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Зміст анотації 

Дисертаційну роботу присвячено проблемі формування готовності 

майбутнього вчителя музики до художньо-інтерпретаційної діяльності, 

розробці структурно-функціональної моделі та імплементації відповідних 

педагогічних умов в освітній процес, експериментальній перевірці 

ефективності авторської методики в умовах закладів вищої педагогічної 

освіти. У дослідженні готовність до художньо-інтерпретаційної діяльності 

розглядається не лише як результат, але й як мета вокальної підготовки 

майбутнього вчителя музики, основа ефективної реалізації вокально-

виконавських можливостей кожного студента. Готовність до художньо-

інтерпретаційної діяльності є цілісною особистісною структурою, ядром якої 

є позитивні установки та мотиви, фахові знання та вміння, що забезпечують 

здатність до яскравого, неповторного і переконливого виконання вокальних 

творів. При цьому актуальність дослідження зумовлена широким діапазоном 

музичних спеціальностей, де може застосовуватись художньо-

інтерпретаційна діяльність, проведенням різних форм занять із навчання 

співу (уроки, гуртки, студії тощо), появою великої кількості вокальних 

творів, що потребують високопрофесійних виконавців та цікавих 

інтерпретацій. Готовність майбутнього вчителя музики до художньо-

інтерпретаційної діяльності на практиці має виявлятися в саморегуляції та 
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оптимальному виборі вокальних принципів і прийомів у процесі вокального 

навчання та концертної діяльності.  

Визначено низку методологічних та організаційних проблем, які 

повинні бути вирішені з метою ефективного здійснення художньо-

інтерпретаційної діяльності, серед яких можна виокремити: недостатність 

розроблення питань щодо підвищення якості вокального навчання 

китайських студентів у закладах вищої педагогічної освіти України, зокрема, 

їхньої цілеспрямованої підготовки до художньо-інтерпретаційної діяльності; 

брак методичних розробок, що забезпечують формування готовності 

китайських студентів до художньо-інтерпретаційної діяльності; відсутність у 

майбутніх учителів музики мотивації до художньо-інтерпретаційної 

діяльності та її активної організації викладачами в процесі вокального 

навчання; недостатня реалізація в процесі художньо-інтерпретаційної 

діяльності об’єктивно існуючих вокальних можливостей студентів.  

Теоретичною базою висунутих гіпотез, педагогічних умов, структурно-

функціональної моделі та відповідної методики, спрямованих на формування 

готовності студентів до художньо-інтерпретаційної діяльності, виступають 

фундаментальні праці провідних теоретиків педагогіки вищої школи, 

методистів мистецької освіти зокрема вокального навчання. Методологічну 

основу дослідження становлять діяльнісний, особистісно орієнтований, 

функціональний, культурологічний, структурно-семіотичний підходи, а також 

спеціальні принципи формування готовності до художньо-інтерпретаційної 

діяльності: виконавського самоконтролю, виконавської новизни, виконавської 

рефлексії, виконавського артистизму. Аргументовано, що формування 

готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності включає як особистісно-

вокальну так і методично-виконавську складову, що на теоретично-

моделювальному рівні представлено мотиваційним, емоційним, творчим та 

комунікативним компонентами.  

Створено структурно-функціональну модель формування готовності   

майбутніх учителів музики до художньо-інтерпретаційної діяльності. Вона 
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передбачає єдність методологічно-цільового, змістового та результативно-

аналітичного блоків і є взаємодією змісту, принципів, методів, форм, 

педагогічних умов, що забезпечує реалізацію авторської методики та 

гарантує досягнення запланованого результату.  

Стан сформованості готовності майбутніх учителів музики до художньо-

інтерпретаційної діяльності на етапі попередньої діагностики засвідчив 

переважно низький рівень мотиваційних, емоційних, творчих та 

комунікативних показників студентів мистецьких факультетів закладів вищої 

педагогічної освіти. У результаті аналізу науково-методичної літератури та 

особистого вокально-педагогічного досвіду здобувача було реалізовано 

педагогічні умови (освоєння студентами біофізичних і орфоепічних основ 

вокальної мови, уважного ставлення до літературного тексту, його художньо-

образного змісту, розуміння студентами вокально-виконавської стилістики 

музичного твору, адаптованість студентів до концертних виступів), що 

передбачають мотиваційну, діяльнісну, комунікативну та творчу зміну 

музично-освітніх факторів, що гіпотетично підвищать, на проміжному й 

особливо прикінцевому етапі формувальної частини експерименту, 

вищезазначені показники та сформують достатній та високий рівні готовності 

майбутніх учителів музики до художньо-інтерпретаційної діяльності.  

Експериментально доведено ефективність авторської методики, котра 

передбачає підвищення рівня готовності студентів до художньо-інтерпретаційної 

діяльності (динамічні характеристики мають такий вигляд: на високому рівні 

відбулися зміни від 6,3% до 47,9%; на низькому – від 51,1% до 11,1%), що є 

результатом інтеграції вокально-методичної та концертно-виконавської 

підготовки майбутніх учителів музики. Це свідчить про можливість постійного 

набуття вокальних знань та розширення спектру інтерпретаційних умінь і 

навичок, формування конкурентоспроможного спеціаліста, що відповідає 

вимогам ринку праці й запитам сучасної особистості та суспільства.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше розроблено 

структурно-функціональну модель і експериментальну методику формування 
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готовності майбутніх учителів музики до художньо-інтерпретаційної 

діяльності, в основі якої систематична самостійна музично-пізнавальна та 

концертно-виконавська діяльність, удосконалення вокально-виконавських 

умінь та навичок, активізація творчої уяви та фантазії, емоційно-чуттєвої та 

інтелектуальних сфер; виокремлено та обґрунтовано педагогічні умови: 

освоєння студентами біофізичних і орфоепічних основ вокальної мови;  

уважне ставлення до літературного тексту, його художньо-образного змісту;. 

розуміння студентами вокально-виконавської стилістики музичного твору; 

адаптованість студентів до концертних виступів; визначено компоненти 

(мотиваційний, творчий, емоційний, комунікативний), критерії, показники та 

схарактеризовано рівні –  високий (інноваційний), достатній 

(конструктивний), низький (початковий) готовності майбутніх учителів 

музики до художньо-інтерпретаційної діяльності; уточнено зміст базових 

понять: «діяльність», «готовність», «художньо-інтерпретаційна діяльність», 

«готовність майбутніх учителів музики до художньо-інтерпретаційної 

діяльності»; дістали подальшого розвитку й конкретизації теоретичні 

положення щодо вокальної підготовки китайських студентів у закладах 

вищої педагогічної освіти України; методологічні підходи та відповідні до 

них загальнодидактичні та специфічні принципи формування готовності 

майбутніх учителів музики до художньо-інтерпретаційної діяльності; методи 

і форми вокального навчання китайських студентів.  Практичне значення 

дослідження полягає в тому, що запропонована методика формування 

готовності майбутніх учителів музики до художньо-інтерпретаційної 

діяльності може бути реалізована в процесі підготовки майбутніх учителів 

музики в середніх та вищих педагогічних навчальних закладах, а також з 

метою підвищення кваліфікації фахівців мистецької галузі.  

Ключові слова: готовність, учитель музики, вокальне навчання, 

виконавські уміння та навички, музичний твір, художньо-інтерпретаційна 

діяльність. 
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ABSTRAСT 

Lin Yang. Formation of the future music teacher’s readiness for artistic-

interpretative activities in the process of vocal training. – Qualifying scientific 

work on the rights of manuscript.  

Thesis for Сandidate of Pedagogical Sciences degree in specialty 13.00.02 – 

theory and methods of musical education. – National Pedagogical Dragomanov 

University. Kyiv. Sumy State Pedagogical University named after A. S. 

Makarenko. Sumy, 2021.  

The contents of the abstract 

The thesis is devoted to the problem of forming the future music teacher’s 

readiness for artistic-interpretative activity, development of a structural-functional 

model, and implementation of appropriate pedagogical conditions in the educational 

process, experimental verification of the effectiveness of the author’s methodology in 

higher pedagogical education institutions. In the study, readiness for artistic-

interpretative activity is considered not only as a result, but also as the goal of vocal 
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training of the future music teacher, the basis of effective implementation of vocal-

performing capabilities of each student. Readiness for artistic-interpretative activity is 

defined as a holistic personality structure, the core of which are positive settings and 

motives, professional knowledge and skills that ensure the ability to vivid, unique and 

convincing performance of vocal works. At the same time, the relevance of the study 

is determined by a wide range of music specialties, in which artistic-interpretative 

activities can be used, conducting various forms of singing classes (lessons, circles, 

studios, etc.), appearance of a large number of vocal works that require high-level 

performers and interesting interpretations. Readiness of the future music teacher for 

artistic-interpretative activity in practice should be manifested in self-regulation and 

optimal choice of vocal principles and techniques in the process of vocal training and 

concert activity. 

A number of methodological and organizational problems have to be solved 

for the purpose of effective implementation of artistic-interpretative activities, 

among which one can distinguish: lack of development of issues of improving the 

quality of vocal education of Chinese students in higher education institutions of 

Ukraine, in particular, their purposeful preparation for artistic-interpretative 

activities; lack of methodological developments that ensure the readiness of 

Chinese students for artistic-interpretative activities; lack of motivation in future 

music teachers for artistic-interpretative activity and its active organization by 

teachers during vocal training; insufficient implementation in the process of 

artistic-interpretative activity of objectively existing vocal possibilities of students. 

The theoretical basis of the hypotheses, pedagogical conditions, structural-

functional model and the corresponding methodology aimed at forming students’ 

readiness for artistic-interpretative activity, are the fundamental works of the 

leading theorists of higher education pedagogy, methodologists of art education, in 

particular vocal education. The methodological basis of the study consists of 

activity, personality-centered, functional, culturological, structural-semiotic 

approaches, as well as special principles of forming readiness for artistic-

interpretative activity: performing self-control, performing novelty, performing 
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reflection, performing artistry. It is argued that formation of readiness for artistic-

interpretative activities includes both personality-vocal and methodological-

performing components, which at the theoretical-modeling level are represented by 

motivational, emotional, creative and communicative components. 

A structural-functional model for forming the future music teacher’s 

readiness for artistic-interpretative activities is created. It involves the unity of the 

methodologically targeted, content and productive-analytical units and consists in 

interaction of the content, principles, methods, forms, pedagogical conditions that 

ensure implementation of the author’s methodology and guarantees achievement of 

the planned result. 

The state of the future music teacher’s readiness formation for artistic-

interpretative activities at the stage of preliminary diagnostics has testified mainly to 

the low level of motivational, emotional, creative and communicative indicators of 

students of the arts faculties of higher pedagogical education institutions. As a result 

of the analysis of scientific and methodological literature and the personal vocal-

pedagogical experience of the applicant, the pedagogical conditions were realized 

(mastering by students of biophysical and orphoetic basics of the vocal language, 

attentive attitude to the literary text, its artistic-figurative content, students’ 

understanding of the vocal-performing stylistics of the musical work, adaptability of 

students to concert performances) that provide for a motivational, activity, 

communicative and creative change of musical and educational factors that will be 

hypothetically raised at the intermediate and especially at the final stage of the 

molding part of the experiment, the above indicators will form a sufficient and a high 

level of future music teachers’ readiness for artistic-interpretative activities. 

The effectiveness of the author’s methodology, which involves increasing the 

level of students’ readiness for artistic-interpretative activities, has been 

experimentally proved (the dynamic characteristics are as follows: at a high level 

there were changes from 16,3 % to 47,9 %; at a low level – from 51,1 % to 11,1 %), 

which is the result of the integration of vocal-methodological and concert-performing 

training of future music teachers. This testifies to the possibility of continuous 
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acquisition of vocal knowledge and expansion of the range of interpretative skills, 

formation of a competitive specialist that meets the requirements of the labor market 

and the needs of the modern personality and society. 

The scientific novelty of the study lies in the fact that for the first time: a 

comprehensive study of the future music teacher’s readiness formation for artistic-

interpretative activities in the process of vocal training has been conducted; the 

essence of the concept of “readiness of the music teacher for artistic-interpretative 

activities” is revealed, which in the study is considered as a holistic personal 

quality. The basis of this quality is constituted by positive attitudes and motives, 

professional knowledge and skills that ensure the ability to bright, unique and 

convincing performance of vocal works. The structure of artistic-interpretative 

activity of the future music teacher is substantiated, which includes motivational, 

emotional, creative and communicative components. The methodology of forming 

readiness for artistic-interpretative activities of a future music teacher in the 

process of vocal training (components: methodologically targeted, content, 

productive-analytical) on the basis of activity, personality-centered, functional, 

culturological, structural-logical approaches is developed. It is based on the 

following pedagogical conditions: mastering by students of biophysical and 

orthoepic bases of vocal language; attentive attitude to the literary text; 

understanding of vocal-performing stylistics of a musical work; students’ 

adaptability to concert performances, and methodological techniques aimed at: 

artistic persuasion, artistic evaluation, artistic suggestion and artistic imitation. 

