступ на конференції» позитивно 
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впливали на стимуляцію в магістрантів усвідомленого й відповідального ставлення 

до оволодіння пропедевтичною компетентністю як важливим аспектом набуття 

професійної майстерності й конкурентоспроможності. 

На наступному, прогностично-корекційному етапі формувального 

експерименту на заняттях із методики викладання вокалу магістранти оволодівали 

навичками планування вокально-освітнього процесу, його діагностики, 

моніторингу й самомоніторингу, формування узагальнених уявлень щодо 

механізмів виявлення типових помилок і недоліків, типових для діяльності 

викладачів-початківців і засвоєння способів їх корекції, реєстрації та систематизації 

набутого досвіду за допомогою розроблення «Портфоліо викладача вокалу». 

Крім того, на заняттях з упровадження сучасних інформаційно-

комунікативних засобів у освітній процес (Intel) магістрантів навчали технологіям 

розрахунку даних діагностики за допомогою програми Excel, викладу їх у вигляді 

гістограми, викладу результатів діагностики й моніторингу досліджуваних 

феноменів тощо. Їх оприлюднення спонукало магістрантів до постійного 

моніторингу й самооцінки результатів власної діяльності, розвитку рефлексії, 

здатності до самокорекції, а в цілому – вихованню в них самовимогливості й 

відповідальності.  

Відповідно до завдань дослідження, в процесі занять магістранти також 

навчались діагностувати своїх майбутніх вихованців, дотримуючись належних 

норм організації й поводження. Респонденти набували досвіду спостереження, 

виявлення й оцінювання індивідуально-особистісних властивостей певного 

студента, усвідомлення глибинних чинників його успіхів або відносних невдач 

та здійснення пошуку способів їх подолання.  

Узагальненню й упорядкуванню цих даних мало сприяти створення 

респондентами документу під назвою: «Творчий паспорт студента-вокаліста», а 

саме – його структури та інформаційного наповнення. В результаті спільного 

обговорення цього питання магістрантами було прийнято рішення щодо 

структури документа, який мав містити такі відомості: 

1. Особистісні дані (ім’я, прізвище, рік народження, музична, вокальна освіта).  
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2. Результати діагностики: а) музичних здібностей (чуття ладу, ритму, 

музична пам’ять, здатність співати по нотах); б) особистісних 

властивостей – темпераменту, емоційності, пізнавальної та творчої 

активності; зацікавленості навчанням співу; в) обізнаність у галузі різних 

видів мистецтва, музичного мистецтва, вокального мистецтва; г) вокальні 

дані на момент початку занять (постава, стан м’язів вокального апарату, 

дихання, діапазон, тембр, звукоутворення, чистота інтонування); 

3. Репертуар, яким студент на цей час володіє.  

Наступні дані стосувалися вокального навчання студента й містили: 

4. Характеристику процесу набуття вокально-виконавської майстерності за 

семестрами.  

а) питання загального характеру (стан здоров’я, комунікативність, інше);  

б) наявні проблеми (особистісно-психологічні, вокально-технічні, художньо-

виконавські);  

в) інтонаційні вправи, призначені для формування певних навичок і якостей; 

г) заплановані вокалізи; 

д) академічний репертуар (з визначенням творів, до яких буде розроблено 

анотацію художнього, а також методико-педагогічного спрямування);  

е) запланований шкільний репертуар (з визначенням форми виконання). 

5. Дати й результати викладання модулів, заліків, екзаменів. Оцінка в балах та 

вільна характеристика успіхів і недоліків.  

6. Учать у концертах, конкурсах – з вказанням творів та отриманих результатів.  

Для заповнення даного документу магістранти здійснювали 

діагностування своїх вихованців на засадах зазначених вище або пропонованих 

ними і обґрунтованих критерії оцінювання, обирали методи діагностування й 

застосували їх на практиці, обробляли та інтерпретували отримані результати.  

Обмін досвідом, урахування даних самоспостереження магістрантів та їх 

взаємного оцінювання було покладено в основу колективно розробленого 

типологізованого переліку виявлених ними недоліків у викладанні вокалу – з 

метою набуття здатності упереджувати власні помилки такого типу.  
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Їх угрупування було здійснено за такими ознаками:  

1. Проблеми художньо-виконавського характеру. 

2. Проблеми технологічного характеру.  

3. Проблеми педагогічно-організаційного та виховного характеру. 

До першого типу недоліків магістрантами було віднесено: 

– обмеженість стильових меж репертуару, стильову невідповідність твору 

його інтерпретації та техніці звукоутворення, застосованими студентами 

засобам виконавської виразності; 

– невідповідність репертуару за художнім змістом особливостям сприйняття й 

мислення студентів-співаків як представників нової генерації; 

– недостатню увагу до усвідомлення цілісного художньо-образного змісту 

твору, яка виникає в результаті діалектичної єдності вербально-поетичних 

та музично-інтонаційних способів його втілення; 

– недостатнє володіння навичками диференційованого та цілісного аналізу 

вокального твору, його інструментально-вокальної фактури. 

До проблем другого, технологічного типу було віднесено:  

– відсутність ґрунтовних знань щодо закономірностей утворення й 

збереження вокально-технічних (фонаційних) навичок; 

– різноплановість завдань, як вирішуються на матеріалі розспівування, в 

інтонаційних вправах, вокалізах та в підготовці до виконання репертуару;  

– порушення принципу поступового ускладнення технічних і виконавських 

навичок; 

– невідповідність обраного твору голосовим даним і рівню технічної 

оснащеності юного співака, що протирічить вимогам збереження голосу; 

– недостатню увагу до фізичного стану студента, співочої постави, що 

негативно відбивається на формуванні навичок співу на опорі, у високій 

вокальній позиції; 

– недостатню увагу формуванню здатності студентів до самоконтролю, 

пошуково-рухової активності та пошуку способів самокорекції почутих 

співаком і усвідомлених вокально-технічних недоліків; 
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– відсутність завдань на утворення зв’язку між музично-теоретичними 

знаннями та здатністю до самостійної роботи над репертуаром і 

підготовки вокального твору шкільного репертуару до виконання. 

До проблем третього, педагогічно-організаційного та виховного характеру 

було віднесено:  

– перевагу авторитарного способу підготовки студента до втілення 

художньо-образного змісту твору; 

– недостатню увагу щодо досягнення оптимального творчого стану перед 

виконанням; 

– недостатню увагу до художньо-психологічного стану співака під час 

виконавського процесу (поява на сцені, вживання в образ під час 

інструментального вступу, програвання, заключення, в пост-фазі 

виступу);  

– недостатню увагу до формування самостійності студента в налагодженні 

взаєморозуміння з концертмейстером щодо темпу, динаміки, настрою;  

– невміння досягати своєчасної готовності студента до академічного звіту, 

винесення твору на сцену; 

– недостатню підготовку магістрантами своїх студентів на комунікативну 

спрямованість вокального виконавства. 

На цих засадах вироблялася стратегія корекції виявлених помилок та їх 

чинників. 

Важливим аспектом подальшої експериментальної роботи стало 

формування в магістрантів здатності до прогнозування та планування 

індивідуального вокально-освітнього процесу, здійснюваних на засадах 

визнання того, що існують принципово важливі закономірності вокального 

формувально-виховного процесу та їх припустиме варіювання, пов’язане з 

індивідуальними особливостями співака-вихованця.  

З цією метою магістранти розробляли індивідуальні структурно-логічні 

схеми організації занять із постановки голосу, плануючи загальний процес 

навчання за такими напрямами:  
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– завдання на оволодіння певними вокально-технічними навичками з 

визначенням запланованих інтонаційно-формаційних вправ, на базі яких вони 

мають формуватися; 

– вокалізи, в яких освоювані навички використовуються в певному 

контексті; 

– художній репертуар; 

– завдання на самостійну/творчу діяльність із конкретизацією музичного 

матеріалу, зокрема – шкільного пісенного репертуару та творів, призначених 

для так званого «слухання музики», тобто – розвитку музичного сприйняття 

школярів і прищеплення їм любові до музичного мистецтва. 

Приклад структурно-логічної схеми планування занять зі студенткою 

А.М. подано в Додатку І. 

З метою вдосконалення здатності до планування вокального навчання 

студентів було розроблено критерії оцінювання розроблених магістрантами 

індивідуалізованих структурно-логічних схем, а саме:  

– урахування індивідуальних особливостей та актуального стану художньо-

музичної та вокально-фонаційної підготовленості конкретного студента; 

– передбачення випереджальної ролі інтонаційних вправ і розспівів у 

засвоєнні запланованого репертуару; 

– направленість завдань художньо-виконавського спрямування на 

вдосконалення в студентів здатності втілювати художній сенс творів різного 

стилю й характеру; 

– послідовність у формуванні навичок самостійної роботи над репертуаром 

та його творчої інтерпретації.  

Завдяки цьому в магістрантів формувалася здатність ясно й чітко визначати 

сильні та слабкі сторони дарування їхніх вихованців і розуміння важливості 

здійснювати прогностично обґрунтоване планування вокально-освітнього 

процесу. Так, якщо студент характеризувався нерозвиненим діапазоном, 

недосконалою координацією слухових уявлень і навичок інтонування, на перших 

етапах головна увага приділялася налагодженню такої координації в 
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центральному діапазоні, формуванню темброво якісного й артикуляційно вірного 

звукоутворення, формування здатності чисто, на диханні інтонувати найбільш 

прості мелодії.  