Criteria and indicators of readiness for artistic-interpretative activity of the future 

music teacher in the process of vocal training (motivational, emotional, creative, 

communicative), stages (setting-informational, activity-oriented, creative-

independent) are determined. 

The practical significance of the study is that the research materials can be 

used in the educational process of music-pedagogical institutions of different 

educational levels – in the training of Ukrainian and foreign students at the 
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qualification levels “bachelor” and “master”, in the system of postgraduate 

education, in the process of self-education of music teachers. 

Key words: readiness, future music teacher, vocal training, performing 

skills, musical work, artistic-interpretative activity, formation of the future music 

teacher’s readiness for artistic-interpretative activity.  
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ВСТУП 

Актуальність і доцільність дослідження. Однією з найважливіших 

проблем вищої освіти України і Китаю є невідповідність між вимогами ринку 

праці й запитами сучасної особистості й суспільства. У державних документах 

обох країн, а саме: Закони України «Про освіту» (2017) та «Про вищу освіту» 

(2014), Концепція «Нова українська школа» (2016), «Довгострокова програма 

КНР з реформ і розвитку освіти на 2010–2020 рр.» визначені кроки щодо 

забезпеченні якості підготовки дипломованих фахівців: модернізація структури, 

змісту та організації освіти на засадах компетентнісного підходу, активізація 

наукової та інноваційної діяльності, підвищення якості отриманих знань. 

Виходячи з цього, перед мистецькими закладами вищої освіти постало 

першочергове завдання підвищити ефективність підготовки майбутніх учителів 

музики.  

Визначено, що сучасні реалії потребують застосування нових підходів 

як до вокальної підготовки студентів, так і до майбутньої музично-

педагогічної діяльності, що виявляється в різних напрямах: внутрішньої та 

зовнішньої диверсифікації середньої та вищої музичної освіти, формуванні 

нового змісту вокального навчання на всіх освітніх рівнях, розробленні нової 

системи діагностування й оцінювання результатів фахової підготовки 

студентів.  

Очевидним є те, що перехід на нову модель мистецької освіти виключає 

пасивну роль учасників освітнього процесу, позаяк лише активна позиція в 

одержанні знань дозволить запровадити індивідуальну траєкторію вокального 

навчання. На цих аспектах акцентується увага в дослідженнях українських і 

китайських учених, які розглядали: теоретико-методологічні основи фахової 

підготовки вчителів музики (А. Козир, Л. Куненко, О. Ростовський, 

О. Щолокова та ін.); зміст і закономірності функціонування й розвитку 

мистецької освіти в контексті сучасної парадигми освіти (О. Олексюк, 

В. Орлов, О. Отич, О. Хижна, В. Шульгіна та ін.); проблеми вокального 

навчання, його характеристики, класифікації, критерії та показники 
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(В. Антонюк, Л. Василенко, Н. Гребенюк, Бран Мен, Лі Фан, ЛюЛан, Фу Лей, 

Цзінь Нань та ін.), зміст, моделі, умови й результати вокально-педагогічної 

діяльності в закладах середньої та вищої освіти (Л. Василенко, В. Костюков, 

О. Стахевич, Ся Цзюань, Ха Ту, Шень Цзіньге та ін.), формування готовності 

майбутніх учителів музики до різних видів діяльності (О. Воронцова, 

Н. Гуральник, С. Горбенко, Ду Цзілун, Пан На, О. Роденкова, Чен Дін та ін.), у 

тому числі й художньо-інтерпретаційної (О. Ляшенко, І. Полубояріна, 

О. Шикиринська, Лі Ює, Пан На та ін.). 

Вивчення наукової літератури підтвердило, що в сучасних 

соціокультурних умовах загострилося питання практичної підготовленості 

вчителів музики до художньо-інтерпретаційної діяльності. Сутність проблеми 

полягає в тому, що теоретичне вивчення наукових підходів, концепцій і 

новітніх методичних розробок не забезпечує повною мірою ефективного 

формування готовності студентів до художньо-інтерпретаційної діяльності.  

Інтерес до обраної теми дослідження викликаний також масовим 

захопленням молоді вокальним мистецтвом (естрадним, народним, 

класичним); активізацією в Україні та Китаї фестивально-конкурсного руху, 

підвищенням вимог як до концертуючих співаків, так і до викладачів вокалу. 

Актуальність дослідження зумовлена широким діапазоном музичних 

спеціальностей, у яких може застосовуватися художньо-інтерпретаційна 

діяльність, проведенням різних форм занять із навчання співу, появою великої 

кількості вокальних творів, які потребують високопрофесійних виконавців і 

цікавих інтерпретацій.  

Аналіз психолого-педагогічних і методичних досліджень виявив 

недостатність розроблення питань щодо підвищення якості вокального 

навчання китайських студентів у педагогічних закладах вищої освіти України, 

зокрема, їхньої цілеспрямованої підготовки до художньо-інтерпретаційної 

діяльності. Про це свідчать виявлені суперечності:  
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- між науково визначеною проблемою художньо-інтерпретаційної 

діяльності та недостатністю її теоретичного обґрунтування в процесі фахової, 

зокрема вокальної підготовки майбутніх учителів музики;  

- між нагальною потребою в підготовці майбутніх учителів музичного 

мистецтва, здатних здійснювати художньо-інтерпретаційну діяльність, та 

відсутністю обґрунтованої методики формування художньо-інтерпретаційних 

умінь у процесі вокального навчання в педагогічних закладах вищої освіти 

України;  

- між наявністю об’єктивно існуючих потенційних можливостей 

вокального розвитку студентів на основі біофізичних і орфоепічних уявлень 

вокальної мови та відсутністю визначених критеріїв та показників, їх 

оцінювання. 

Наявність зазначених суперечностей, а також потреба в уточненні 

сутності та структури готовності майбутніх учителів музики до художньо-

інтерпретаційної діяльності, розробленні педагогічних умов та створенні 

методики її цілеспрямованого формування зумовили вибір теми 

дисертаційного дослідження «Формування готовності майбутнього вчителя 

музики до художньо-інтерпретаційної діяльності у процесі вокального 

навчання». 

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

виконана відповідно до плану наукових досліджень кафедри педагогіки 

мистецтва та фортепіанного виконавства Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова та складає частину наукового напряму 

«Вдосконалення музично-естетичного навчання учнівської молоді у різних 

ланках мистецької освіти». Тему дисертації затверджено Вченою Радою НПУ 

імені М. П. Драгоманова (протокол № 12 від 27 червня 2017 р.). 

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати й 

експериментально перевірити методику формування готовності майбутнього 

вчителя музики до художньо-інтерпретаційної діяльності в процесі вокального 

навчання. 



18 
 

Об’єкт дослідження – процес вокального навчання студентів у 

педагогічних закладах вищої освіти України.  

Предмет дослідження – методика формування в майбутнього вчителя 

музики готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності у процесі 

вокального навчання в педагогічних закладах вищої освіти України. 

Відповідно до мети було визначено такі завдання дослідження: 

1. Виявити сучасний стан розробки проблеми формування готовності 

майбутнього вчителя музики до художньо-інтерпретаційної діяльності в 

процесі вокального навчання в педагогічних закладах вищої освіти України. 

2. Визначити структурні компоненти готовності майбутнього вчителя 

музики до художньо-інтерпретаційної діяльності; 

3. Розробити структурно-функціональну модель та методику 

формування готовності майбутнього вчителя музики до художньо-

інтерпретаційної діяльності в процесі вокального навчання в педагогічних 

закладах вищої освіти України; 

4. Схарактеризувати критерії, показники та рівні сформованості 

означеної якості в майбутнього вчителя музики;  

5. Експериментально перевірити ефективність методики формування в 

майбутнього вчителя музики готовності до художньо-інтерпретаційної 

діяльності в процесі вокального навчання на основі створеної структурно-

функціональної моделі. 

Методологічну та теоретичну основу дослідження становлять: 

філософські положення щодо сутності мистецтва як відображення 

суспільної свідомості (В. Андрущенко, Т. Адорно, О. Білий, Даоцзи, 

В. Джеймс, І. Зязюн, М. Каган, Лаоцзи, Е. Маркарян, Моцзи, В. Панченко, 

С. Раппопорт, Сюньцзи, А. Федь, П. Юркевич та ін.); дослідження в галузі 

загальної педагогіки та психології (Г. Балл, Л. Виготський, Г. Костюк, 

О. Леонтьєв, Є. Мілерян, О. Раєвський, В. Роменець, Б. Теплов та ін.); 

педагогічні концепції розвитку творчої особистості в умовах художньо-

творчої діяльності (Є. Бєлкін, О. Масол, О. Мельничук, Г. Падалка, 
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О. Ростовський, О. Рудницька, О. Щолокова, В. Шульгіна та ін.); сучасна 

теорія та методичні засади мистецької освіти (А. Козир, В. Лабунець, 

Н. Мозгальова, О. Реброва, О. Отич, В. Орлов та ін.); праці з проблем 

вокальної педагогіки (А. Багадуров, П. Гнидь, Л. Дмитрієв, В. Морозов, 

О. Стахевич, Р. Юссон та ін.) та фізіологічних аспектів функціонування 

співацького голосу (Є. Алмазов, Г. Куксі, Н. Лебедєва, В. Тринос, 

Л. Тринос та ін.), ключові положення щодо особливостей навчання співу 

китайських студентів у закладах вищої освіти України (Вей Дзюнь, Ван Те, 

У Гуолін, Цзо Чжэнь-гуань та ін.), концепції музикознавства щодо 

художньо-інтерпретаційної діяльності (Є. Гуренко, Д. Девідсон, Д. Дятлов, 

Г. Князєва, В. Корзун, В. Москаленко, В. Наер та ін.).  

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань і 

досягнення мети відповідно до логіки дослідження на різних етапах був 

використаний комплекс взаємно доповнених дослідницьких методів:  

- теоретичних: аналіз, синтез, ретроспективний аналіз порівняння, 

конкретизація, узагальнення відомостей із наукових джерел із досліджуваної 

проблеми з метою визначення сутності базових понять дослідження, 

з’ясування змісту, структури, критеріїв і показників сформованості 

готовності майбутнього вчителя музики до художньо-інтерпретаційної 

діяльності; моделювання для створення методики формування означеної 

якості в педагогічних закладах вищої освіти; 

- емпіричних: анкетування, бесіда, тестування, спостереження, 

педагогічний експеримент – для виявлення особливостей організації процесу 

вокального навчання китайських студентів, діагностування рівня 

сформованості готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності в процесі 

вокального навчання, перевірки ефективності запропонованої методики; 

- статистичних: методи математичної обробки й аналізу одержаних 

даних для порівняння їх із вихідними положеннями.  

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що вперше: здійснено цілісне дослідження формування готовності 
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майбутнього вчителя музики до художньо-інтерпретаційної діяльності у 

процесі вокального навчання; розкрито сутність поняття «готовність 

учителя музики до художньо-інтерпретаційної діяльності», яке в 

дослідженні розглядається як цілісне особистісне утворення. Основу цього 

утворення складають позитивні установки й мотиви, фахові знання й 

уміння, що забезпечують здатність до яскравого, неповторного й 

переконливого виконання вокальних творів. Обґрунтовано структуру 

художньо-інтерпретаційної діяльності майбутнього вчителя музики, яка 

включає: мотиваційний, емоційний, творчий і комунікативний 

компоненти. Розроблено методику формування готовності до художньо-

інтерпретаційної діяльності майбутнього вчителя музики у процесі 

вокальної підготовки (складові: методологічно-цільова, змістова, 

аналітично-результативна) на засадах діяльнісного, особистісно-

орієнтованого, функціонального, культурологічного, структурно-логічного 

підходів, в основу якої покладено такі педагогічні умови: освоєння 

студентами біофізичних і орфоепічних основ вокальної мови; уважне 

ставлення до літературного тексту; розуміння вокально-виконавської 

стилістики музичного твору; адаптованість студентів до концертних 

виступів, та методичні прийоми, спрямовані на: художнє переконання, 

художнє оцінювання, художнє навіювання та художнє наслідування. 

Визначено критерії та показники готовності до художньо-інтерпретаційної 

діяльності майбутнього вчителя музики у процесі вокальної підготовки 

(мотиваційний, емоційний, творчий, комунікативний), етапи (установчо-

інформаційний, діяльнісно-орієнтовний, творчо-самостійний). 

уточнено зміст базових понять: «діяльність», «готовність», «художньо-

інтерпретаційна діяльність», «готовність майбутніх учителів музики до 

художньо-інтерпретаційної діяльності», «формування готовності майбутнього 

вчителя музики до художньо-інтерпретаційної діяльності в процесі вокального 

навчання; 
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подальшого розвитку й конкретизації дістали теоретичні положення 

щодо вокальної підготовки студентів у педагогічних закладах вищої освіти; 

методологічні підходи й відповідні до них загально дидактичні та специфічні 

принципи формування в майбутнього вчителя музики готовності до художньо-

інтерпретаційної діяльності; методи й форми вокального навчання китайських 

студентів.   

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

розробці методів підготовки до художньо-інтерпретаційної діяльності, які 

можуть застосовуватися під час роботи над кваліфікаційними роботами різних 

рівнів, а також екстраполюватися в інші види виконавської діяльності 

майбутніх учителів музики. Обґрунтовану та експериментально перевірену 

методику формування готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності 

майбутніх учителів музики в процесі вокального навчання можливо 

впроваджувати в освітній процес під час вивчення дисциплін «Методика 

постановки голосу», «Методика викладання вокалу», «Вокальний клас», на 

заняттях із педагогічної практики. Матеріали дослідження можуть бути 

використані в освітньому процесі музично-педагогічних закладів різного 

освітнього рівня – у підготовці українських та іноземних студентів за 

кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» у системі післядипломної 

освіти, у процесі самоосвіти вчителів музики.  

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в освітній 

процес Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

(довідка № 07-10/2411 від 20.06.2019 р.), Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (довідка № 06/35 

від 10.06.2019 р.), Криворізького державного педагогічного університету 

(довідка № 09/1- 393/3 від 01 липня 2019 р).  

Апробація та впровадження результатів дослідження. Положення й 

висновки дисертації були обговорені та здобули позитивну оцінку на науково-

практичних конференціях різного рівня: міжнародних: «Регіональні культурні, 

мистецькі та освітні практики» (Переяслав-Хмельницький, 2019), «Мистецтво 
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у нелінійному просторі» (Тернопіль, 2018); всеукраїнських – «Інклюзивна 

освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з 

особливими освітніми потребами» (Вінниця, 2018), «Актуальні питання 

мистецької педагогіки: історичні передумови і перспективи сучасної 

мистецької педагогіки» (Хмельницький, 2019), «Актуальні проблеми 

мистецької підготовки майбутнього вчителя» (VIІ школа методичного 

досвіду) (Вінниця, 2018), «Мистецька освіта: традиції, сучасність, 

перспективи» (Кривий Ріг, 2019), «Мистецька освіта України: європейський 

вектор розвитку» (Ніжин, 2019); міжвузівській – «Розвиток особистості 

дитини та учителя в сучасному освітньому просторі: досвід, проблеми та 

перспективи» (Хмельницький, 2019); регіональній – «Актуальні проблеми 

музичної освіти та виховання» (Вінниця, 2018, 2019); «Гуманістичні орієнтири 

мистецької освіти» (Київ, 2019); обговорювалися на засіданнях кафедри 

педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Публікації. Основні теоретичні положення й результати дослідження 

знайшли відображення в 11 авторських публікаціях, з них – 5 у провідних 

фахових виданнях України, 1 – у міжнародному виданні, 5 – праць 

апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (220 позицій, з них 12 – іноземними мовами), додатків. 

Загальний обсяг тексту дисертації – 254 сторінки, з них 200 сторінок 

основного тексту. Робота містить 12 таблиць та 10 рисунків.  
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО  

ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО ХУДОЖНЬО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВОКРИНОГО НАВЧАННЯ 

 

1.1. Загальнонауковий контекст художньо-інтерпретаційної 

діяльності  

 

Сьогодні, коли на теренах України навчається велика кількість 

студентів із Китаю, зростає потреба у вирішенні одного з основних питань 

мистецької освіти – підготовки майбутнього вчителя музики до художньо-

інтерпретаційної діяльності. 

Відзначимо, що діяльність – це поняття, яке активно використовується 

в сучасних науках – філософії, педагогіці, психології та музикознавстві. 

Філософи трактують діяльність як специфічну форму активного 

ставлення людини до оточуючого світу з метою  його перетворення та 

оновлення. Вони відзначають, що будь-яка діяльність включає мету, засоби, 

результат і процес. Суттєвою характеристикою діяльності є її усвідомленість, 

завдяки чому вона стає рухомою силою розвитку та прогресу. Філософи 

наголошують, що якщо основою діяльності є свідомо поставлена ціль, то 

основа самої цілі знаходиться поза діяльністю, в сфері людських мотивів, 

ідеалів та цінностей (Шинкарук, 2002). Така обумовленість діяльності 

соціальними факторами дає підстави говорити про неї,  як про сенс 

людського буття та основу людського існування (Андрущенко, 2005).  

В історії філософської думки поняття діяльність розглядалось у 

декількох аспектах – як світоглядний принцип (німецька класична 

філософія), як методологічна основа наук, де людина є предметом вивчення 

(М. Вебер); як основа і принцип світової культури, компоненти якої 

виступають регуляторами діяльності (С. Франкл); як джерело походження 

багатьох продуктів культури і форм суспільного життя (І. Фіхте); як носій 
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вищого сенсу людського буття (В. Вунд). Враховуючи, що діяльність людини 

здійснюється у більшості випадків колективно, в діяльності розвивається і 

соціальна природа людини, тобто її особистість. У зв’язку з цим, деякі 

дослідники наголошують, що діяльність – основний шлях, єдиний 

ефективний спосіб стати особистістю. При цьому підкреслюється 

різноплановість видів людської діяльності, яка може бути матеріальною, 

духовною, пізнавальною, оціночною, репродуктивною, творчою й 

руйнівною. Свідому орієнтацію суб’єкта діяльності на відповідну реакцію з 

боку інших людей М. Вебер визначав за допомогою поняття «очікування». 

Тому в соціології діяльність розглядається як свідома дія індивіда, що 

орієнтована на відповідну поведінку людей (Андрущенко, 2005).  

Діяльність є також психологічним процесом, в якому проходить 

взаємодія різноманітних операцій та дій, зумовлених мотивами, цілями й 

завданнями (Новая
 
философская энциклопедия, 2010, 137). 

Діяльність суб’єкта завжди пов’язана з певною потребою, що викликає 

його пошукову активність, під час якої відбувається досягнення поставлених 

цілей, реалізація різноманітних інтересів і освоєння суспільного досвіду. 

Вчені відзначають, що діяльність здійснюється заради задоволення 

предметом потреби. Залежно від того, які потреби і як вони задовольняються, 

цей предмет набуває для суб’єкта того чи іншого сенсу і перетворюється на 

конкретний мотив діяльності. В подальшому діяльність спрямовується не 

самим об’єктом, а його образом, що виникає в пошуковій ситуації.   

У мистецтві діяльність супроводжується індивідуальними 

переживаннями і сприяє виникненню «новоутворень» – мотивів, наявність 

яких надає діяльності виконавця змістовності, відповідає його інтересам, 

потребам, ціннісним орієнтаціям.  

За визначенням О. Леонтьєва, «діяльності без мотиву не буває», адже  

навіть невмотивована діяльність має суб’єктивно й об’єктивно «прихований 

мотив», який спрямовує до мети, визначає завдання, що вирішуються завдяки 

діям» (Леонтьев, 1975). 
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Психологи відзначають, що саме діяльність виступає основою 

формування особистості, при цьому чим складнішою є діяльність, тим більшою 

є роль психологічної складової. Отже, особистість не передує діяльності, вона 

цією діяльністю породжується. Таким чином, особистість у психології 

розглядається як суб’єкт, що реалізується в діяльності, перш за все, в праці та 

спілкуванні.  Вчені (Л. Виготський, О. Леонтьєв, В. Роменець, П. Якобсон та ін.) 

наголошують на ролі свідомості у процесі діяльності, адже чим складнішою є  

діяльність, тим більшою є в ній роль психологічної складової. У змісті 

діяльності найважливішими вважаються пізнавальні (перцептивні, мнемічні, 

розумові), емоційні і вольові компоненти, взаємодія яких визначає 

результативність діяльності, її творчий й продуктивний характер.  

До особливостей людської діяльності відомий психолог С. Рубінштейн 

відносить: суб’єктність – виявляється в обумовленості психічного образу 

минулим досвідом, потребами, установками, цілями і мотивами; 

предметність  –  притаманна тільки діяльності людини,  проявляється в її 

соціальній обумовленості, системах цінностей та соціальних нормах; 

цілісність – синтезується навколо поняття практики, що включає різні форми 

людської активності; реальність і змістовність – передбачає взаємодію 

суб'єкта з об’єктом;  свідомість і цілеспрямованість – визначає творчий 

розвиток особистості. Вчений наголошує, що результативність діяльності 

визначається сформованістю її мотивів, що спонукають особистість до дії; 

цілей – як прогнозованих результатів діяльності; операцій – за допомогою 

яких здійснюється ця діяльність; функцій, що виконуються в процесі 

діяльності; якісних результатів, що отримуються в підсумку діяльності 

(Рудик, 1974). Таким чином, діяльність у психології розглядається як форма 

активного відношення людини до дійсності, спрямованого на досягнення 

свідомо поставлених цілей.  

Трактування педагогами категорії «діяльність» стосуються уявлень про 

єдність особистості та її продуктивних дій, отже,  вони вважають освітній 

процес діяльністю, спрямованою на становлення особистості, вироблення в 
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неї умінь оцінювати, відбирати та моделювати такі види робіт, що сприяють 

розвитку індивідуальності та саморозвитку (Коджаспирова, 2000, с. 34). 

З цих позицій художньо-інтерпретаційна діяльність майбутнього 

вчителя музики розглядається  як фактор його творчого становлення, як 

стимул всебічного розвитку. Застосування художньо-інтерпретаційної 

діяльності на вокальних заняттях у закладах вищої педагогічної освіти сприяє 

розвитку у студентів дієвої фахової позиції, усвідомленню необхідності 

вокальних занять для роботи в школі, вихованню самостійності в процесі 

розуміння та інтерпретації вокальних творів.   

Сучасними мистецтвознавцями також виокремлюється художня 

діяльність, яка  передбачає створення художніх цінностей, тобто мистецьких 

творів. При цьому вони поділяють художню діяльність на творчу 

(продуктивну) і на творчу (репродуктивну). Творчою вважають діяльність, 

яка передбачає створення нового інтелектуального продукту, відмінного від 

існуючих зразків. Творцем вважається майстер, який створює оригінальний 

твір мистецтва, тому його діяльність за  своєю суттю є творчою.  

Прикладом репродуктивної діяльності може бути копія оригінального 

твору. В музичному мистецтві відносно самостійними видами художньої 

діяльності вважається композиторська творчість і виконавське мистецтво, адже 

завдання композитора полягає у створенні художніх цінностей, а виконавця – їх 

демонстрації для публіки. Музичний твір вважається завершеним художньо-

творчим продуктом, в якому  особливе сполучення звуків відображено в 

інструментальному нотному тексті, клавірі або партитурі. 

Музична мова композитора виражається нотами, паузами, динамічними 

знаками. Користуючись ними, композитор «передає» в творі  світ своїх 

образів та переживань. Виконавець, у свою чергу, повинен відтворити 

художній образ твору і передати його слухачам. Зазначимо, що у музичному 

мистецтві поняття «образ» означає суб’єктивне відчуття об’єктивного світу, а 

поняття «знак» вважається матеріальним символом, який передає визначену 

інформацію (Шип, 2001). Якщо образ наповнений здобутою і 
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переосмисленою автором інформацією, то нотний текст стає 

матеріалізованим уявленням цього образу, результатом авторського бачення 

дійсності. Утверджуючись у виконавстві, музичний твір вважається витвором 

мистецтва і набуває художньої цінності.  

Енциклопедичний музичний словник трактує інтерпретацію як творчий 

процес виконавського тлумачення музичного твору (Энциклопедический 

музыкальный словарь, 1959). На діяльнісній основі  музичної інтерпретації 

наголошує Ю. Кочнєв. Він вважає музичну інтерпретацію «особливою, 

ідеальною формою демонстрації музичного твору», що відбувається в 

саморозвитку та діяльності (Лань Сінь Цзюнь, 2018, c. 5). На переконання 

Г. Князєвої, мистецтво інтерпретації вміщує репродуктивну складову – 

виконавські традиції, досвід, уміння і навички тощо. Вони спрямовуються на 

творче втілення музичного твору, тобто його виконання (Князева, 2015, c. 107).   

У сучасному музикознавстві широко обговорюються питання  щодо 

розмежування понять «виконання» та «інтерпретація». За визначенням 

Н. Корихалової, поняття «інтерпретація» (interpretation) з’явилося в 

музичному побуті у 60-х роках ХІХ століття і характеризує не тільки 

технічне відображення нотного тексту (що називалося виконанням), а й 

творче самостійне тлумачення музичного твору. На переконання дослідниці, 

«виконавець може бути відмінним віртуозом, проте не бути 

інтерпретатором» (Котляревська, 1996, c. 10).  

Термінологічне розмежування понять «виконання», «виконавство» і 

«виконавська інтерпретація» детально розглянуто в дисертації А. Кудряшова. 

Автор визначає музичне виконання як поодиноке явище, конкретну 

реалізацію музики в звучанні і  ширше, – як будь-яке звукове інтонування  

певного творчого завдання; виконавство – як особливого роду художню 

діяльність, що передбачає відокремленість виконання від композиторської 

творчості зі створенням автономного музичного твору; виконавську 

інтерпретацію – як самостійний вид творчості, що призводить до принципово 
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нових художніх результатів, котрі впливають на  становлення музичного 

твору (Кудряшов, 1994, с. 77).   