Таким чином, у респондентів формувалося відповідальне ставлення до 

самоаналізу свого емпіричного досвіду та його осмислення з наукових позицій, 

розуміння значущості глибоких і узагальнених знань щодо стратегії набуття 

вокально-викладацької компетентності, здатності упереджувати або мінімізувати 

можливі педагогічні помилки й недоліки шляхом сформованих навичок 

діагностики якості освітнього процесу, здатності прогнозування та планування 

індивідуального розвитку співаків-початківців, набуття навичок моніторингу 

освітнього процесу і своїх власних дій у процесі роботи зі своїми вихованцями.  

На цьому етапі широко застосовувалися рольові ігри, створення так 

званих ситуацій «квазі-професійної імітації» (О. Вербецький), в процесі яких 

перевірялась здатність майбутніх викладачів до всебічного й системного 

планування змісту вокальних занять, оволодіння різними способами – 

дедуктивним та індуктивним – типами викладу навчального матеріалу, 

апробували винайдені ними методичні прийоми в роботі один з одним, 

здійснювали заняття з педагогічної практики та оцінювали й колективно 

обговорювали результати змін якості вокально-виконавської підготовки їхніх 

вихованців у формі гри – «залік та педагогічна нарада». 

 Отже, зміст формувального експерименту спрямовувався на послідовне 

поглиблення їхньої теоретико-практичної підготовки до викладання вокалу у 

вищій школі, засвоєння методологічних настанов і фундаментальних принципів 

організації вокально-освітнього процесу, вдосконалення організаційно-

методичних навичок, здатності до самоорганізації, узагальнення й 

систематизації результатів своєї пізнавальної й творчо-пошукової діяльності, 

здатності до прогнозування і системного планування своєї діяльності, 

усвідомлення типових педагогічних помилок і готовності до їх упередження 

або корекції й мінімізації негативних наслідків.  
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Таким чином, зміст формувального експерименту, здійснений за трьома 

етапами: мотиваційно-орієнтаційним, пропедевтично-формувальним, 

прогностично-корекційним, дозволив перевірити ефективність означених 

педагогічних умов формування пропедевтичної компетентності в магістрантів 

музичного мистецтва.  

Стимуляція усвідомленого й відповідального ставлення магістрантів до 

оволодіння пропедевтичною компетентністю (перша педагогічна умова) 

забезпечувалася на засадах реалізації принципів діалектичної єдності 

дедуктивного й індуктивного методів пізнання та діалогічно-аттрактивного 

стилю спілкування методами евристичної бесіди, створення образу досконалого 

фахівця, порівняльного аналізу творчості видатних співаків і педагогів-

вокалістів, вокально-педагогічних систем і виконавської інтерпретації твору, 

залучення досліджуваних до тренінгів на вдосконалення комунікативно-

емпатійних властивостей і навичок емоційно-вольової саморегуляції.  

Головними методами на даному етапі було обрано: бесіди, дискусії, відео-

презентації майстер-класів і виступів провідних співаків та педагогів-

вокалістів, порівняльно-критичний аналіз виконавських інтерпретацій; тренінги 

на комунікативно-педагогічне й емоційно-вольове самовдосконалення.  

На пропедевтично-формувальному етапі впроваджувалися 

міждисциплінарні зв’язки й міжпредметна та внутрішньо-предметна 

координація змісту й методів навчання, пов’язана із забезпеченням принципу 

системності в доборі інтонаційно-технічного матеріалу й репертуару, 

застосуванням хмарних технологій і соціальних мереж для координації та 

розроблення колективно-творчих проєктів, методу алгоритмізації формування 

вокальних навичок і самостійної вокально-навчальної діяльності, здатності 

систематизувати набуті знання й уміння здатність усвідомлювати типові 

педагогічні помилки та методів їх усунення. 

На третьому етапі формувального експерименту забезпечувалося 

накопичення та критичне осмислення магістрантами досвіду прогнозування, 

планування, діагностування, самомоніторингу й корекції власних вокально-
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педагогічних дій, розробляти творчі портрети студентів та індивідуалізовані 

структурно-логічні схеми їхньої вокальної підготовки, стимуляції здатності 

генерувати власні методичні ідеї та реалізувати їх у рольових іграх, «квазі-

професійних ситуаціях», у процесі педагогічної практики.  

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи представлений у 

наступному розділі дослідження.  

 

3.3. Порівняльні результати рівнів сформованості пропедевтичної 

компетентності в майбутніх магістрантів музичного мистецтва на 

констатувальному та прикінцевому етапах експериментального дослідження 

 

З метою здійснення аналізу результатів дослідно-експериментальної 

роботи наприкінці експерименту було здійснено другий діагностичний зріз.  

Діагностування за першим критерієм наведено в таблиці 3.9. З них видно, 

що в ЕГ за першим критерієм кількість респондентів, оцінених вищим балом, 

підвищилась на 18,9 %, у той час, як у КГ ця різниця склала тільки 5,6 %. 

Достатні результати в ЕГ продемонструвало на 44,4 % досліджуваних більше, 

ніж у першому зрізі, в той час, як у КГ їх кількість зросла несуттєво й 

дорівнювала 2,2 %. Важливо, що на низькому рівні залишилося в ЕГ всього 

3,3 %, що на 27,8 % менше, ніж на констатувальному етапі діагностики. У КГ їх 

кількість зменшилася до 8 студентів, що склало 27,8 %, тобто менше на 10,0 %.  

Результати діагностики, отримані за другим критерієм, відображено в 

таблиці 3.10.  

З них видно, що зростання кількості магістрантів, які отримали вищий 

бал, дорівнювало 24,4 % проти 3,3 % у КГ. У 3 бали було оцінено в другому 

діагностичному зрізі на 41,2 % респондентів більше, а в КГ це зростання 

дорівнювало 7,8 %. 

Кількість студентів, які залишилася на низькому рівні сформованості 

даного критерію, в ЕГ зменшилася на 30,0 %, а в КГ – на 14,5 %.  
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Таблиця 3.9 

Результати прикінцевого зрізу за потребово-мобілізаційним критерієм 

оцінки рівнів сформованості в магістрантів музичного мистецтва 

пропедевтичної компетентності 

Бали 

Показники 

 
у % 

професійно особистісні 

властивості  

ціннісно-потребове 

ставлення до набуття 

майстерності 
викладання вокалу 

сформованість 
іміджево-особистісних 

мотивів  

Абсолютна 

кількість 
% 

Абсолютна 

кількість 
% 

Абсолютна 

кількість 
% 

Експериментальна група 

4 6 20,0 5 16,7 6 20,0 18,9 

3 15 50,0 14 46,7 13 43,3 46,7 

2 8 26,7 9 30,0 9 30,0 28,9 

1 1 3,3 2 6,7 2 6,7 5,6 

Контрольна група 

4 3 10,0 3 10,0 2 6,7 8,9 

3 7 23,3 6 20,0 8 26,7 23,3 

2 12 40,0 12 40,0 12 40,0 40,0 

1 8 26,7 9 30,0 8 26,7 27,8 

 

Їх порівняння з результатами першого діагностичного зрізу також 

продемонструвало суттєву перевагу магістрантів, які навчалися за 

експериментальною методикою. 

Так, високими балами в ЕГ було оцінено більше на 27,8 % у ЕГ та на 

6,7 % у КГ, тобто різниця між показниками зростання склала 21,1 %. У 3 бали в 

ЕГ також було оцінено на 27,8 % більше в ЕГ, ніж у КГ. Низькими балами було 

оцінено в ЕГ на 46,7 % респондентів менше порівняно з даними першого зрізу, 

а в КГ – на 6,7 %, тобто різниця склала 40,0 %.  

Дані прикінцевого зрізу за фонаційно-технологічним критерієм оцінки 

рівнів сформованості в магістрантів музичного мистецтва пропедевтичної 

компетентності подано в таблиці 3.11.  
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Таблиця 3.10 

Результати прикінцевого зрізу за гностично-фаховим критерієм оцінки 

рівнів сформованості в магістрантів музичного мистецтва пропедевтичної 

компетентності 

Бал

и 

Показники 

 
у % 

загальномистецька 
ерудованість 

вокально-мистецька 
ерудованість 

теоретико-методична 
ерудованість 

Абсолютна 

кількість 
% 

Абсолютна 

кількість 
% 

Абсолютна 

кількість 
% 

Експериментальна група 

4 8 26,7 8 26,7 6 20,0 24,4 

3 12 40,0 13 43,3 16 53,3 45,6 

2 8 26,7 8 26,7 7 23,3 25,6 

1 2 6,7 1 3,3 1 3,3 4,4 

Контрольна група 

4 2 6,7 3 10,0 3 10,0 8,9 

3 9 30,0 8 26,7 9 30,0 28,9 

2 14 46,7 12 40,0 11 36,7 41,1 

1 5 16,7 7 23,3 7 23,3 21,1 
 

Таблиця 3.11 

Результати прикінцевого зрізу за фонаційно-технологічним критерієм 

оцінки рівнів сформованості в магістрантів музичного мистецтва 

пропедевтичної компетентності 
 

Бали 

Показники 

 
у % 

 

володіння вокально-

базовими навичками 

володіння навичками 

інтонаційно-доскона-лого 

відтворення тексту твору  

володіння навичками 

вокально-виразного 

виконавства  

Абсолютна 

кількість 
% 

Абсолютна 

кількість 
% 

Абсолютна 

кількість 
% 

Експериментальна група 

4 9 30,0 8 26,7 8 26,7 27,8 

3 12 40,0 13 43,3 15 50,0 44,4 

2 8 26,7 8 26,7 8 26,7 26,7 

1 1 3,3 1 3,3 1 3,3 3,3 

Контрольна група 

4 5 16,7 4 13,3 5 16,7 15,6 

3 9 30,0 8 26,7 9 30,0 28,9 

2 14 46,7 13 43,3 10 33,3 41,1 

1 3 10,0 5 16,7 6 20,0 15,6 
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Їх порівняння з результатами першого діагностичного зрізу також 

продемонструвало суттєву перевагу магістрантів, які навчалися за 

експериментальною методикою. Так, високими балами в ЕГ було оцінено 

більше на 27,8 % у ЕГ та на 6,7 % у КГ, тобто різниця між показниками 

зростання склала 21,1 %. У 3 бали в ЕГ також було оцінено на 27,8 % більше в 

ЕГ, ніж у КГ. Низькими балами було оцінено в ЕГ на 46,7 % респондентів 

менше порівняно з даними першого зрізу, а в КГ – на 6,7 %, тобто різниця 

склала 40,0 %.  