Розглянемо сутність художньої інтерпретації та її місце в сучасній 

науці, що передбачає вивчення та осмислення широкого кола явищ і теорій, 

які сьогодні існують у різних галузях знань. Так, у технічних науках 

теоретичне тлумачення інтерпретації з’являється тоді, коли як предмет 

діяльності виділяються формальні системи або обчислення, конструювання 

яких здійснюється абстраговано від їх змістового наповнення. З цих позицій 

інтерпретація означає процедуру надання сенсу формальним конструкціям 

науки, в результаті яких останні перетворюються на змістовні терміни або 

твердження (Ткач, 2012, c. 57). З точки зору математичної логіки, 

інтерпретація означає приписування значень (смислів)  елементам теорії 

(виразам, формулам, символам тощо); в соціології вона означає пояснення 

будь-якої реальної ситуації або ідейної позиції; в герменевтиці – тлумачення 

текстів, виявлення або реконструювання їх змісту (Андрущенко, 2005, c. 43). 

Згідно з філософською герменевтикою (Е. Бетті, Х. Гадамер), проблема 

інтерпретації виходить за межі осягнення текстуальних смислів і 

пов’язується з пізнанням буття людини в світі (Шинкарук, 2002, c. 36). В 

культурологічних науках це поняття вживається в значенні, близькому до 

поняття розуміння. В ньому виявляється специфіка гуманітарного і 

культурологічного пізнання,  спрямованого на осягнення (розшифровку, 

декодування) смислу, втіленого в різних текстах і вартефактах культури 

Энциклопедический музыкальный словарь, 1959, c. 41).  

Аналіз наукових праць дозволив виділити декілька етапів становлення 

поняття «інтерпретація». Перший пов’язаний із розумінням інтерпретації як 

об’єктивно здійснюваної когнітивної процедури, яка використовувалась ще в 

античній культурі неоплатоніками в процесі тлумачення алегорій 

літературних пам’яток класичної спадщини. Другий – із свідомо 

культивованим прийомом, що став базовим для християнської культури 

середньовіччя і визначав установку на ставлення до світу як до тексту. Третій 
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етап як методологічний прийом став ключовим для філософської 

герменевтики, що виростала з традиції осмислення процедур розуміння та 

інтерпретації різноманітних текстів та значень.  

Можна погодитись з думкою О. Колесник, яка у статті «Про значення 

поняття «інтерпретація»» наголошує: «художня культура ХХ початку ХХІ 

століття характеризується безпрецедентним розмаїттям форм інтерпретації». 

На думку автора,  ця тенденція пов’язана з тим, що сучасне мистецтво набуває 

широких світоглядно-інтегруючих функцій. У зв’язку з цим,  розуміння 

художньої інтерпретації як загальнокультурного феномену вимагає 

інтегрованого гуманітарного дослідження (Колесник, 2014, c. 57). Тому 

інтерпретація, перш за все  художня, все частіше розуміється як складний 

загальнокультурний феномен, що вимагає комплексного дослідження на стику 

різних гуманітарних дисциплін» (Колесник, 2014, c. 57). 

Як бачимо, у своїх міркуваннях дослідники виходять як з етимології 

терміна, так і з реального факту посилення інтеграції різних сфер сучасної 

культури, в «якій все важче відокремлювати «художнє» від «не художнього». 

Розглянемо це твердження детальніше.  

З етимологічної точки зору під терміном «інтерпретація» розуміється 

тлумачення та пояснення (Тлумачний новий словник української мови, 1999, 

с. 61). При цьому, якщо в процесі інтерпретації під час сприйняття, 

розуміння, оцінки, тлумачення і вираження виникає новий художній твір, то 

можна вважати, що процес художньої інтерпретації здійснено. Це 

відбувається незалежно від того, що було його об’єктом – «первинний» 

витвір мистецтва або щось інше – факти життєвого досвіду чи теоретичні 

концепції. Отже, досить суперечливим можна вважати твердження В. 

Гуренка щодо відсутності художньої інтерпретації у тих випадках, коли 

основним джерелом формування образу є життєвий досвід, або ж наукові 

праці (Гуренко, 1974, с. 31). Більш виваженим є визначення В. Наєра, який 

вважає, що «інтерпретація – це обґрунтоване (власне у лінгвістичному, 

прагматичному та когнітивному аспектах) вербалізоване розуміння тексту. 



30 
 

При цьому художня інтерпретація в невербальних видах мистецтва 

об’єктивує розуміння не словесно, а за допомогою інших засобів вираження 

(Наер, 2001, с. 11).  

Традиційним також є розуміння художньої інтерпретації як 

авторського тлумачення виключно «первинного» твору мистецтва. Позиція, 

що прирівнює художню інтерпретацію зі створенням «вторинного» витвору 

мистецтва на основі «первинного» (наприклад виконавська діяльність), 

зустрічається досить часто. Вона ґрунтується на твердженні, що «зрозуміти 

можна лише знакову систему, яка раніше була наділена змістом» (Бутенко, 

2007, с. 425). Така думка підтверджує доцільність вивчення сучасними 

філософами проблеми художньої інтерпретації у двох напрямах. Відповідно 

до першого,  в центрі уваги знаходиться конкретний творець і його власне 

тлумачення художніх явищ; відповідно до другого – тлумачення історії як 

художнього відображення певних явищ або ідей. При цьому об’єкти 

художньої інтерпретації варіюють від таких філософських категорій як «час» 

і «простір» до таких як «художній текст» і «автор». Зупинимось детальніше 

на двох останніх.  

У філософському розумінні текст, який інтерпретується, вважається  

цілісністю. Він має багатий  зміст,  який не осягається простим аналізом 

окремих слів, пропозицій, написаних сторінок, а вимагає тлумачення. 

Розуміння інтерпретатором значень і смислів тексту, який виступає для нього 

первинною реальністю, передбачає співвіднесення цього тексту з іншими 

текстами того ж автора та інших мислителів, а також з поза текстовими 

реаліями – історико-культурними, соціальними та іншими умовами 

створення тексту. З огляду на це, великого значення набуває текстуальний 

аналіз, що передбачає виявлення неявного, прихованих смислів та значень, і 

опору на загальні логіко-методологічні та історико-музикознавчі прийоми, 

правила і принципи, що дозволить вийти на більш глибокі рівні інтерпретації 

музичних творів. Отже, слушним вважаємо зауваження С. Лисенко, на думку 

якої, «музикант, звертаючись до тексту, може і не обговорювати проблему, 
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що викладається в ньому, тоді як філософ завжди звертається до змісту, до 

самої проблеми» (Лысенко, 2014, с. 5). 

Необхідно відзначити, що для філософів провідною є вторинна 

інтерпретація текстів, тобто інтерпретація інтерпретації, яка має справу з 

«поняттями про поняття» і спирається на величезний масив історико-

філософських текстів. За визначенням  М. Монтеня, «тлумачення 

тлумачень – справа є більш важливою, ніж тлумачення речей». У цьому 

випадку інтерпретатор забезпечує розуміння авторських ідей, образів (Новий 

тлумачний словник української мови, 1999, с. 234).  

Одним із істотних питань філософської інтерпретації є ставлення 

автора, розуміння його ролі у створенні музичного тексту. Цю проблему 

висвітлено у праці Р. Барта «Від твору до тексту», де зазначається:  «не має 

значення, що хотів сказати автор, значиме тільки те, що говорить його 

текст». Адже, досить часто автор сам не знає повністю, що він хотів сказати. 

Поступово  авторські смисли можуть стати недоступними, а значення тексту 

змінюватись несподівано навіть для самого автора. Крім того, зауважує 

вчений, критик або інтерпретатор, «виганяючи» автора, сам стає на його 

місце і привласнює право на авторські смисли, що й підтримує 

«нескінченність» інтерпретації» (Барт, 1975, с. 233).  

Протилежної думки дотримується М. Бахтін, на переконання якого для 

уникнення регресу бажано відновити і зберегти роль автора як головного 

визначальника значень і смислів. Учений вважає, що зневага до автора 

означає втрату головного інтерпретаційного принципу – значущості того, що 

має на увазі автор. «Довіра автору, дотримання по відношенню до його 

тексту не тільки семантичних, виконавських, а й моральних норм, на 

переконання вченого, – це кардинальні умови коректності та обґрунтованості 

роботи інтерпретатора, своєрідного охоронця авторської позиції» (Бахтин, 

1986, с. 23). 

 У контексті цієї проблеми доцільно розглянути позицію Ж. Дерріда, 

який виділяє два типи інтерпретації. Перший тип – це тлумачення, що 
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здійснюється за усталеними правилами відповідно до задуму автора. 

Варіативність існування безлічі інших тлумачень розглядається як 

«небезпечність, що породжує необ’єктивність». Такого роду інтерпретації 

часто бувають традиційними, занадто передбачуваними та мало цікавими.  

Другий тип інтерпретацій орієнтується на принцип варіативності, який, 

за визначенням Ж. Дерріда, «суперечить гуманізму, адже людина протягом 

усього існування мистецтва інтерпретації прагне до ясності та визначеності». 

Таким чином, обидва види інтерпретації суперечать один одному, і тим не 

менше одночасно існують в сучасному мистецтві (Деррида, 2000, с.198–200).  

Доцільно зазначити, що проблема множинності інтерпретації є 

основною у філософських та музикознавчих дослідженнях. На думку П. 

Рікера, її наявність варто оцінювати позитивно. Проте не тільки 

множинність, а й конфлікт інтерпретацій, на переконання вченого, виражає їх 

суть, оскільки будь-яка інтерпретація не вичерпується одним авторським або 

читацьким значенням, а «живе» у віртуальності багатьох смислів, якими 

володіє людина в культурі і житті» (Рикёр, 2002, с. 101). Значущість 

інтерпретації значною мірою залежить від позиції (слухача, виконавця або 

філософа), точніше від того як він мислить: у парадигмі однієї концепції або 

дотримується діалогу різних підходів і концепцій, свідомо пропускаючи 

існування безлічі інтерпретаторських тлумачень.  

На переконання Дж. Міллера, « існування незліченних інтерпретацій 

будь-якого тексту свідчить про те, що прочитання ніколи не буває 

об’єктивним процесом виявлення авторського смислу, а є процесом 

вкладання смислу до тексту» (Miller, 2013, с. 43).  

На думку М. Бланшо, інтерпретатор у принципі «не може бути вірним 

першоджерелам», адже сутність процесу інтерпретації полягає у зміні і 

переосмисленні авторського тексту. Відповідно до постмодерністської 

позиції вченого, це відбувається в силу семантичного саморуху тексту, тобто 

«самостійного тлумачення думки», в межах якого «кожне речення само по 

собі має варіативну природу» тобто може тлумачитись в іншому сенсі 
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(Бланшо, 2002, с. 45). У цьому контексті, зазначає П. де Ман, постмодернізм 

постулює презумпцію «абсолютної незалежності інтерпретації від тексту і 

тексту від інтерпретації», на базі якої виникають альтернативні ідеї  

«експериментування» (Новий тлумачний словник української мови, 1999).  

 Деякі науковці відзначають ще одну особливість інтерпретації, а саме: 

можливість по-новому створювати проблему і переосмислюватися з появою 

нових сучасних контекстів, що виникають у культурі та науці і стають 

основою для створення нових інтерпретацій. При цьому загальні для будь-

якої інтерпретації принципи, закони і правила набувають іншого характеру і 

прояву.  

З цієї точки зору цікавою є радикальна теорія інтерпретації відомого 

американського філософа Л. Девідсона, в якій нівелюється роль сприйняття 

та органів чуття і свідомості у створенні інтерпретації. На його погляд, 

основою пізнання є інтерсуб’єктність, комунікація з іншими людьми і 

об’єктами, а також ситуації і події, інтегровані в один і той же «контекст 

значення», який вимагає інтерпретації. З цих позицій реальність 

представлено «сплавом мови та інтерпретації», а пізнання реальності 

можливе лише у взаємодії з іншими людьми, спільною мовою, подіями». 

Автор виходить із того, що інтерпретація окремого твору обумовлена 

здатністю до розуміння нотного тексту як єдиної концептуальної системи: 

«інтерпретуючи фразу, ми повинні проінтерпретувати всю систему музичної 

мови» – наголошує автор. На думку вченого, навіть для інтерпретації 

окремого епізоду необхідно виявити і зрозуміти розбіжності з авторським 

текстом та задумом» (Борев, 2002, с. 76–80). 

У цьому контексті варто звернутися до дисертаційного дослідження 

Н. Мятієвої «Виконавська інтерпретація музики другої половини 

ХХ століття», де  відзначається, що існування значної кількості методів, 

технік, видів нотації, а також розширення зони компетенції виконавця 

суттєво відобразилося на розумінні і можливостях виконавської 

інтерпретації. На думку авторки: «Весь комплекс нововведень другої 
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половини ХХ століття не знищив онтологічних основ виконавської 

інтерпретації». Вчена стверджує, що  «навіть у тих випадках, коли 

композитор не передбачає у творі активної виконавської  позиції, він 

звертається до розширеного «арсеналу» засобів або фіксує його за 

допомогою будь-якого виду детермінованих нотацій, тому виконавська 

інтерпретація твору в науковому розумінні цього терміну може і повинна 

відбуватися». Отже,  вкрай важливо, щоб інтерпретатор зумів здійснити її 

грамотно і адекватно, не перевищуючи, і, в той же час, не занижуючи рівень 

своїх «повноважень». Для цього виконавцю необхідно перебувати в одному 

культурному просторі з композитором, розуміти його художню мову, завдяки 

якій автор висловлює свій задум і наміри (Мятиева, 2010, c. 23). На 

переконання дослідниці, одним із елементів такої мови, найбільш важливим 

для виконавців, є володіння способом зчитування закодованої в тексті 

художньої інформації,  характерної для означеного історичного періоду, 

конкретного композитора і навіть опусу.  