За художньо-змістовим критерієм було отримано дані, відображені в 

таблиці 3.12.  

Таблиця 3.12 

Результати прикінцевого зрізу за художньо-змістовим критерієм оцінки 

рівнів сформованості в магістрантів музичного мистецтва пропедевтичної 

компетентності 

Бали 

Показники 

 
у % 

аналіз і трактування 

художнього замислу 
вокального твору 

відтворення динаміки 
розвитку художньо-

образного змісту 

вокального твору 

виконавсько-сценічне 

втілення художнього 
замислу 

Абсолютна 

кількість 
% 

Абсолютна 

кількість 
% 

Абсолютна 

кількість 
% 

Експериментальна група 

4 4 13,3 5 16,7 5 16,7 15,6 

3 14 46,7 15 50,0 14 46,7 47,8 

2 10 33,3 8 26,7 9 30,0 30,0 

1 2 6,7 2 6,7 2 6,7 6,7 

Контрольна група 

4 2 6,7 1 3,3 1 3,3 4,4 

3 6 20,0 4 13,3 5 16,7 16,7 

2 11 36,7 12 40,0 12 40,0 38,9 

1 11 36,7 13 43,3 12 40,0 40,0 

 

З таблиці видно, що в ЕГ за цим критерієм кількість респондентів, 

оцінених вищим балом, підвищилася на 15,6 %, у той час, як у КГ ця різниця 

склала тільки 5,6 %. Достатні результати в ЕГ продемонструвало на 44,4 % 

досліджуваних більше, ніж у першому зрізі, у той час, як у КГ їх кількість 
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зросла несуттєво й дорівнювала 2,2 %. Важливо, що на низькому рівні 

залишилося в ЕГ всього 3,3 %, що на 27,8 % менше, ніж на констатувальному 

етапі діагностики.  

У КГ їх кількість зменшилася до 8 студентів, що склало 27,8 %, тобто 

менше на 10,0 %.  

Дані прикінцевого зрізу за діагностично-організаційним критерієм оцінки 

рівнів сформованості в магістрантів пропедевтичної компетентності містяться в 

таблиці 3.13.  

Таблиця 3.13 

Результати прикінцевого зрізу за діагностично-організаційним 

критерієм оцінки рівнів сформованості в магістрантів музичного 

мистецтва пропедевтичної компетентності 

 

Бали 

Показники 

 
у % 

володіння методикою 

педагогічного 
діагностування  

планування 
індивідуалізованого 

вокально-освітнього 

процесу  

планування вокально-
інтонаційного матеріалу 

Абсолютна 
кількість 

% 
Абсолютна 
кількість 

% 
Абсолютна 

кількість 
% 

Експериментальна група 

4 5 16,7 4 13,3 5 16,7 15,6 

3 15 50,0 14 46,7 17 56,7 51,1 

2 8 26,7 10 33,3 6 20,0 26,7 

1 2 6,7 2 6,7 2 6,7 6,7 

Контрольна група 

4 3 10,0 2 6,7 3 10,0 8,9 

3 8 26,7 7 23,3 7 23,3 24,4 

2 12 40,0 14 46,7 13 43,3 43,3 

1 7 23,3 7 23,3 7 23,3 23,3 

 

Їх порівняння з результатами першого діагностичного зрізу 

продемонструвало суттєву перевагу магістрантів, які брали участь у 

формувальному експерименті. Зазначимо, що високими балами в ЕГ було 

оцінено більше на 13,2 % у ЕГ та на 5,6 % у КГ; отже – різниця між 

показниками зростання склала 7,8 %. 
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У 3 бали в ЕГ було оцінено на 32,2 % більше в ЕГ, а у КГ їх кількість 

зросла на 4,4 %, тобто на 27,8 % менше. Низькими балами було оцінено в ЕГ на 

33,3 % респондентів менше порівняно з даними першого зрізу, а в КГ – на 

16,7 %, тобто різниця склала 16,7 %.  

У таблиці 3.14. наведено дані прикінцевого зрізу за самооцінно-

креативним критерієм. 

Таблиця 3.14 

Результати прикінцевого зрізу за самооцінно-креативним критерієм 

оцінки рівнів сформованості в магістрантів музичного мистецтва 

пропедевтичної компетентності 

 

Бали Показники 

  
у % 

 володіння методикою 

педагогічного 

діагностування  

планування 

індивідуалізованого 

вокально-освітнього 

процесу  

планування 

вокально-

інтонаційного 

матеріалу 

Абсолютна 

кількість  
% 

Абсолютна 

кількість 
% 

Абсолютна 

кількість 
% 

Експериментальна група 

4 6 20,0 7 23,3 7 23,3 22,2 

3 14 46,7 13 43,3 16 53,3 47,8 

2 8 26,7 7 23,3 6 20,0 23,3 

1 2 6,7 3 10,0 1 3,3 6,7 

Контрольна група 

4 3 10,0 4 13,3 3 10,0 11,1 

3 9 30,0 9 30,0 12 40,0 33,3 

2 10 33,3 10 33,3 11 36,7 34,4 

1 8 26,7 7 23,3 4 13,3 21,1 

 

З них видно, що в ЕГ кількість магістрантів, оцінених вищим балом, 

підвищилася з 0% до 20,0 %, у той час, як у КГ їх кількість склала 10%, тобто 

збільшилася тільки на 8,9 %.  

Достатні результати в ЕГ продемонструвало також 46,7% проти 26,7% у 

першому зрізі, тобто кількість цих досліджуваних зросла на 20,0 %, в той час, як 

у КГ їх кількість у порівнянні з першим зрізом зросла відносно несуттєво: різниця 

в результатах склала 6,7 %.  
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Також важливо, що на низькому рівні залишилося в ЕГ всього 6,7%, що на 

33,3 % менше, чим у першому зрізі, а в КГ кількість цих респондентів зменшилась 

до 21,1 % що менше, чим в ЕГ, на 12,2 %. 

Узагальнені дані за рівнями сформованості пропедевтичної 

компетентності магістрантів подано в таблиці 3.15.  

Таблиця 3.15 

Рівні сформованості пропедевтичної компетентності магістрантів 

 (прикінцевий етап діагностики) 

 

Рівні / Критерії  
Критерії (в %) 

 1 2 3 4 5 6 

Експериментальна група  

Високий  18,9 24,4 27,8 15,6 15,6 22,2 20,7 

Достатній  46,7 45,6 44,4 47,8 51,1 47,8 47,2 

Задовільний 28,9 25,6 26,7 30,0 26,7 23,3 26,9 

Незадовільний  5,6 4,4 3,3 6,7 6,7 6,7 5,5 

Контрольна група 

Високий  8,9 8,9 15,6 8,9 8,9 11,1 10,4 

Достатній  23,3 28,9 28,9 22,2 24,4 33,3 26,9 

Задовільний 40,0 41,1 40,0 36,7 43,3 34,4 39,3 

Незадовільний  27,8 21,1 15,6 32,2 23,3 21,1 23,5 

 

З наведених даних видно, що результати, отримані в результаті занять 

магістрантів за експериментальною методикою, були суттєво вищими порівняно 

з даними, отриманими в діагностиці магістрантів контрольної групи. Так, 

високого рівня сформованості пропедевтичної компетентності в ЕГ досягло 

20,7 %, тобто на 16,8 % більше, ніж на початковому етапі експерименту. В КГ їх 

кількість зросла на 5,7 %, тобто зростання було на 11,1 % менше, ніж у ЕГ. На 

достатньому рівні в ЕГ кількість респондентів збільшилася на 26,1 %, а у КГ їх 

кількість зросла на 5,4 %. На задовільному рівні опинилось в ЕГ 25,6 %, а КГ – 

41,1 %. Залишилося на незадовільному рівні в ЕГ 5,5 % респондентів, а в КГ – 

23,5 %, тобто майже четверта частка, що на 19,5 % вище, ніж у ЕГ. 
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Статистичну вартісність розбіжності між показниками в 

експериментальній і контрольній групах на прикінцевому етапі формувального 

експерименту було доведено за допомогою багатофункціонального критерію 

*  Фішера (кутового перетворення Фішера), оскільки: 1) в дослідженні брали 

участь дві групи магістрантів музичного мистецтва (ЕГ, КГ); 2) кількість 

магістрантів у групах була більшою, ніж 5 осіб.  