Разом із цим, кожному інтерпретатору доводиться орієнтуватися в 

тому, яку інформацію через час і простір прагне донести композитор; як вона 

закодована в нотному тексті і як її необхідно декодувати, які норми 

розподілу музичних параметрів за зонами композиторської і виконавської 

компетенцій пропонує автор» (Мятиева, 2010, с. 34). У зв’язку з цим, 

констатує автор, сучасному виконавцеві, який претендує на звання 

справжнього професіонала, необхідно мати уявлення про якомога більшу 

кількість культурних явищ. Але з’ясування того факту, що інтерпретація 

існує не тільки в класико-романтичній традиції, а й у контексті барокової та 

сучасної музики, дозволяє поглянути на виконання музики таких різних епох 

з єдиної позиції.  Для вивчення загальних механізмів виконавської 

інтерпретації автор використовує поняття «текстуальна стратегія», яка є 

універсальним інструментом для вивчення особливостей музики певної 

епохи.  
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Усвідомлення особливостей кожної з текстуальних стратегій дозволить 

створювати високохудожні інтерпретації з урахуванням естетичних 

принципів школи або спрямувань, до яких належить артист, його 

індивідуальних особливостей та ідейно-художніх задумів. Стосовно музики 

ХХ століття  науковці відзначають складність її інтерпретування, оскільки з 

моменту її створення пройшло ще мало часу і традиції її виконання тільки 

формуються. Музиканти, які включають до свого репертуару нові твори, 

багато в чому змушені «намацувати вірний шлях самостійно, діючи методом 

проб і помилок» (Мятиева, 2010, с. 22). 

Це положення підтверджує думку Н. Корихалової, що інтерпретацію 

варто розглядати у вузькому та широкому аспектах. У вузькому значенні 

інтерпретація пов’язана з виконанням твору, а в широкому – із сприйняттям і 

відтворенням будь-якого твору мистецтва (Корыхалова, 1979, с. 36). З 

останнім перегукується багатоаспектне визначення О. Котляревської, яка 

розглядає інтерпретацію як засіб пізнання типів мислення різних епох, як 

засіб втілення особистого світосприйняття з позицій «Людина – Світ», або 

«Людина – Світ – Людина». На думку вченої, «інтерпретація  є специфічною 

формою індивідуально-творчої діяльності, спрямованої на розкриття змісту 

музичного твору» (Котляревська, 1996, с. 5). На переконання В. Бєлікової, 

інтерпретація передбачає художнє тлумачення виконавцем авторської 

інформації, яка зумовлює діалектичну єдність об’єктивного і суб’єктивного, 

вираженого у вигляді особистісного ставлення до твору, що виконується 

(Беликова, 1991).  

Більш широко трактує цей процес Л. Мазель, який вважає, що сила 

інтерпретації вимірюється, перш за все, плідністю поєднання художнього і 

технічного, його цінністю і змістовністю (Мазель, 1999, с.  57). 

Натомість досить спрощеним вважаємо трактування С. Мальцева, який 

вважає, що інтерпретація – це виконавське відтворення таких виражальних 

засобів як темп, динаміка, артикуляція, фразування, акцентування, що 

спирається на відповідні знання, включає механічне використання відомих 
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прийомів і правил, передбачає розвинену мистецьку інтуїцію та художнє 

чуття (Мальцев, 1976, с. 83).  

Суперечливим також є тлумачення С. Фейнберга, який наполягає  що 

виконавство – це активний творчий процес, в якому воля композитора 

повинна стати власною волею інтерпретатора (Фейнберг, 1978). На цих 

позиціях ґрунтується й твердження В. Крицького, на думку якого 

інтерпретація, як індивідуально-образне тлумачення композиторської 

інформації, характеризується рисами індивідуально-уявного бачення. 

Дослідник зауважує, що «створення інтерпретації відбувається у свідомості 

виконавця як ідеальне утворення у вигляді розуміння предмету інтерпретації, 

а вже потім реалізується, або може бути реалізованим у якійсь іншій формі» 

(Крицький, 2009, с. 124).  

У зв’язку з цим, вважаємо доречним процитувати слова А. Тосканіні, 

який зазначав: «Навіщо шукати, коли у нотах все написано?». Цей видатний 

музикант і диригент вважав, що   композитор не приховує власних намірів, 

які  викладає  на нотному папері…», тому  ніколи не виходив за межі 

авторських вимог. «Ноти, акценти, динамічні знаки були для нього подібні 

наказам, які необхідно  виконувати  з абсолютною повагою до композитора». 

Разом із тим, кожний його виступ перетворювався у нове виконання у 

порівнянні з тим, як твір виконувався раніше,  і  тому кожне нове виконання 

завжди здавалося неочікуваним» (Телегина, 2014, с. 45).  

Отже, підсумовуючи вищезазначене відзначимо, що значна частина 

дослідників вважає, що інтерпретація – це повна відповідність виконання 

задуму композитора. Інша – відстоює право виконавця на творчий підхід, 

мотивуючи свою позицію природою музичного мистецтва і специфікою 

музичного виконавства.  

Проте, дослідники одностайні в тому, що аксіологічною ознакою 

виконавської інтерпретації є образний зміст твору, а не об’єктивна 

реальність. Цей зміст реалізується  тільки завдяки художньому вираженню, 

адже, як слушно відзначив Б. Мейлах, «художність виявляється у процесі 
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художньо-інтерпретаційного виконання» (Мейлах, 1985). На думку 

В. Москаленка, художність є інтегральною характеристикою та сутнісною 

властивістю суспільної свідомості і мислення, засобом пізнання і 

відображення дійсності у художній формі, художньому змісті, художньому 

процесі і художньому образі. Автор вважає, що музична інтерпретація є 

«вживанням у внутрішній художній світ твору, коли він стає для 

інтерпретатора немовби своїм, щоразу твориться» (Москаленко, 2008, с. 158).  

Вивчаючи цю проблему Н. Мельнікова підкреслює, що художня 

цілісність виконавської інтерпретації є її специфічною ознакою. Вона 

проявляється в результаті осмислення нотного тексту інтерпретатором-

виконавцем. Учена зазначає, що художня цілісність твору є визначальною 

ознакою і умовою для створення виконавської концепції. При цьому, на 

переконання автора, «аналіз засобів художньої цілісності музичного тексту 

дозволяє порівняти різні виконавські трактування та зробити висновки щодо 

особливостей виконавського стилю кожного з виконавців» (Мельникова, 

2007, с. 20).  

Отже, цікавим для нашого дослідження може бути  тлумачення  цього 

питання Н. Горюхіною, яка вважає, що головною ознакою інтерпретації є 

інтонаційність, в основі якої лежить поетична стилістика. На думку 

дослідниці, в основу музичного тексту покладено інтонацію в її 

індивідуальному художньому втіленні (Горюхина, 1982, с. 25). Вона завжди 

передбачає наявність у виконавця творчого задуму і активне ставлення до 

музики. При цьому вчена відмічає, що створення інтерпретації починається з 

виникнення творчого задуму в процесі вивчення музичного твору і 

поступового доведення його до концертного виконання. Виникненню 

художнього задуму передує вибір музичного твору, попереднє знайомство з 

нотним текстом та історією його написання, пошук шляхів для подальшої 

інтерпретації. Творчий задум формує і спрямовує інтелектуальну діяльність 

виконавця у визначеному напрямі. Він стає своєрідним регулятором нових 

художніх ідей, які в процесі інтерпретації можуть значно варіюватись.  
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З цього приводу доречно процитувати думку А. Корто. Видатний 

музикант зауважував, що в роботі над музичним твором інтерпретатор 

повинен виконати три дії: спочатку піднятися у височінь, щоб побачити 

місцевість, її рельєф, загальні контури, потім спуститися й об’їхати уздовж та 

поперек цю місцевість, щоб усе побачити, відчути та запам’ятати, і нарешті 

знову піднятися у височінь, щоб у момент передачі твору, втілюючи загальну 

картину композитора, виконати найдрібніші характерні його особливості. 

Тому, один і той же твір у різних виконавців відрізняється не тільки за 

художнім задумом, але й за технічно-виконавською реалізацією, що залежить 

від музичної обдарованості виконавця, рівня його технічної майстерності, 

художнього смаку та знань (Корто, 1975, с. 74, 75).  

Слушною також є думка Л. Мазеля, який зауважував, що музичний 

твір, зафіксований у нотному записі,  має відносну визначеність, тому 

вимагає від виконавця творчого тлумачення. При цьому кожне тлумачення 

може суттєво відрізнятися від попереднього. Створюючи музичний твір, 

композитор не завжди уявляє собі можливі варіанти його виконання. Навіть у 

тих випадках, коли композитор розписує найдрібніші деталі виконання, 

перед інтерпретатором залишається величезний простір для власного 

тлумачення. Отже, результат творчості виконавця виступає  як художня 

інтерпретація виконуваного твору (Мазель, 1999). 

Важливою особливістю художньої інтерпретації є розуміння 

виконавцем художньо-образного змісту твору. Спочатку він визначає своє 

«початкове» розуміння твору, а потім презентує слухачам власне тлумачення. 

Як свідчить практика, таке тлумачення  може  постійно уточнюватися й 

поглиблюватися. Якщо у виконавця не виникає будь-якого розуміння, то й 

художня інтерпретація не відбувається. З цих позицій розуміння твору можна 

вважати умовою, а не результатом художньої інтерпретації виявляється 

суб’єктивним психологічним явищем, а тлумачення твору його об’єктивним 

результатом (Наер, 2001, c. 11). Отже, в художній інтерпретації розуміння, 
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спрямованим на комунікацію. У цьому сенсі тлумачення є подібним до 

пояснення, яке може бути не тільки теоретичним, а й художнім.  

Зазначимо, що в науковій літературі розрізняють декілька типів 

розуміння, в яких по-різному представлено співвідношення суб’єктивного та 

об’єктивного, психологічного і логічного, інтуїтивного і раціонального. До 

першого типу розуміння відноситься все, що виникає в процесі мовної 

комунікації. В її основі лежить діалогове спілкування, оскільки 

співрозмовники використовують подібні значення слів і розуміють одне 

одного.  

Наступний тип розуміння пов’язаний з переведенням з однієї мови на 

іншу (наприклад, з іноземної мови на рідну). Це більш складний 

інтерпретаційний процес, за яким необхідно передати зміст, виражений 

чужою мовою за допомогою слів і пропозицій рідної мови. Складність цього 

процесу полягає у віднайдені адекватних засобів його вираження рідною 

мовою.  

Ще один тип розуміння стосується інтерпретації творів, які мають 

велике естетичне значення (Методологія наукового дослідження, 1999, с. 

76, 77).  

Розвиток розуміння проходить за певними етапами: від «попереднього 

розуміння», що охоплює загальний зміст предмета, до аналізу його частин. 

Це, в свою чергу, призводить до більш глибокого розуміння як окремих 

частин, так і всього твору в цілому. З цих позицій, розуміння змісту 

літературного тексту стає основою для створення переконливого  художнього 

образу  вокального твору.  

Таким чином, розуміння – це універсальна форма освоєння дійсності, 

осягнення і реконструкція змісту явищ історичної, соціально-культурної, а 

також природної реальності (Шинкарук, 2002); це процес, пов’язаний з 

особливостями психіки, нервової системи, духовного розвитку, який є 

основою людського спілкування (Линенко, 1996); це також притаманна 

свідомості форма освоєння дійсності, яка характеризується  розкриттям і 
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відтворенням смислового змісту предмета (Ребер, 2000, с. 493). При цьому 

оточуюча людину соціально-культурна реальність перетворюється на 

взаємопов’язану систему предметів «світ-людина». Включені в цей світ речі і 

явища постають як носії смислів і значень. Їх освоєння людиною 

здійснюється завдяки розумінню, головна  функція якого пов’язана із 

забезпеченням осмисленої поведінки і орієнтації індивіда в суспільстві, 

історії, культурі.  

Аналіз сучасних наукових джерел (З. Наєр, Г. Падалка, О. Рудницька, 

О. Щолокова та ін.) дозволив визначити головні характеристики розуміння, 

зокрема такі: один із найважливіших і специфічних процесів у взаємозв’язках 

людини з мистецтвом; процес особистісного пошуку художнього смислу; 

емоційно забарвлена пізнавальна активність, мисленнєвий процес, 

спрямований на виявлення істотних властивостей та смислових зв’язків 

художнього твору; здатність до інтерпретації метафорично-символічного 

значення образного змісту. Так,  О. Рудницька  основною ознакою розуміння 

вважає відповідність авторському задуму. На її думку, ступінь його 

розуміння може обмежуватися найпростішими емоціями задоволення від 

упізнання звичних і простих для сприйняття образів, а може сягати високого 

духовного напруження у процесі пізнання глибинного смислу мистецького 

явища» (Рудницька, 1998, с. 102–111).  