Критерій * Фішера було використано з метою порівняння й зіставлення 

кількісних показників експериментальної та контрольної груп учасників 

формувального експерименту, а також для перевірки рівності дисперсій двох 

вибірок. Слід зазначити, що даний критерій є критерієм розсіювання. 

Для доведення достовірності було прийнято дві гіпотези, зокрема:  

– за вихідну гіпотезу 
0

H приймалося припущення, згідно з яким частка 

магістрантів музичного мистецтва з низьким і задовільним рівнями 

сформованості пропедевтичної компетентності в ЕГ наприкінці формувального 

експерименту значно не відрізняється від показників у КГ; 

– інша гіпотеза 
1

H  ґрунтується на припущенні про те, що авторська 

методика формування пропедевтичної компетентності є ефективною і, відповідно, 

тому частка магістрантів музичного мистецтва з низьким та задовільним рівнями 

сформованості досліджуваного феномена в ЕГ після прикінцевого етапу 

формувального експерименту буде значно меншою, ніж у КГ. 

Результати діагностики сформованості пропедевтичної компетентності 

магістрантів музичного мистецтва ЕГ і КГ відповідно до розрахунків за 

критерієм * Фішера запропоновано в таблиці 3.16.  

На прикінцевому етапі за таблицею величин кутів   для різних 

відсоткових часток було визначено величини, які відповідали відсотковим 

часткам у кожній групі (Є. Сидоренко [225, с. 330–331]). Зокрема: 

911,1%)7,66(1  , 

302,1%)7,36(2  . 

Після підрахування емпіричного значення *  за формулою  
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Таблиця 3.16 

Результати діагностики рівнів сформованості в магістрантів музичного 

мистецтва пропедевтичної компетентності після проведення 

формувального експерименту (прикінцевий етап) 

 

 

Групи 

Високий і достатній рівні 

сформованості пропедевтичної 

компетентності 

Низький і задовільний рівні 

сформованості пропедевтичної 

компетентності 

 
Разом 

Кількість 

магістрантів 
Частка 

Кількість 

магістрантів 
Частка 

ЕГ 20 66,67 10 33,33 30 

КГ 11 36,67 19 63,33 30 

 

Отримані результати дали змогу побудувати «вісь вартісності» (рис. 3.2).  

 
 

Рис. 3.2. Вісь значень для величин кутів  . 

 

Слід констатувати, що значення *

емп  належить до зони значущості. Отже, 

існує статистична розбіжність між показниками експериментальної та 

контрольної груп після прикінцевого етапу формувальної роботи, тому 

приймається гіпотеза 
1

H : авторська методика формування в магістрантів 

музичного мистецтва пропедевтичної компетентності є ефективною, й тому 

частка магістрантів із низьким і задовільним рівнями сформованості 

досліджуваного феномена в ЕГ наприкінці формувального експерименту є 

2,36 



185 

 

значно меншою, ніж у КГ. Отже, отримані дані на всіх етапах формувального 

експерименту дають змогу зробити висновок про те, що розроблена методика 

формування в магістрантів музичного мистецтва пропедевтичної 

компетентності є ефективною. 

 

Висновки до третього розділу  

 

У розділі подано процедуру діагностики й результати констатувального та 

прикінцевого зрізів діагностики, що дозволило перевірити ефективність методики 

формування пропедевтичної компетентності магістрантів музичного мистецтва до 

викладання вокалу в педагогічних університетах.  

Урахування структури досліджуваного феномену дозволило науково 

обґрунтувати й розробити критерії та показники сформованості пропедевтичної 

компетентності майбутніх викладачів вокалу педагогічних університетів. 

Потребово-мобілізаційний критерій застосовано для виявлення міри особистісної 

готовності й потреби магістрантів у самовдосконаленні на засадах набуття 

пропедевтичної компетентності. Його показниками обрано сформованість 

професійно-особистісних властивостей, ціннісно-потребове ставлення 

магістрантів до набуття майстерності викладання вокалу, сформованість мотивів 

іміджевого характеру.  

Гностично-фаховий критерій обрано для виявлення міри повноти та 

глибини знань магістрантів, необхідних для успішного оволодіння 

пропедевтичною компетентністю; його показниками слугували загальномистецька 

ерудованість, вокально-мистецька ерудованість, теоретико-методична 

ерудованість. Для виявлення ступеня вокально-технічної підготовленості 

магістрантів застосовано фонаційно-технологічний критерій з показниками: 

володіння вокально-базовими навичками; володіння навичками інтонаційно 

досконалого відтворення тексту твору; володіння навичками вокально-виразного 

виконавства. Художньо-змістовий критерій використано для оцінювання якості 

інтерпретаційно-виконавської майстерності магістрантів, показниками чого 
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слугували: аналіз і трактування художнього замислу вокального твору; 

відтворення динаміки розвитку художньо-образного змісту вокального твору; 

виконавсько-сценічне втілення художнього замислу. Діагностично-організаційний 

критерій застосовано для виявлення спроможності магістрантів науково 

обґрунтовано аналізувати якість вокально-освітнього процесу та передбачати 

будування вокально-освітнього процесу, показниками якого слугували: володіння 

методикою педагогічного діагностування; здатність до планування 

індивідуального вокального розвитку студента та вокально-інтонаційного 

матеріалу. Застосування самооцінно-креативного критерію свідчило про здатність 

магістрантів до самокритичності й самовдосконалення, їх показниками слугували: 

самооцінка вокально-методичних знань; самооцінка результатів вокально-

викладацької діяльності; здатність до корекції помилкових дій.  

У процесі діагностики застосовувалися методи анкетування, тестування, 

опитування, спостереження, аудіо-візуальної фіксації оцінювання незалежними 

експертами якості виконання респондентами самостійних і творчих завдань, що 

забезпечило всебічність і об’єктивність оцінки рівнів сформованості в 

магістрантів пропедевтичної компетентності. 

Узагальнення даних констатувального експерименту дозволило встановити в 

досліджуваних чотири рівні сформованості пропедевтичної компетентності, а саме: 

незадовільний, задовільний, достатній і високий. За результатами застосування 

констатувальної діагностики було встановлено, що більшість магістрантів 

перебувала на задовільному та незадовільному рівнях сформованості 

пропедевтичної компетентності. З’ясовано, що такі результати пояснюються 

незвичністю більшості пропонованих магістрантам діагностичних завдань, низьким 

рівнем їхньої самостійності, відсутністю попередньої ґрунтовної вокально-

методичної підготовки та нерозробленістю питань пропедевтики вокальної освіти в 

широкій практиці підготовки майбутніх викладачів вокалу вищої школи.  

Розкрито сутність і процес формувального експерименту, що 

здійснювався за трьома етапами: мотиваційно-орієнтаційним; пропедевтично-

формувальним; прогностично-корекційним. 
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На мотиваційно-орієнтаційному етапі впроваджувалася перша педагогічна 

умова – стимуляція усвідомленого й відповідального ставлення магістрантів до 

оволодіння пропедевтичною компетентністю як важливим аспектом набуття 

професійної майстерності й конкурентоспроможності та реалізувалися принципи 

діалектичної єдності дедуктивного й індуктивного методів пізнання та діалогічно-

аттрактивного стилю спілкування. З цією метою магістрантів знайомили з 

філософсько-культурологічним підґрунтям пропедевтичної проблематики та 

специфікою її прояву в галузі викладання вокалу, застосували методи евристичної 

бесіди, створення образу досконалого фахівця на прикладах аналізу творчих 

портретів і відеозаписів видатних співаків і майстер-класів педагогів-вокалістів, 

організовували дискусії з приводу порівняльної характеристики різних вокально-

педагогічних систем, виконавської інтерпретації твору, презентованих інноваційно-

експериментальних методик В. Багрунова, В. Ємельянова, В. Іванника, 

К. Лінклейтер, С. Ріггса та ін., залучали магістрантів до тренінгів на вдосконалення 

комунікативно-емпатійних властивостей і навичок емоційно-вольової 

саморегуляції.  

На другому, пропедевтично-формувальному етапі реалізувалася 

педагогічна умова – впровадження міждисциплінарних зв’язків і міжпредметної 

та внутрішньо-предметної координованості змісту й методів навчання, 

пов’язана із забезпеченням принципу системності в доборі інтонаційно-

технічного матеріалу й репертуару, застосуванням хмарних технологій і 

соціальних мереж для координації та розроблення колективно-творчих 

проєктів, методів алгоритмізації формування вокальних навичок і самостійної 

вокально-навчальної діяльності, «когнітивної візуалізації» перцептивно-слухових 

уявлень та вокально-м’язових відчуттів; з метою систематизації своїх знань і 

творчих здобутків магістранти створювали портфоліо викладача вокалу, 

складником якого стала «методична скринька» систематизованих спостережень 

стосовно типових труднощів, педагогічних помилок та методів їх усунення. 