Вищезазначене вимагає розгляду питання щодо розуміння авторського 

тексту. Як відомо, в теорії музичної інтерпретації музичний твір  трактується 

як сукупність виконавських версій різних виконавців, Ці версії можуть бути 

створені в різний час і за різних умов, а саме: під час репетицій, концертів, 

студійних записів (Гусейнова, 2005, с. 38). 

На думку Т. Лимарьової, розуміння музичного тексту в процесі 

виконавської інтерпретації є важливим для здійснення образно-смислової 

трансформації композиторської творчості. Свою позицію дослідниця 

підкріплює такою думкою: оскільки виконавський текст існує в межах «між 

нормою та її порушеннями», то в процесі виконавської інтерпретації 
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необхідно не тільки зрозуміти поняття «правильні», «неправильні», «нові» 

виконавські тексти, а й розкрити їх функції по відношенню як до твору, так і 

до культури в цілому (Лымарева, 2011, c. 234).  

Варто також наголосити, що розуміння нотного тексту, як і будь-яке 

його прочитання, є модифікованим, адже виконавець привносить у текст 

власну індивідуальність, свою культурну пам’ять і асоціації. Отже,  художню 

інтерпретацію можна розглядати як  процес  і результат створення чергової 

версії оригіналу на основі творчого переосмислення різних художніх явищ.  

При цьому, переклад нотного запису в звучання здійснюється на 

підставі (художньо-естетичних вимог) визнання свого часу, адже художній 

твір починає існувати як «жива і діюча воля ні з того моменту, коли він 

створений, а з того, – коли він став зрозумілим. «Твір мистецтва в своєму 

остаточному втіленні народжується разом із розумінням» – зазначає 

М. Волошин (Волошин, 1989, с. 123). У цьому контексті важливим є 

твердження Н. Корихалової: «створювана художником-артистом виконавська 

інтерпретація, яка містить його бачення, розуміння, тлумачення  виступає 

результатом його творчої діяльності» (Корыхалова, 1979, c. 34). Таку 

діяльність учена, разом з іншими науковцями, називає художньо-

інтерпретаційною.  

Для ефективного здійснення художньо-інтерпретаційної діяльності, на 

думку Е. Гуренка, необхідна наявність об’єкта інтерпретації, посередника-

інтерпретатора і самої виконавської діяльності. Цим трьом умовам 

відповідають три фази процесу художньої інтерпретації: сприйняття об’єкта, 

його осмислення інтерпретатором (розуміння) і створення витвору мистецтва 

«другого порядку» (тлумачення) (Гуренко, 1974, c. 31). 

Вивчення наукових праць дозволило констатувати, що під час аналізу 

художньо-інтерпретаційної діяльності доцільно виділяти три основні рівні: 

генетичний – досліджуються психофізіологічні механізми спільної діяльності 

вчителя й учня в процесі створення художньої інтерпретації; структурно-

функціональний – на якому розглядаються розумові та чуттєві дії та зв’язки 
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між ними; динамічний – вивчаються умови, що забезпечують ефективність 

художньо-інтерпретаційної діяльності.  

Головним спільним моментом усіх різновидів художньо-

інтерпретаційної діяльності є комунікативна спрямованість. Зокрема 

Є. Колесник звертає увагу на те, що інтерпретація є основою будь-якого 

процесу комунікації (Колесник, 2014, с. 57). Враховуючи ці позиції можна 

відзначити, що музичне виконавство можна розглядати як вербальне явище, 

котре включає жанри, безпосередньо пов’язані зі словом, а також 

інструментальні жанри.  

Так, у дослідженні В. Москаленка «Про специфіку музичної 

інтерпретації» підкреслюється важливість інтерпретаційно-комунікативної 

діяльності, яка виявляється у декількох аспектах. Перший – це  виконання 

твору, в процесі якого зусилля інтерпретатора спрямовано на формування 

комунікативних зв’язків із слухачами. Другий аспект виявляється в процесі 

музикознавчого осмислення музичного явища як комунікативно-

інтерпретаційного процесу. Це, на переконання вченого, стосується 

загальних закономірностей інтерпретації подій, пов’язаних із звуковим 

мистецтвом. На думку автора, інтерпретаційну діяльність, що здійснюється  

«не музичною» мовою, необхідно пов’язувати з музикознавчою 

інтерпретацією. Тоді її можна вважати одним із видів величезної 

інтерпретаційної сфери, що об’єднується основним принципом – 

«вербалізації не вербального» (Москаленко, 2008, c. 8–10).  

Основою «вербалізації» музичного змісту є слово про музику. В 

широкому значенні це означає  перенесення на вербальну мову того, що 

спочатку було представлено в нотному тексті, а потім проявилося у звуках.  

Процес аналізу і опису музики словами є досить важливим для 

навчального процесу, адже без нього її смисл не завжди стає зрозумілим 

непідготовленим слухачам. З цього приводу доречно процитувати думку 

Н. Мятієвої, яка вважає, що досвідченому лектору іноді потрібно знаходити 

безліч допоміжних слів, аби передати сенс використаних у музичному  тексті 
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задумок композитора (Мятиева, 2010). Отже, можемо говорити про 

трансляцію виконавської інтерпретації, що також  впливає на розуміння 

композиторської версії.  

На думку Т. Лимаревої, «Комунікативна стратегія музичного тексту 

виявляється у знаходженні способів активної взаємодії зі слухачем і 

втілюється в конкретних виконавських трактуваннях, що реалізуються через 

композицію звукових кодів і вокальний синтаксис (способи з’єднання 

вокальних тонів і фраз в єдине ціле)». Комунікативну сутність вокально-

виконавської інтерпретації, на думку вченої, відображає структура звукового 

тексту, що зумовлена його адресністю і виявляється на рівні глибинного 

виконавського задуму, тобто «текст будується як процес пошуку відповіді на 

певний соціокультурний запит» (Лымарева, 2011, с. 3).  

Здатність до художньо-інтерпретаційної діяльності набуває особливого 

значення для майбутніх учителів музики,  адже успішний педагог повинен 

точно прочитати, глибоко зрозуміти, відчути та яскраво представити 

музичний твір. Відповідно художньо-інтерпретаційну діяльність необхідно 

трактувати як чинник становлення його особистості, збагачений досвідом 

творчості та спілкування.  

У нашому дослідженні художньо-інтерпретаційну діяльність 

визначаємо як пізнавальну та виконавську активність учителя музики, що 

передбачає переосмислення змісту музичного твору з метою його 

оригінального виконання та вербального художнього тлумачення.  

Ефективність  художньо-інтерпретаційної діяльності, на нашу думку,  

залежить від розвитку художньо-інтерпретаційних вмінь, що відображають 

рівень образного мислення виконавця, культуру його почуттів та  естетичних 

смаків. Ці уміння розвиваються поступово на основі інтерпретаторського та 

музично-виконавського досвіду студентів. У процесі фахової підготовки 

студентів необхідно спрямувати увагу на формування таких вмінь як 

диференціювання художніх вражень та засобів музичної виразності, 

виявлення внутрішніх композиційних зв’язків та кульмінацій, відображення 
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художньо-образного змісту. На нашу думку, це забезпечить повноцінне 

осягнення різних стильових формул, що відображають певні історичні й 

національні культури.  

На наступному етапі художньо-інтерпретаційної діяльності студентів 

важливо перейти від осягнення музичної інформації до її практичного 

втілення. На цьому етапі важливо сформувати такі художньо-інтерпретаційні 

вміння як порівняння різних виконавських редакцій з використанням набутих 

мистецьких знань, здійснення інтеграційних зв’язків між різними видами 

мистецтва. На даному етапі відбувається складна аналітично-розумова 

діяльність виконавця-інтерпретатора, що надалі передбачає синтез, 

поєднання в єдину нерозривну єдність, художню цілісність, виокремлення й 

осмисленні засобами аналізу, музичні побудови. 

Професійне розуміння художньо-образного змісту передбачає його 

співвідношення із ціннісними орієнтаціями, що пов’язано із розвитком таких 

художньо-інтерпретаційних умінь як емоційно-емпатійне «перевтілення», 

техніко-художня відповідність, сценічні та вольові якості. Цей етап є 

найбільш важливим у художньо-інтерпретаційній діяльності, оскільки на 

ньому конкретизується й уточнюється виконавський задум, реалізується 

технічна вправність та емоційно-почуттєвий потенціал. Цінність цього етапу 

визначається асоціативною природою музичного виконавства, яка є основою 

для виникнення різних музичних інтерпретацій з метою множинного 

розуміння художньо-образного змісту твору. 

Здійснений аналіз наукових доробків, у різних галузях наукових  знань, 

дозволив дійти висновків:  

 художньо-інтерпетаційну діяльність можна тлумачити у двох 

ракурсах: по-перше – як суто індивідуальний процес, що залежить від рівня 

розвитку художнього сприйняття, музичного мислення та смаку; по-друге – 

як процес колективний, що відбувається в процесі обговорення, діалогу, 

дискусії з приводу тлумачення музичного твору. На цьому етапі виникає 

бажання  поділитися власними думками, відчуттями, переживаннями; 
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 мета художньо-інтерпретаційної діяльності полягає у створенні 

яскравої  інтерпретації музичного твору, роз’ясненні використаних у ньому 

художньо-виконавських прийомів та
 
виразових засобів;  

 художньо-інтерпетаційна діяльність передбачає наявність 

музичних знань та умінь аналізувати, порівнювати та узагальнювати художні 

явища; сприймати авторський задум у контексті його жанрових і стильових 

особливостей; вміння співвідносити емоційне сприйняття з понятійним 

судженням, яке можна переносити на інші види та жанри мистецтва; 

трактувати зміст твору в контексті його образного узагальнення. 

З урахуванням сказаного, результатом художньо-інтерпретаційної 

діяльності має стати створення вербальної й виконавської інтерпретацій, 

набуття майбутніми вчителями знань та вмінь, що виявляються в якості 

індивідуальних особливостей і реалізуються в різних формах діалогового 

спілкування. 

На нашу думку, готовність майбутніх учителів музичного мистецтва до 

художньо-інтерпретаційної діяльності дозволить виконувати головні 

навчально-виховні завдання в галузі музичної освіти школярів, ефективно 

проводити  музично-педагогічну роботу в школі та забезпечити  розвиток 

художньої культури  молодого покоління.   

Теоретичний контекст готовності майбутніх учителів музики до 

художньо-інтерпретаційної діяльності буде розглянуто у наступному підрозділі.  

 

1.2. Готовність до художньо-інтерпретаційної діяльності як 

проблема психолого-педагогічних досліджень 

 

Модернізація освіти в сучасному Китаї передбачає новий погляд на 

стратегічні цілі мистецького  навчання, яке має бути спрямовано на 

становлення особистості й створення умов для успішної адаптації молоді в 

соціокультурних умовах суспільства. Традиційна когнітивно-орієнтована 

освіта, що панувала тривалий час, спрямовувала свої завдання на формування 
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знань, умінь і навичок, а розвиток і виховання майбутнього вчителя-

музиканта виступали другорядними завданнями. У нових соціально-

економічних умовах актуальною стає проблема виховання активної 

особистості, здатної до самостійного вибору, постановки й реалізації цілей 

навчання. У зв’язку з цим, питання готовності  майбутніх фахівців до 

художньо-інтерпретаційної діяльності набуває особливої ваги і значущості. 

Існують різні підходи до визначення змісту поняття «готовність». 

Вивчення наукових джерел дозволяє констатувати, що тлумачення поняття 

«готовність» зумовлено як специфікою конкретної діяльності, так і різними 

теоретичними  підходами науковців у вивченні цього питання. Вагомий 

внесок у розробку цього питання було зроблено видатними українськими 

педагогами A. Макаренком, С. Русовою, В. Сухомлинським, К. Ушинським, 

які вивчали деякі аспекти готовності дитини до окремих видів діяльності. У 

педагогіці ХХ століття (С. Гончаренко, М. Дьяченко, К. Дурай-Новакова, 

Г. Коджаспирова, Л. Кандибович та ін.) готовність розглядалась як ієрархічна 

система фахово важливих якостей і властивостей особистості, необхідних і 

достатніх для ефективної професійної діяльності. Також існувала думка, що 

готовність включає знання предмета, методів роботи, фахову майстерність, 

вміння комунікувати, а також загальні та спеціальні здібності тощо. 