Третій етап формувального експерименту спрямувався на впровадження 

наступної педагогічної умови – сприяння накопиченню та критичному осмисленню 



188 

 

магістрантами досвіду прогнозування, планування, діагностування, 

самомоніторингу й корекції вокально-педагогічних дій. З цією метою магістранти 

навчалися розробляти творчі портрети студентів, індивідуалізовані структурно-

логічні схеми їхньої вокальної підготовки. З метою реалізації принципу 

забезпечення двох векторів самоаналізу й самовдосконалення: власного стилю 

викладання та якості навченості вокалістів-початківців, досліджуваних залучали до 

завдань на самоспостереження й самооцінку якості власної вокально-виконавської 

діяльності та процесу й результатів асистенської практики із застосовуванням 

методів відео-самомоніторингу й самозвіту, з подальшим визначенням способів і 

методів усунення виявлених недоліків. Особливу увагу на цьому етапі було 

приділено стимуляції в магістрантів здатності генерувати власні методичні ідеї та 

реалізувати їх, ураховуючи значущість принципу профілактичної апробації 

інноваційних методів, у рольових іграх у контексті академічних занять, а також у 

процесі взаємного навчання «квазі-професійного» типу.  

За результатами зіставлення даних прикінцевого діагностичного зрізу 

встановлено, що в експериментальній групі відбулися більш суттєві позитивні 

зміни щодо сформованості пропедевтичної компетентності: кількість 

магістрантів з ЕГ, які досягли найвищого рівня, зросла з 3,9 % до 22,2 %, а в 

КГ – з 4,6 % до 11,1 %; на достатньому рівні в ЕГ кількість досліджуваних, 

збільшилась з 20,7 % до 47,8 % у КГ – з 21,5 % до 33,3 %. На задовільному рівні 

в ЕГ залишилося 23,3 % респондентів, у КГ – 40,0 %. Показовим стало 

порівняння кількості магістрантів, які залишилися на низькому рівні 

сформованості пропедевтичної компетентності: в ЕГ їх зменшилася від 37,4 % 

до 6,7 %, а в КГ – від 37,4 % до 15,6 %, тобто на 8,9 % менше.  

Доведення статистичної вартісності розбіжності між показниками в 

експериментальній та контрольній групах наприкінці формувального 

експерименту було здійснено за допомогою багатофункціонального критерію 

Фішера (кутового перетворення Фішера), а також перевірки рівності дисперсій 

двох вибірок, результати яких підтвердили ефективність розробленої методики.  
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Отже, використання методів математичної статистики, кількісного та 

якісного порівняння результатів, встановлених під час констатувального й 

формувального експериментів, засвідчило вірність висунутих припущень і 

доцільність застосування пропонованої методики формування пропедевтичної 

компетентності магістрантів музичного мистецтва в процесі підготовки до 

викладання вокалу в педагогічних університетах. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне обґрунтування та 

запропоновано авторське вирішення проблеми формування пропедевтичної 

компетентності майбутніх викладачів вокалу. Отримані результати проведеного 

дослідження засвідчили ефективність вирішення поставлених завдань і дали 

підстави дійти таких висновків:  

1. Виявлено стан розробленості проблеми формування пропедевтичної 

компетентності в різних наукових галузях і в педагогічній науці та практиці. 

Встановлено, що на сучасному етапі пропедевтика в педагогіці розглядається як 

попередній стислий огляд певного навчального курсу, спрямований на підготовку 

до його більш глибокого засвоєння. У фізіології, медицині, психотерапії та 

соціології пропедевтика розуміється як комплекс певних заходів, застосованих із 

метою упередження або мінімізації негативних явищ (деавтоматизації рухових 

навичок, запобігання епідемії, упередження емоційного вигорання, девіантного 

поводження). У роботі пропоновано визначення педагогічної пропедевтики, під 

якою розуміється підготовка майбутніх викладачів на основі формування в них 

дедуктивно-оглядових уявлень щодо мети, змісту й очікуваних результатів 

фахової освіти, а також здатності до запобігання типових педагогічних помилок як 

передумови підвищення ефективності майбутньої професійної діяльності; 

схарактеризовану сутність поняття «педагогічна помилка» та різновиди вокально-

педагогічних помилок на стратегічному, тактичному й операціонально-

діяльнісному рівнях прояву.  

2. Розкрито сутність поняття пропедевтичної компетентності майбутнього 

викладача вокалу педагогічного закладу під якою розуміється цілісна інтегрована 

властивість, утворена на засадах його особистісно-свідомого й відповідального 

ставлення до мети та змісту фахової освіти, оволодіння ґрунтовними науковими 

підходами й методами викладання вокалу, здатністю до педагогічної рефлексії, 

прогностично-індивідуалізованого планування й моніторингу освітнього процесу 

як чинника упередження/мінімізації педагогічних помилок.  
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Обґрунтовано структуру пропедевтичної компетентності майбутніх 

викладачів вокалу, яка складається з особистісно-мотиваційного, пізнавально-

когнітивного, вокально-технологічного, інтерпретаційно-виконавського, 

аналітико-прогностичного, рефлексивно-коригувального компонентів. Визначено 

специфіку її прояву, яка полягає в багатовекторності мистецько-естетичної, 

художньо-виконавської, методологічно-дослідницької, психолого-педагогічної та 

методико-практичної підготовки, злитті логічно-інтелектуального й інтуїтивно-

емоційного в оцінюванні та прийнятті художньо-методичних рішень, 

взаємозв’язку виконавської майстерності й рефлексивної свідомості, їх 

спрямуванні на екстраполяцію набутих знань у педагогічну практику.  

3. Визначено критерії, показники та схарактеризовано рівні 

сформованості пропедевтичної компетентності магістрантів музичного 

мистецтва – майбутніх викладачів вокалу. Оцінювання особистісно-

мотиваційного компоненту здійснювалося за допомогою потребово-

мобілізаційного критерію з показниками – сформованість професійно-

особистісних властивостей; ціннісно-потребове ставлення магістрантів до 

набуття майстерності викладання вокалу; сформованість мотивів іміджевого 

характеру. Пізнавально-когнітивний компонент оцінювався за допомогою 

гностично-фахового критерію з показниками – загальномистецька 

ерудованість; вокально-мистецька ерудованість; теоретико-методична 

ерудованість. Вокально-технологічний критерій вивчався за фонаційно-

технологічним критерієм із показниками – володіння вокально-базовими 

навичками; володіння навичками інтонаційно досконалого відтворення тексту 

твору; володіння навичками вокально-виразного виконавства. Інтерпретаційно-

виконавський компонент досліджувався за художньо-змістовим критерієм із 

показниками – аналіз і трактування художнього замислу вокального твору; 

відтворення динаміки розвитку художньо-образного змісту вокального твору; 

виконавсько-сценічне втілення художнього замислу. Аналітико-прогностичний 

компонент оцінювався за діагностично-організаційним критерієм із 

показниками – володіння методикою педагогічного діагностування; здатність 
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до планування індивідуального вокального розвитку; здатність до планування 

вокально-інтонаційного матеріалу. Рефлексивно-коригувальний компонент 

оцінювався за самооцінно-креативним критерієм із показниками – самооцінка 

вокально-методичних знань; самооцінка результатів вокально-викладацької 

діяльності; здатність до корекції помилкових дій. 

Обрахування результатів експерименту виконано відповідно до чотирьох 

рівнів сформованості пропедевтичної компетентності магістрантів музичного 

мистецтва: високого, достатнього, задовільного та незадовільного.  

4. Теоретично обґрунтовано та розроблено модель і методику формування 

пропедевтичної компетентності в магістрантів, що ґрунтується на основі 

компетентнісного як засадничого, та антропологічного, прогностичного, 

синергетичного й технологічного наукових підходів, у межах яких визначено: 

педагогічні принципи – діалогічно-аттрактивного стилю спілкування; діалектичної 

єдності дедуктивного та індуктивного методів пізнання; системності в доборі 

інтонаційно-технічного матеріалу й репертуару; забезпечення двох векторів 

самоаналізу й самовдосконалення: власного стилю викладання та якості 

навченості вокалістів-початківців; суголосності прогностичної та оцінно-

корекційної функцій у пропедевтичній роботі; профілактичної апробації 

інноваційних методів; педагогічні умови – стимуляції усвідомленого й 

відповідального ставлення до оволодіння пропедевтичною компетентністю як 

важливим аспектом набуття професійної майстерності й 

конкурентоспроможності; формування пропедевтичної компетентності майбутніх 

викладачів вокальних дисциплін як інтегративного феномену на засадах 

міждисциплінарної, міжпредметної та внутрішньо-предметної координованості 

змісту й методів навчання; забезпечення в магістрантів досвіду прогнозування, 

планування, діагностування, самомоніторингу й корекції вокально-педагогічних 

помилкових дій. Визначено етапи формувального експерименту – мотиваційно-

орієнтаційний, формувально-пропедевтичний, прогностично-корекційний; групи 

методів мотиваційно-орієнтаційного, когнітивно-формувального, прогностично-

корекційного спрямування.  
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5. Експериментально перевірено ефективність моделі й методики 

формування пропедевтичної компетентності в магістрантів музичного мистецтва в 

процесі підготовки до викладання вокалу. Доведено, що в ЕГ кількість 

респондентів, що досягали високого рівня зросла до 22,2 %, у КГ  до 11,1 %; 

достатнього рівня в ЕГ досягло 47,8 % випробовуваних, у КГ – 33,3 %; на 

задовільному рівні в ЕГ залишилося 23,3 % магістрантів, у КГ – 40,0 %; на 

незадовільному рівні в ЕГ залишилося 6,7 % респондентів, у КГ – 15,5 %.  

Отже, встановлено, що ефективне формування пропедевтичної 

компетентності майбутніх викладачів вокалу в процесі магістерської 

підготовки забезпечується запровадженням у освітній процес пропонованої 

формувальної методики.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів ефективного формування 

пропедевтичної компетентності майбутніх викладачів вокалу вищої школи. 

Подальших наукових розвідок потребують проблеми пропедевтики вокально-

педагогічних помилок із застосуванням сучасних технологій, а також координації 

змісту вокально-фахової освіти з психолого-педагогічною підготовкою майбутніх 

викладачів вищої школи. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Анкета 

На виявлення оцінного ставлення магістрантів до якості своєї фахової 

підготовки  

 

1. Чи аналізуєте Ви свої заняття вокалом із погляду їх ефективності в 

оволодінні співочою майстерністю?  

2. За якими ознаками Ви могли б визнати викладача з вокалу найбільш 

ефективним?  

3. Чи переглядаєте Ви записи майстер-класів із вокалу в Інтернеті? 

(постійно, інколи, рідко, дуже рідко). 

4. Майстер-класи якого (яких) фахівців Вам найбільше сподобалися?  

5. Як часто Ви відвідуєте концерти вокалістів? (постійно, інколи, 

рідко, дуже рідко). 

6. Як часто Ви знайомитеся з новою вокально-методичною 

літературою? (постійно, інколи, рідко, дуже рідко).  

7. Як часто Ви спілкуєтеся зі своїми товаришами, однокурсниками з 

питань методики вокального мистецтва? (постійно, інколи, рідко, дуже рідко). 

8. Чи знайомі Ви з мемуарами відомих співаків? Так, ні, (якщо так – з 

якими?____________________________________________________________) 

9. Чи знайомі Ви з методичними порадами майстрів бельканто? Так, 

ні, (якщо так – з якими? 

______________________________________________________) 

10. Чи знайомі Ви з методичними працями педагогів-вокалістів 

минулого? Яких стилістично-виконавських періодів? Так, ні (якщо так – з 

якими?____________________________________________________________) 

11. Чи знайомі Ви з методичними працями сучасних науковців-

методистів? Так, ні, (якщо так – з якими? 

__________________________________________) 

12. До якого стилю викладання ви тяжієте? Авторитарного, 

демократичного, ліберального? Інше 

______________________________________________ 

 



221 

 

Додаток Б 

Анкета на визначення (наявності/відсутності) в магістрантів мотивів 

оволодіння фаховою компетентністю іміджевого спрямування  

1. Схарактеризуйте Ваші майбутні професійні плани (підкресліть необхідне): 

а) мрію працювати викладачем вокалу у ЗВО та продовжувати науково-

дослідницьку діяльність; 

б) хочу працювати викладачем або вчителем вокалу в державних або 

приватних закладах; рівень освітньої кваліфікації для мене неважливий; 

в) мені ще неясно, стану я співаком чи викладачем вокалу;  

г) інше _____________________ 

2. Як Ви думаєте, у Вас будуть професійно якісні преваги перед Вашими 

співкурсниками в процесі пошуку робочого місця? (підкресліть необхідне): 

а) так, я впевнений у цьому; 

б) можливо, але не в усіх випадках; 

в) маю сумнів щодо моїх переваг перед співкурсниками; 

г) скоріше ні, ніж так.  

3. Чи достатньо впевнено Ви себе почуваєте під час проведення занять із 

постановки голосу в процесі педагогічної практики? (підкресліть необхідне): 

а) так; 

б) скоріше так, ніж ні: 

в) скоріше ні, ніж так; 

г) ні, я зовсім не впевнений у тому, що я зможу досягти успіху 

4. Для мене досягнення успіху полягає (підкресліть усі варіанти, які 

відповідають Вашим уявленням): 

а) у досягненні моїми студентами позитивних результатів у навчанні співу; 

б) у визнанні моїх успіхів як викладача колегами; 

в) у визнанні моїх педагогічних успіхів керівництвом;  

г) у визнанні студентами ролі мого педагогічного впливу на їх успішне 

просування в оволодінні вокально-виконавською майстерністю тощо. 
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5. Причиною вступу до магістратури слугували (пронумеруйте за зменшенням 

значущості чинника); 

а) усвідомлення того, що я маю хист до викладання вокалу; 

б) усвідомлення того, що це краща можливість самореалізації та успіху; 

в) бажання довести, що я не менш обдарований, ніж мої одногрупники. 

6. У вокальних заняттях із вихованцями мені важливо, щоб: 

а) вони відчували задоволення й позитивні результати як наслідок роботи зі 

мною;  

б) успіхи моїх учнів помітили інші (викладачі, батьки, слухачі);  

в) я знайшов індивідуальний підхід до кожного співака, якого я навчаю. 

7. У здобутті вокальної освіти я буду намагатися:  

 а) досягати найкращих результатів; 

 б) бути не гірше, ніж інші; 

 в) щоб мої викладачі були задоволені. 

8. Якщо мені не вдається досягти бажаних результатів на заняттях з учнем, я:  

а) намагаюсь розібратися, в чому проблема, за допомогою консультацій з 

авторитетними викладачами; 

б) звернуся до підручника, довідників у Інтернеті; 

в) сподіваюсь, що викладач мені його пояснить на наступному занятті. 

9. Якщо мені пропонують більш високу платню за нецікаву й неперспективну 

роботу, я:  

а) відмовлюся; 

б) буду намагатися поєднати дві роботи;  

в) охоче погоджуся;  

г) погоджуся, хоча мені це нецікаво. 

10. Ви мрієте про успіх у професії  

а) заради матеріального благополуччя; 

б) задля використання можливостей принести користь;  

в) з метою розширення повноважень;  

г) заради досягнення керівних посад. 
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Додаток В 

Тести 

на виявлення рівня загально-мистецької ерудованості магістрантів 

1.  Стиль бароко в музичному виконавстві відрізняється: 

а) ліризмом, ніжністю звучання; 

б) глибоким драматизмом художніх образів; 

в) жанровим різноманіттям творів симфонічного жанру. 

2. Архітектуру називають застиглою музикою, тому що: 

а) обидва види мистецтва відрізняються симетрією та пропорційністю 

своїх форм; 

б) від якості архітектурної споруди залежать акустичні умови звучання 

музичного твору;  

в) архітектонічна досконалість є найбільш значущою ознакою цих видів 

мистецтва.  

3. Романтизм у музичному мистецтві як художній напрям відрізняється:  

а) тим, що всі твори присвячені любовній тематиці; 

б) тим, що розкриває чинники розчарування особистості середовищем, у 

якому вона діє;  

в) тим, що спрямовує увагу слухача на занурення у світ глибоких 

переживань музичного героя.  

4. Оперний жанр у сучасних умовах: 

а) не має перспектив розвитку; 

б) досить успішно конкурує з іншими видами мистецтва;  

в) як і завжди, доступний для сприйняття істинним любителям цього 

жанру. 

5. Синкопа – це: 

а) акцентування метрично слабкої долі; 

б) перенесення акценту на слабку метричну долю; 

в) різні метричний і ритмовий акценти. 
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6. Романс як жанр, на мій погляд: 

а) відрізняються камерним звучанням і потребує філігранної сценічно-

виконавської техніки; 

б) відрізняється відносною простотою музичного матеріалу й не потребує 

володіння складною вокальною технікою;  

в) вдається анахронізмом на фоні різноманіття сучасних музичних вражень. 

7. Сонатне алегро – форма, використання якої передбачає: 

а) що твір має експозицію, розробку й репризу; 

б) наявність у творі двох контрастних образів, емоційних станів;  

в) наявність у творі експозиції, у основі якої лежать два контрастних за 

характером образи, викладені в різних тональностях, розробки, в якій 

відбувається їх розвиток і репризи, в якій два образи набувають певної 

єдності завдяки спільній тональності та емоційно-образному зближенню. 

8. Квартет – це жанр, у якому:  

а) грають 2 скрипаля, альтист та віолончеліст; 

б) беруть участь 4 музиканти-виконавці;  

в) беруть участь 4 співака: бас, тенор, альт, сопрано. 

9. Музична фраза – це: 

а) «квадратна» структура з 8 або 16 тактів; 

б) фрагмент мелодії від паузи до паузи; 

в) відносно завершений фрагмент мелодії, який виконується на одному 

диханні. 

10. Хто з відомих режисерів не працював у жанрі опери: 

а) К. Станіславський; 

б) В. Мейерхольд; 

в) В. Немирович-Данченко. 

Ключі до анкети  

1 б 4 а 9 в 

2 а 5 а 10 в 

3 в 6 в   

3 в 8 б   
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Додаток Г 

Тести 

на виявлення рівня вокально-мистецької ерудованості 

1. Вокальне виконавсько творів найвищого ґатунку визначають за його 

належністю до: 

а) періоду царини мистецтва «бельканто»; 

б) виконавства, яке відрізняється технічною досконалістю; 

в) виконавства, яке відрізняється глибиною трактування художньо-

образного змісту та технічною досконалістю; 

2. Творчість якого співака надихала К. Станіславського на розробку своєї 

методики виховання акторів?  

а) С. Гулак-Артемовський; 

б) В. Шаляпін; 

в) І. Стравінський.  

3. Уміння логічно будувати структуру вокального заняття  

а) необхідне;  

б) бажане;  

в) не таке важливе, як здатність до її імпровізації. 

4. Інформацію про новітні методики вокальної освіти до цього часу я 

отримував/ла:  

а) з підручників;  

б) з бесід із викладачами;  

в) за допомогою сучасних інформаційних засобів. 