Сучасними українськими науковцями готовність розглядається у 

контексті підготовки педагогічних працівників кадрів. Зокрема, 

С. Гончаренко наголошує, що професійна готовність студента – це 

інтегративна особистісна якість, істотна передумова успішності діяльності 

після завершення навчання у закладі вищої педагогічної освіти. Вчений 

вважає, що вона є складним психологічним утворенням, що містить 

мотиваційну, вольову, операційну, орієнтаційну та оцінювальну складові 

(Гончаренко, 1997). На переконання О. Отич, готовність є результатом і 

показником якості підготовленості студентів і реалізується та перевіряється у 

діяльності.  Готовність виникає на підставі позитивного ставлення до обраної 

професії і спрямовується відповідними потребами та мотивами обраної 
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діяльності (Отич, 2009). На думку А. Ліненко, готовність майбутніх учителів 

до педагогічної діяльності можна вважати інтегрованим особистісним 

утворенням, котре характеризується прогнозованою активністю особистості 

під час підготовки до діяльності та її здійснення. Вчена доводить, що 

готовність майбутніх учителів до педагогічної діяльності дозволяє скоріше 

пристосовуватись до непередбачених умов школи, упевнено відчувати себе в 

якості учителя, долати емоційні та фізичні навантаженнями, оптимально 

будувати стосунки з учнями (Линенко, 1996).  

У праці «Компетентнісний підхід до модернізації професійної освіти» 

Е. Зеєр розглядає поняття «готовність» у двох аспектах: по-перше – як 

прагнення оволодіти професійною спеціальністю, по-друге  – як здатність, 

підготовленість до професійної діяльності. На думку вченого, формування 

готовності до професійної діяльності починається з мотиваційної сфери – 

постановки мети, виявлення  потреб та цілей, усвідомлення окресленого 

завдання. Потім починається розробка плану або моделі подальшої дії. 

Наступний етап пов’язаний із реалізацією готовності, застосуванням певних 

засобів та прийомів діяльності, порівняння отриманих результатів з 

окресленою метою (Зеер, Симанюк, 2005).  

Переконливе педагогічне розуміння процесу формування готовності 

майбутніх учителів представлено в праці Р. Моцик. Учена трактує його як 

сукупність взаємопов’язаних навчальних впливів, що сполучаються  і 

визначаються  відповідно до цілей навчання та форм навчально-виховного 

процесу. При цьому вони повинні  забезпечувати безперервний і послідовний 

навчальний вплив на майбутніх учителів з метою набуття необхідних знань, 

умінь і навичок, фахово-особистісних якостей, важливих для ефективного 

проведення педагогічної діяльності (Моцик, 2010, с. 156). Визначальним 

фактором формування готовності майбутнього вчителя вчена вважає 

навчальний процес, в якому проходить формування усіх професійних 

здібностей та якостей. 
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Інше бачення цього питання презентовано у дослідженні З. Курлянд 

«Професійна усталеність – основа педагогічної майстерності». З одного боку, 

вчена визначає готовність як особистісну якість, що включає мотиваційну,  

емоційно-інтелектуальну та вольову складові),  а з іншого – як операційно-

технічну діяльність з орієнтацією на фахові знання уміння, навички 

(Курлянд, 1994, c. 119, 120).  

Погоджуємось із визначенням І. Підласого, який трактує готовність 

учителя до педагогічної діяльності в ракурсі «професійного потенціалу 

педагога». При цьому він наголошує, що «професійний потенціал є однією з 

основних характеристик педагога. Розглядаючи його як сукупність 

природних і набутих якостей, він характеризує професійний потенціал як 

здатність виконувати свої обов’язки на заданому рівні (Подласий, 2001, 

c. 128).  

Більш широке і виважене трактування готовності надає В. Москалець. 

На його думку, професійно-педагогічна готовність є синтезом психологічної 

готовності (сформована спрямованість на педагогічну діяльність, установка 

на роботу в школі); науково-теоретичної готовності (наявність необхідного 

обсягу педагогічних, психологічних, соціальних знань, необхідних для 

компетентної педагогічної діяльності); практичної готовності (сформовані на 

належному рівні професійні знання та уміння); психофізіологічної готовності 

(наявність відповідних передумов для оволодіння педагогічною діяльністю, 

сформованість професійно значущих якостей); фізичної готовності 

(відповідність стану здоров’я та фізичного розвитку вимогам педагогічної 

діяльності та професійної працездатності) (Москалець, 2014, с. 269, 270). Усі 

ці форми готовності, в свою чергу, поділяються на довготривалі й 

короткочасні. Довготривала готовність є синтезом важливих фахових якостей 

педагога (уважливість, позитивне ставлення до професії, тощо), його досвіду, 

знань, навичок, необхідних для успішного здійснення педагогічної  

діяльності. Вона визначає потенційну можливість виконання завдань із 

найкращими показниками. Короткочасна готовність підвищує дієвість 
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довготривалої готовності, активізує ситуативну продуктивність пам’яті, 

мислення, професійних знань, умінь і навичок, всієї діяльності. Обидві  

форми готовності знаходяться у тісному взаємозв’язку та єдності.  

Аналіз наукових праць дозволив констатувати, що більшість 

дослідників, незважаючи на розбіжності в трактуванні поняття «готовність», 

дотримуються думки, що готовність належить до особливого психічного 

стану людини, зумовлюючи розгляд цього поняття з позицій психологічної 

науки. У працях психологів готовність визначається як якість особистості 

(К. Платонов), наявність здібностей до здійснення діяльності (Б. Ананьєв, 

С. Рубінштейн), суттєва складова установки (Д. Узнадзе),  психологічний 

стан особистості (В. Рибалка), стійка властивість особистості (О. Ковальов, 

С. Шандрук), умова успішності будь-якої діяльності (А. Петровський). 

У психологічному словнику поняття «готовність» визначається як 

«стан підготовленості, за яким організм налаштований на дію чи реакцію» 

(Петровский, 1990, с. 34). У зв’язку з цим вивчення психологічної готовності 

людини до діяльності неможливе поза з’ясування її фізіологічних механізмів. 

Для розуміння фізіологічного механізму психологічної готовності 

особистості до професійної діяльності мають положення  І. Павлова щодо 

оптимальної ділянки порушення головного мозку та  О. Ухтомського щодо 

домінанти нервової системи.  

Проведені ними численні дослідження  дозволяють говорити про те, що 

функціональний рівень порушення кори і підкори головного мозку, її 

лобових частин, перевага функціональної системи, є фізіологічною основою 

стану психологічної готовності до діяльності. На переконання вчених, 

складні форми готовності засновано на умовно-рефлекторній діяльності 

мозку, яка забезпечує формування стійких інтересів і прагнень, що 

визначають свідоме поводження людини. Наприклад, аналізуючи стан 

готовності до діяльності, О. Ухтомський трактує його як «оперативний 

спокій», механізм якого спирається на рухливість «нервових процесів», котрі 

забезпечують перехід від «оперативного спокою» до термінової дії. На думку 
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вченого, на стійкість і вироблення психологічної готовності до діяльності 

впливають сила та слабкість нервової системи людини. Єдність першої й 

другої сигнальної системи дозволяє забезпечити свідомий вплив на процес 

формування і розвитку готовності  в процесі навчальної діяльності, 

визначити цілі, завдання та спланувати їх здійснення (Ухтомский, 1951).  

На думку Б. Теплова, одні умови діяльності дозволяють добре 

виконувати професійні функції людям із сильною нервовою системою й не 

дозволяють це зробити зі слабким її типом, і навпаки. Проте,  людина з будь-

яким типом нервової системи може досягти позитивних результатів у своїй 

роботі (Теплов, 1986). 

Для з’ясування змісту психологічної готовності особистості до 

діяльності вагому роль відіграють праці, присвячені феномену установки. 

Довідникова література розглядає установку у взаємозв’язку із загальною 

активізацією організму. При цьому акцентується увага на внутрішньому 

стані людини, який передує її поведінці в певній ситуації. Так, грузинські 

вчені, представники  школи Д. Узнадзе з’ясували, що установка – це 

неусвідомлений стан, який передує будь-якій діяльності і визначає її 

ефективність. Така психофізіологічна особливість, характеризуючи 

готовність до конкретної дії, визначає стійкість і спрямованість діяльності в 

постійно змінних умовах.  

На переконання А. Прангішвілі,  будь-яка  діяльність повинна мати 

основу для її виникнення і спонукатися готовністю до певної форми 

реагування. Така  форма реагування формується під впливом визначених 

зовнішніх і внутрішніх умов, усвідомленого або неусвідомленого 

сприймання інформації (Узнадзе, 2004, с. 241).  

Роботи грузинських дослідників виявили, що установка й психологічна 

готовність є різними за своєю психологічною природою. Якщо говоримо про 

установку, то ми маємо справу з  актуалізацією сформованих психічних 

явищ, в іншому випадку – з психологічним утворенням, яке виникає під 

впливом оточуючих умов і поставлених завдань. Проте бувають випадки, 
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коли стан установки й готовності співпадають, але готовність вважається 

більш складним структурним утворенням. У зв’язку з цим, Д. Узнадзе 

наголошує, що готовність – «це така суттєва ознака установки, яка 

виявляється в усіх випадках поведінкової активності суб’єкта» (Узнадзе, 

2004, с. 111). На думку вченого, готовність включає декілька різних ознак 

установки, зокрема потенційну схильність суб’єкта до дії та відповідне 

регулювання її динаміки; неусвідомлену діяльність особистості  та її свідомі 

дії; зв’язок між  стимулами та мотивацією; активізацію окремих 

психологічних функцій та переконань, які стимулюють цілісний розвиток 

індивіда; співвідношення різноманітних установок, що з’являються 

симультанно або сукцесивно в процесі  пристосування людини до певної 

діяльності тощо. 

За свідченням С. Канівець, готовність не може виникнути поза 

установками, які передбачають налаштування суб’єкта на наступну 

діяльність. Разом із цим, готовність вміщує моделі можливої поведінки, 

оптимальні способи діяльності, оцінку власних можливостей у 

співвідношенні із труднощами та варіантами досягнення бажаного 

результату (Кaнiвeць, 2013, c. 75).  

З цього приводу процитуємо думку О. Рудницької, яка у своїх роботах 

переконує, що установка не тільки зумовлює готовність до розвитку 

активності, а й визначає  високий рівень організованості та узгодженості 

процесів, на які поширюється її регулюючий вплив. Цю важливу функцію 

установки можна побачити як в елементарній моториці й рецепції, так і в 

складних процесах та цілеспрямованих діях, тобто в процесах семантичної 

спрямованості, до яких належить і музична діяльність (Рудницька, 1998, 

с. 78). 

Вивченню психічних станів готовності значна увага приділяється в 

роботах М. Левітова. Вчений розрізняє довготривалу готовність, яка може 

бути розглянута як придатність чи непридатність людини до виконання цієї 

роботи, і тимчасовий стан готовності, який поділяється на три види: 
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звичайну, підвищену й понижену готовність (Левитов, 1967, с. 33). Звичайна 

готовність часто буває у людини перед роботою, до якої вона звикла і яка на 

цей час не потребує підвищених вимог. Звичайні форми готовності 

виникають на основі безумовних рефлексів: орієнтовного, захисного, 

статевого, батьківського, тощо. Стан підвищеної готовності викликається 

новизною і творчим характером роботи, особливим стимулюванням та 

відповідним фізичним самопочуттям. Понижена готовність викликається 

сильною і контрольованою емотивністю особистості й проявляється у 

помилкових діях, відвертанні уваги.  

Підсумовуючи сказане, відзначимо, що фундаментом формування 

психологічної готовності до професійної діяльності вчені вважають 

діяльність функціональної системи (П. Анохін), динамічні стереотипи 

(І. Павлов), прояв домінанти (О. Ухтомський), утворення й функціонування 

установки (Д. Узнадзе), тощо. Поряд із трактуванням готовності як 

психологічного стану, у наукових дослідженнях пропонується її визначення 

як професійно важливої якості, стійкої характеристики особистості, 

первинної фундаментальної умови успішного виконання будь-якої 

діяльності.  

Аналіз літератури з означеної проблеми дав підстави виокремити два 

основні напрями у вивченні феномену готовності до професійної діяльності, 

а саме функціональний і особистісний. У контексті функціонального 

напряму, готовність розглядається як певний (функціональний) психічний 

стан, що зумовлює  досягнення високих результатів під час виконання того 

чи іншого виду діяльності. Цей підхід передбачає пояснення  готовності як 

вибіркової активності, установки, (усвідомленої) типової поведінки людини, 

що спонукає її до діяльності (Ш. Надірашвілі, К. Платонов, А. Пуні, 

Д. Узнадзе та ін.). Згідно з цими концепціями, функціональний стан 

готовності до обраної діяльності обумовлюється стійкими психічними 

утвореннями, характерними для даної особистості. Функціональний стан 

готовності до певної діяльності дослідники М. Дьяченко та Л. Кандибович 
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трактують як складний, цілеспрямований прояв особистості з власною  

динамічною  структурою, компоненти якої є функціонально залежними. На 

нього впливають умови, в яких проходить діяльність та оточуюче 

середовище (Дьяченко, Кандыбович, 1976).  

У контексті особистісного напряму готовність трактується як 

професійно важлива якість, як стійка характеристика особистості, підготовка 

людини до певного виду діяльності, що передбачає формування 

індивідуально-особистісних якостей, набуття знань, фахових умінь і навичок. 