5. Здатність зробити вступне слово до музичного твору корисним для успішної 

роботи викладача вокалу залежить від: 

а) уміння імпровізувати, виражаючи своє ставлення до твору; 

б) ерудованості викладача;  

в) ерудованості, методичної грамотності, володіння культурою мови.  
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6. Твори в стилі рококо майже не виконуються сучасним співаками, тому 

що: 

а) немає нотних записів творів цієї доби; 

б) їх виконання потребує іншої вокальної техніки; 

в) вони непривабливі за особливостями музичного матеріалу. 

7. Оперна творчість Ріхарда Вагнера мені: 

а) вдається вищим досягненням у цьому жанрі; 

б) є згубним для голосу тих вокалістів, які їх виконують; 

в) потребують особливої вокально-технічної підготовки співака.  

8. Ріхард Штраус написав: 

а) видатні оперети, які завоювали весь світ; 

б) ніколи не писав оперет; 

в) написав декілька популярних оперет 

 

Ключі до тестів  

1 в 5 в 

2 б 6 б 

3 а 7 в 

4 в 8 б 
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Додаток Д 

Тест 

на виявлення рівня теоретико-методичної ерудованості магістрантів 

 

1. Наслідування стилю видатного співака-виконавця: 

а) доцільне як один із прийомів на початковому етапі навчання співу; 

б) є кращим способом оволодіння вокально-виконавською майстерністю; 

в) шкідливе, бо заважає розвивати індивідуальність співака-початківця.  

2. Навчатись співати по нотах «з листа»: 

а) має кожен співак; 

б) необов’язково, але бажано; 

в) необов’язково, якщо є концертмейстер.  

3. В основі розвитку музичного слуху лежить: 

а) оволодіння навичками співу; 

б) часте слухання музики; 

в) розвиток музичної пам’яті. 

4. Швидкому розучуванню твору сприяють: 

а) багаторазове повторення мелодії;  

б) розучування на основі усвідомлення структури мелодії; 

в) багаторазове слухання мелодії. 

5. Для розвитку навичок чистого інтонування найбільш важливу роль відіграє: 

а) здатність співати на опорі; 

б) спів у високій вокальній позиції: 

в) координація слухових уявлень і вокальної техніки звукоутворення й 

звуковедіння. 

6. У виконанні твору іноземною мовою співак має: 

а) ознайомитися з фонаційними особливостями вокальної вимови;  

б) перекласти текст і усвідомити його художній зміст та особливості 

інтонування відповідно до фонаційних особливостей вокальної вимови; 
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в) ознайомитися з літературним перекладом і прослухати виконання 

твору носієм мови його створення. 

7. Кращому запам’ятовуванню твору сприяють: 

а) значна кількість правильних повторювань твору; 

б) поєднання аналізу вербального тексту з осмисленою роботою над 

музичним текстом; 

в) аналіз структури твору та його інтонаційно складних фрагментів. 

8. Самостійна робота студента в класі з постановки голосу має застосовуватися:  

а) епізодично; 

б) систематично, спрямовуючись на закріплення вокальних навичок;  

в) постійно, в різноманітних і доцільних видах навчальної діяльності. 

 

 

 Ключі до тестів  

1 а 5 а 

2 б 6 в 

3 а 7 б 

4 б 8 в 
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Додаток Є 

Анкета 

на встановлення знань і обізнаності магістрантів щодо діагностичних 

методик і процедур 

(підкресліть необхідне) 

1. Як Ви вважаєте, чи потрібно проводити спеціальну діагностику 

вокальних даних співаків-початківців? Так, необов’язково, ні. 

2 Чи можна встановити позитивні й негативні якості співу студента поза 

певними критеріями? Так, необов’язково, ні. 

3 На які особливості вокальних даних Ваших студентів Ви вважаєте за 

потрібне звертати увагу в першу чергу? Так, необов’язково, ні. 

4 Чи вважаєте Ви потрібним вивчати якісні характеристики музичних 

здібностей студентів? Так, необов’язково, ні. 

5 Якщо на попереднє запитання Ви дали позитивну відповідь, то 

конкретизуйте, на які властивості Ви будете звертати увагу?  

6 Чи є швидкість запам’ятовування музичного текст свідченням вокальних 

здібностей співака? Так, необов’язково, ні. 

7 Чи можна шляхом спостереження встановити тип темпераменту 

студента? Так, необов’язково, ні. 

8 Чи можна за певними ознаками отримати уявлення щодо типу голосу 

співака? Так, необов’язково, ні. 

9 Знання яких факторів дозволяє ефективно планувати репертуар для 

співака?  

10 Як Ви ставитеся до чисельних відео-уроків із вокалу, викладених їх 

авторами в програмі YuoTube? Мені все подобається; сприймаю 

критично та засвоюю те, що мені здається перспективним; дуже 

критично, нічого не подобається; не дивлюсь, бо впевнений, що це тільки 

реклама. 
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Додатки Ж/1, Ж/2, Ж/3  

 

 Додаток Ж/1  

Запитальник  

щодо виявлення здатності магістрантів до адекватного самоаналізу  

й самооцінки вокально-фонаційних умінь 

 

1. Я вважаю, що володію навичками вокального дихання – досконало, достатньо; 

задовільно; на початковому рівні (потрібне підкресліть). 

2. Я вважаю, що володію навичками розподілу дихання та фразування – 

досконало, достатньо; задовільно; на початковому рівні (потрібне підкресліть). 

3. Я вважаю, що володію навичками співу у високій вокальній позиції – 

досконало: достатньо добре; задовільно; на початковому рівні (потрібне 

підкресліть). 

4. Я вважаю, що інтонаційна якість, властива мені на даному етапі – досконала; 

достатня; задовільна; початкова (потрібне підкресліть). 

5. Я вважаю, що почуття ритму: мене ніколи не підводить; мене зрідка підводить; 

мене подекуди підводить; мене підводить достатньо часто. 

6. Я вважаю, що почуття ансамблю від час сценічного виконавства: мене ніколи 

не підводить; мене зрідка підводить; мене подекуди підводить; мене підводить 

достатньо часто. 

7. Я вважаю, що навичками артикуляції я володію досконало, достатньо; 

задовільно; на початковому рівні (потрібне підкресліть). 

8. Я переконаний, що мені вдається побороти надмірне хвилювання завжди, 

достатньо часто; подекуди; зрідка. 

9. Я вважаю, що почуття темпу: мене ніколи не підводить; мене зрідка підводить; 

мене подекуди підводить; мене підводить достатньо часто. 
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10. Я вважаю, що навичками розподілу динаміки та виявлення кульмінацій я 

володію достатньо добре; задовільно; на початковому рівні (потрібне 

підкресліть). 
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Додаток Ж/2  

Запитальник  

 щодо самооцінки магістрантами своїх вокально-методичних знань 

 

1. Як Ви оцінюєте свої знання в галузі методики формування вокального 

дихання – досконалі; неповні, часткові, початкові.  

2. На Вашу думку, що сприяє найбільшою мірою позбавленню від існуючих 

недоліків у вокальній техніці? (прислухатися до порад викладача; читати 

методичну літературу; аналізувати свої дії на заняттях та на сцені; 

самостійно випробовувати різні прийоми; випробовувати різні прийоми, 

радячись при цьому з викладачем; інше 

___________________________________. 

3. Як Ви оцінюєте свої можливості у визначенні типу голосу співака-

початківця?  

4. Праці яких науковців у галузі вокальної освіти Вам знайомі?   

5. Чи з усіма положеннями знайомих Вам авторів Ви погоджуєтеся? 

6. На Вашу думку, Ваших знань достатньо, щоб успішно навчати співу всіх 

майбутніх студентів? 

7. На Вашу думку, спостереження за заняттями інших магістрантів будуть 

сприяти підвищенню рівня Ваших методичних знань?  

8. Чи аналізуєте Ви методичні поради Вашого викладача? 

9. Чи робите Ви спроби вдосконалити відомі Вам методичні прийоми та 

способи формування певних вокальних навичок? 

10. Чи здатні Ви до позитивного емоційно-вольового настроювання перед 

виступом?  
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Додаток Ж/3 

Запитальник 

щодо самооцінки магістрантами результатів своєї вокально-викладацької 

практики 

  

1. Як Ви оцінюєте свої успіхи в проведенні занять із постановки голосу в 

процесі педагогічної практики?  

2. Які власні помилки Ви помічали в їх проведенні? 

3. Яких позитивних зрушень Вам вдалося досягти в роботі зі своїми 

студентами?  

4. Чи маєте Ви уявлення про те, яким чином можуть долатися ті недоліки, які 

Вам властиві як співакові?  

5. Як Ви оцінюєте свої досягнення в проведенні уроків із Вашими 

вихованцями? (із задоволенням; не завжди задоволений; часто 

незадоволений; завжди незадоволений).  

6. Що Вас не задовольняє у виконанні вокального репертуару з погляду 

прояву власного артистизму? _________ 

7. Що б Ви бажали вдосконалити у виконанні вокального репертуару Ваших 

студентів?______________________  

8. Які власні педагогічні якості Ви бажали б удосконалити? 

9. Від яких негативних педагогічних звичок (властивостей) Ви хотіли б 

позбавитися?  

10.  Яких умінь/знань/властивостей, потрібних викладачу вокалу, Вам бракує?  
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Додаток З  

Анкета  

на виявлення в магістрантів узагальнених знань щодо типових 

педагогічних вокально-викладацьких помилок 

1. Поширеною помилкою викладачів з вокалу в галузі художнього розвитку 

студентів є: (підкресліть усі відповіді, які Ви вважаєте вірними); 

а) віднесення цього аспекту роботи над твором на останній етап його 

підготовки до виконання; 

б) точка зору, що емоційність співака не піддається розвиткові;  

в) негативне ставлення до тренінгів з удосконалення емоційно-вольових 

якостей особистості; 

г) надання студентові власного прикладу яскравого художнього виконання. 

2. У виправленні інтонаційних помилок студента поширеною помилкою 

викладачів із вокалу є: 

а) очікування того, що з вивченням тексту твору інтонація виправиться; 

б) багаторазове повторення складного фрагменту; 

в) вилучення складаного фрагменту та його окреме опрацювання; 

г) невміння придумати спеціальну вправу на опрацювання аналогічного 

типу інтонаційної складності; 

3. У розвитку почуття ритму в студентів-співаків типовою помилкою 

викладачів з вокалу є: 

а) упевненість, шо почуття ритму не піддається розвитку; 

б) неуважність до виховання в студентів почуття метричної пульсації; 

в) обрання твору зі складним, раніше неопрацьованим ритмовим 

малюнком. 

4. У процесі підготовки до сценічного виконавства студента педагог: 

 а) застосовує техніки, запозичені з психологічних тренінгів;  

 б) застосовує метод переконання; 

 в) наводить приклади поведінки на сцені видатних співаків;  

 г) організує тренувальні прилюдні виступи свого студента.
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5. У доборі вправ на розспівування важливими завданнями викладача є: 

а) розширення діапазону співака; 

б) урахування існуючих у студента недоліків у комплексі вокальних 

навичок;  

 в) урахування інтонаційно-технічних особливостей репертуару;  

 г) «розігрів» вокально-м’язового апарату співака. 

6. У плануванні репертуару найбільш важливим є врахування викладачем:  

 а) бажання студента співати певний твір; 

б) художньо-емоційного досвіду студента;  

 в) фонаційно-технічних можливостей студента;  

 г) вимог модульного /академічного звіту.  

7. У роботі над вокалізами доцільно: 

а) ураховувати, що його інтонаційні особливості мають узгоджуватися з 

завданнями, які вирішуються у фонаційних вправах;  

б) були зв’язуючою ланкою між вправами на розспівування й 

репертуаром;  

 в) стали перевіркою фонаційно-технічних можливостей студента;  

 г) їх виконувати із сольфеджуванням та на ті склади, які є складними для 

студента.  
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Додаток І  

Структурно-логічна схема планування. (Орієнтовний приклад). 

Студентка М.Н. Ліричне сопрано 

Початковий рівень сформованості навичок вокального виконавства. Діапазон d
1
 – e

2
. Постава не сформована, відсутні 

навички співу на диханні, скутий стан вокального апарату, «далеке» звукоутворення, в’ялий артикуляційний апарат  

 

1 семестр 

 

Завдання на 

оволодіння вокально-

технічними навичками 

Вокально-технічні вправи Вокалізи 

Художньо-

виконавське 

завдання 

Художній 

репертуар 

Завдання на 

самостійну 

/творчу роботу 

Фахові знання 

 1 змістовий модуль  Формування базових вокально-технічних навичок 

1. 

Вправи на вивільнення 

голосу, вироблення 

співацької постави, 

високої вокальної 

позиції, вміння співати 

на опорі; активізація 

артикуляційного 

апарату 

Вправи на одному звуці, 

поспівках на низхідному, 

плавному русі та в 

секвенціях по терціях;  

артикуляційно-ритмові 

вправи: акцент на губних 

приголосних та голосних 

«о», «у» «ю» 

О. Воронін 

Вокаліз №2 
  

Ознайомлення з 

науково-

методичною 

літературою. 

Підготовка 

тексту вокалізу 

 

Анатомія вокального 

апарату; специфіка 

вокального звуку; 

закономірності 

утворення й 

автоматизації 

співацьких навичок.  

2. 

Розширення діапазону, 

навички співу на опорі 

Спів на легато у 

відносно коротких 

фразах  

Тризвучні арпеджіо на 

легато у відносно 

коротких фразах; 

артикуляційно-ритмові 

вправи: акцентована 

активність язика 

(приголосні «д», «т» та 

ін.) голосні «о-ьо», «у-ю»  

Н. Татарі-

нова  

Вокаліз №1  

Втілення 

ліричних  

образів 

Українська 

народна пісня  

«Тихо над 

річкою»; 

Я. Степовий  

«Зоре моя 

вечірняя» 

Розучування і 

виконання пісні 

«Ходить гарбуз 

по городу» 

Характерні риси 

українського 

солоспіву. Жанр 

романсу. Український 

романс ХІХ століття. 

Дитячі народні пісні 

та їх різновиди 

 
Результати складання 

модулю  
 (Відзначаються позитивні зміни, недоліки, які мають бути усунені)  
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 2 змістовий модуль Формування базових навичок вокально-виразного виконавства 

3. 
Спів на легато і нон- 

легато  

Вправи на інтонування 

мотивів і коротких фраз, 

на різні типи 

звуковедіння Голосні «а», 

«и».  

I. Вілінська 

Вокаліз №2 

(B-dur).  

 

Варіювання 

характеру 

ліричних 

образів 

Дж. Перголезі - 

арія «Ах, зачем я 

не лужайка» 

Розучування і 

виконання пісні 

«Зацвіла в долині 

червона калина» 

Стиль бароко. Типові 

образи, інтонаційні 

особливості й засоби 

вокально-

виконавської 

виразності. 

Фразування, 

різновиди цезур 

 
Вияв цезур у різних 

контекстах  

Поспівки на стакато; 

з чергуванням легато-

стакато. 

 

Ф. Абт 

Вокаліз  

№6 (F-dur) 

Втілення 

жартівливих 

образів.  

Розучування, 

інтерпретація та 

виконання 

мелодії пісні 

«Дощик» 

Розучування і 

виконання твору 

М. Лисенка 

«Пісня лисички» 

Дитячі народні пісні 

композиторів ХІХ 

століття.  

 
Результати складання 

модулю 
(Відзначаються позитивні зміни, недоліки, які мають бути усунені) 

 Виступи на концертах   

 Участь у конкурсах   



238 

 

Додаток К 

Основні наукові результати дослідження висвітлено в таких працях автора 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Ян, Сяохан (2015). Пропедевтика типових помилок у навчальній практиці 

іноземних магістрантів-вокалістів. Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: зб. наук. праць. 

Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, 18 (23), 268–272. 

2. Ян, Сяохан, Кьон, Н. Г. (2018). Формування в студенті в навичок сольного та 

хорового виконавства. Науковий вісник Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, 2 (121), 47–52. 

3. Ян, Сяохан (2018). Структура пропедевтичної компетентності майбутніх 

викладачів вокалу. Наукові записки: психолого-педагогічні науки, 3, 196-199. 

4. Ян, Сяохан (2018). Досвід формування в майбутніх викладачів вокалу 

пропедевтичної компетентності. Актуальні питання мистецької освіти та 

виховання, 2 (12), 268-271. 

5. Ян, Сяохан (2019). Пропедевтика типових помилок у професійній діяльності 

майбутніх викладачів вокалу. Наукові записки: психолого-педагогічні науки, 1, 

123-128. 

Стаття в закордонному науковому виданні 

6. Ян, Сяохан (2018). Наукові підходи й принципи формування в магістрантів 

пропедевтичної компетентності в процесі підготовки до вокально-

педагогічної діяльності. The scientific heritage, 30, Vol. 2, 41-44. 

Публікації апробаційного характеру 

7. Ян, Сяохан (2016). До поняття «пропедевтична компетентність майбутнього 

вчителя». Матеріали та тези ІІ Міжнародної конференції молодих учених 

та студентів. Т. 1. Одеса, 212-215. 

8. Ян, Сяхоан, Кьон, Н. Г. (2017). Втілення інноваційного доробку 

педагогічної науки у практику підготовки вчителя музичного мистецтв. 

Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі.  
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9. Ян, Сяохан (2017). Удосконалення рефлексивної свідомості магістрантів під 

час занять вокалом як передумова пропедевтики типових помилок 

випускників ВНЗ. Стратегії підвищення якості мистецької освіти в 

контексті змін сучасного соціокультурного простору, 111-112. 

10. Ян, Сяохан (2018). Педагогічні принципи формування в майбутнього 

викладача вокалу пропедевтичної компетентності в процесі навчання співу. 

Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку 

суспільства, 135-137. 

Відомості про апробацію 

Основні положення та висновки дослідження були представлені на 

конференціях різних рівнів:  

Міжнародних «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного 

розвитку суспільства» (Одеса, 2016) – очна участь.  

«Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку 

суспільства» (Одеса, 2017) – очна участь. 

«Стратегії підвищення якості мистецької освіти в контексті змін сучасного 

соціокультурного простору (Одеса, 2017) – очна участь; 

«Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ 

століття» (Мукачево, 2017) – заочна участь. 

Мистецько-педагогічні читання пам’яті професора О. Я. Ростовського 

«Актуальні проблеми мистецької освіти» (Ніжин, 2017) – заочна участь. 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Мистецька Освіта: теорія, 

методологія, технології» (Кривий Ріг, 2017) – заочна участь. 

«Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку 

суспільства» (Одеса, 2018) – очна участь.  

 

 