На думку О. Сакалюк, готовність є складним особистісним утворенням, що 

ґрунтується на позитивних установках і мотивах та ціннісних орієнтаціях у 

професії вчителя. Також вона включає фахово  важливі риси характеру, 

здібності, комплекс знань, умінь і навичок та певний досвід їх використання. 

Все це забезпечує  здатність вчителя визначати основні способи діяльності, 

оцінювати власні можливості щодо їх відповідності особливостям 

функціонування (Сакалюк, 2012, с. 8). 

У своїх працях Л. Потапкіна відзначає роль пізнавальних та емоційно-

вольової процесів, котрі можуть впливати на активність людини у 

формуванні готовності до обраної діяльності. Науковець зауважує, що 

прагнення задовольнити свої потреби допомагає  особистості  через 

внутрішню активність (біологічну, фізіологічну та психічну) 

використовувати власні неспецифічні або специфічні можливості в 

практичній діяльності. При цьому неспецифічні можливості визначають 

застосування загальних засобів, прийомів і способів дій, використання 

набутого досвіду, волі і почуттів (Потапкіна, 2012, с. 182).   

У дослідженні В. Молотай  готовність характеризується як 

особистісний стан, який відповідає різним рівням психічної регуляції, а саме: 

особистісно-значеннєвому, ситуативно-цільовому і операціонально-

виконавчому. На думку вченої, психологічна готовність містить здатність до 

психологічної саморегуляції, можливість діяти у нестандартних умовах і 

передбачати майбутній результат. Також автор вважає, що готовність 
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формується в результаті накопичення життєвого досвіду, який базується на 

позитивному ставленні до діяльності, усвідомленні потреб та мотивів. Саме 

на у цьому, на думку дослідниці, виявляється особистісна основа для 

формування готовності  до обраної діяльності (Молотай, 2006, c. 7).  

Деякі дослідники (К. Дурай-Новакова, М. Дяченко, Л. Кандибович, 

С. Усова та ін.) розглядають готовність з позицій діяльнісного підходу, 

відповідно до якого  готовність інтерпретується як підготовленість. Разом із 

цим, підготовленість трактується як стійка характеристика особистості, котра 

включає комплекс мотиваційних, інтелектуальних, емоційних та професійних 

якостей, забезпечуючи успішність діяльності (Дьяченко, Кандыбович, 1976). 

Також науковці відзначають таку рису готовності як активно діючий стан 

особистості, який відображає зміст поставленого завдання та умови його 

виконання. До них належать: рівень новизни та складності завдань,  їх 

проблемний характер, мотиваційні та ситуаційні особливості,  прагнення до 

досягнення результату (Дурай-Новакова, 1983; Дьяченко, Кандыбович, 1976; 

Кондрашова, 1987). 

На переконання вчених, діяльнісна складова готовності проявляється у 

налаштованості студентів на фахове зростання, здатності на подолання 

негараздів у роботі, адекватній самооцінці результатів власних дій, що 

забезпечують успіх педагогічної праці. За твердженням К. Абульханової-

Славської, готовність активізує такі форми самовираження особистості, які 

проявляються: у процесі вибору професії, яка максимально відображає 

природні схильності та вподобання; розвиток і вдосконалення якостей та 

здібностей особистості; можливість набуття  фахової майстерності 

(Абульханова-Славська, 2002, c. 75). 

У праці «Моральнo-психологічна готовність студента до вчительської 

діяльності» Л. Кондрашова наголошує, що професіоналізм і педагогічну 

майстерність майбутнього вчителя визначають такі фактори: довготривала 

готовність – постійне набуття педагогічного досвіду на суб’єктивному рівні 

особистості; підвищена готовність – творчий рівень організації педагогічної 
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діяльності з максимально повною реалізацією сутнісних сил, наприклад, під 

час педагогічної практики; продуктивна готовність, яка передбачає 

задоволення отриманими результатами й бажання вдосконалювати та 

розвивати власний педагогічний потенціал (Кондрашова, 1987, с. 29). 

Для вдалої підготовленості майбутнього вчителя до здійснення певної 

професійної діяльності йому необхідно оволодіти методами й технологіями 

самореалізації та навичками самоосвіти з метою досягнення успіху у 

професійній діяльності. Необхідно наголосити, що при підготовці студентів-

музикантів у закладах вищої педагогічної освіти об’єктивно не існує власне 

професійної діяльності, адже їхня діяльність, перш за все, є навчально-

професійною (враховуючи педагогічну практику). Тому, аналізуючи 

готовність майбутніх учителів музики до професійної діяльності, ми певним 

чином приходимо до суперечності, оскільки справжня реалізація готовності  

майбутніх учителів відбувається вже в процесі музично-педагогічної 

діяльності в школі. В  зв’язку з цим, головним завданням є створення у 

закладах вищої педагогічної освіти таких умов, які б максимально наблизили 

навчальну діяльність майбутніх учителів музики до професійної. 

Адаптуючи викладене до мети і завдань нашого дослідження можемо 

констатувати, що в межах особистісного підходу готовність розглядається як 

прoяв психологічних ocoбливocтeй та професійних якостей майбутніх 

вчителів музики в їx цiлicнocтi, щo зaбeзпeчує мoжливicть eфeктивнoгo 

здійснення художньо-інтерпретаційної діяльності. З позицій 

функціонального підходу готовність розуміється як кoрoткoчacний aбo 

довготривалий стан особистості, в якому активізуються її психічні та фізичні 

функції, необхідні для цілісногo здiйcнeння художньо-інтерпретаційної 

діяльності. Представники результативно-діяльнісного підходу пояснюють 

готовність як результат спеціальної музично-виконавської підготовки 

студентів до художньо-інтерпретаційної діяльності.  

Необхідність звернення науковців мистецької галузі до проблеми 

формування готовності майбутніх учителів музики у процесі різних видів 
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музичної діяльності, спричинене суперечністю між сучасними вимогами до 

якості підготовки фахівців та низькою конкурентною спроможністю значної 

частини випускників закладів вищої педагогічної освіти на ринку праці 

(Н. Мозгальова), складністю професійних функцій учительської професії та 

недостатньо розвинутою здатністю випускників до їх творчого виконання 

(Р. Мойсеєнко), складністю перенесення навчально-виконавських умінь до 

сфери професійної діяльності вчителя музики (Г. Ніколаї), теоретичною та 

виконавською підготовкою студентів та їх здатністю реалізувати набуті 

знання і вміння у професійній діяльності (Л. Гусейнова), підвищеним 

інтересом дітей і юнацтва до вокального виконавства, вокального навчання, 

виховання й розвитку співацьких здібностей та недостатньою професійною 

підготовкою майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності (Н. Овчаренко).  

Питання формування готовності майбутніх учителів музики до різних 

видів музичної діяльності стало предметом вивчення у багатьох наукових 

дослідженнях. Так, у дослідженні Л. Гусейнової наголошується, що 

готовність майбутніх учителів музики до інструментально-виконавської 

діяльності включає: психологічну  готовність, яка означає свідоме ставлення 

до діяльності відповідно до власних здібностей і можливостей; моральну 

готовність, що передбачає усвідомлене та позитивне ставлення до професії, 

прагнення оптимально реалізувати власні сили та можливості; практичну 

готовність, що активізує  потенційні можливості в оволодінні комплексом 

фахових знань, умінь та навичок.  

На думку дослідниці, формування готовності до інструментально-

виконавської діяльності бажано здійснювати з урахуванням таких 

концептуальних положень: розуміння готовності до інструментально-

виконавської діяльності як взаємодії викладача і студента, в якій 

здійснюється передача знань та умінь інтелектуальної і практичної 

діяльності, а також прийомів творчої діяльності; при цьому цей процес 

повинен бути цілісним і передбачати інтерактивні зв’язки між дисциплінами, 
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що забезпечують інструментально-виконавську підготовку студентів. Отже, 

готовність до інструментально-виконавської діяльності вчена вважає стійкою 

характеристикою особистості, яка забезпечується продуктивною реалізацією 

набутих виконавських знань та умінь.  

З урахуванням вищезазначеного, Л. Гусейнова визначає готовність до 

інструментально-виконавської діяльності як домінантний стан особистості, 

що характеризується позитивною установкою на інструментально-

виконавську діяльність, загальною та спеціальною освіченістю, 

виконавською культурою і виконавськими якостями, котрі реалізуються в 

активній творчій діяльності. Головне, вважає дослідниця, що готовність є 

результатом певного досвіду людини, заснованому на позитивному ставленні 

до діяльності, усвідомленні її мотивів і потреб, що в сукупності визначають її 

результативність. Вона підкреслює, що основою готовності до 

інструментально-виконавської діяльності студента є його виконавська 

культура, яка формується в процесі інструментально-виконавської 

підготовки (Гусейнова, 2005).  

У парадигмі сказаного знаходиться дослідження Т. Пляченко, в якому 

готовність майбутнього вчителя музики до вільного використання музичного 

інструмента (інструментів) у професійній діяльності в середніх 

загальноосвітніх навчальних закладах, розглядається  як володіння різними 

компетенціями, котрі розглянемо окремо.  

Так, програмно-репертуарні, спрямовано на набуття знань та 

самостійного добору музичного репертуару, розвиток умінь здійснювати 

музично-теоретичний, історико-стильовий, технічно-виконавський і 

художньо-педагогічний аналіз інструментальних творів. Технічно-

виконавські компетенції включають сформованість виконавської техніки 

(постановка та координація рухів та індивідуальна манера виконання, звуко-

інтнонаційна точність, культура звуковедення тощо. 
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Інтерпретаційні компетенції включають здатність розуміти авторський 

задум, розкривати художньо-образний зміст, підбирати відповідні 

виражальні засоби.  

Інструментально-методичні компетенції передбачають знання 

методики навчання гри на музичному інструменті, основних принципів 

музичної педагогіки, методів і форм інструментального навчання. 

Концертмейстерські компетенції враховують наявність навичок 

ансамблевої гри, знань та особливостей акомпанування солістам (вокалістам, 

інструменталістам), вокально-хоровим та  хореографічним колективам. 

Сценічні компетенції розвивають уміння саморегуляції навчальної та 

концертної діяльності, артистизм, сценічну культуру.   

Зазначені компетенції формуються у процесі навчання та засвоєння 

всіх музично-виконавських і музично-теоретичних дисциплін (Пляченко, 

2014).  

Питання готовності до педагогічно-виконавської діяльності 

розглядається в праці О. Заходякіна. Автор вважає, що формування 

готовності студентів до майбутньої педагогічно-виконавської діяльності – це 

керований процес, який передбачає набуття знань і умінь інтелектуальної та 

практичної діяльності, формування прийомів творчої діяльності, а також 

загальнонаукову і виконавську підготовку, оволодіння різними сторонами 

обраної професії,  здатність адаптуватися до навчання та шкільних умов.   

Готовність майбутніх учителів музики до педагогічно-виконавської 

діяльності автор трактує як складне особистісне утворення, домінантний стан 

особистості, що характеризується позитивною установкою на 

інструментально-виконавську діяльність; вона характеризується загальною та 

спеціальною навченістю, виконавською культурою і технічними якостями, 

які творчо реалізуються в активній діяльності. На думку вченого, готовність 

до педагогічно-виконавської діяльності передбачає наявність таких умінь: 

музично-аналітичних, умінь художньо-педагогічної інтерпретації, здатність 

вільно оперувати художнім образом, охоплюючи його з усією повнотою та 
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відповідною  динамікою, рахуванням, інтонуванням тощо;  умінь визначати 

виконавську архітектоніку твору; умінь сприйняття та заглиблення в 

художній образ на основі власних асоціацій,  уявлень та почуттів; умінь 

реалізувати набуті музично-теоретичні та музично-виконавські знання, умінь 

втілювати свої художні наміри, керувати емоційним станом виконання; 

технічними навичками (Ван Чень, 2016, c. 34–36). 

У дисертаційному дослідженні В. Крицького наголошується, що 

готовність до художньої інтерпретації має передбачати розвиток різних 

способів діяльності для осягнення художньо-змістової наповненості 

музичних творів з наступним звуковим втіленням. Останнє передбачає відбір 

доцільних художніх засобів виразності, віднайдення способів їх технічного  

втілення, а також  контроль за досконалістю виконання. Реалізація цього 

процесу засновується на поетапному переорієнтуванні художньо-

інтерпретаційних дій із зовнішнього плану у внутрішній, а також  їх 

переведення з вербального тлумачення до музично-виконавської 

інтерпретації. Цей процес відбувається на основі педагогічно керованого 

скорочення операційного складу художньо-інтерпретаційних дій та  

використання таких засобів як презентація студентам їх моделі; обмеження 

часу для вирішення художньо-виконавських  завдань; використання дій,  що 

вимагають демонстрації результатів музично-виконавських діяльності 

відразу, уникаючи проміжних результатів. 

.На переконання вченого, успішність інтерпретаційної діяльності 

зумовлена набуттям студентами дидактично та художньо необхідних знань 

щодо розучуваних творів; цілеспрямованим розвитком узагальнених 

прийомів музично-виконавської діяльності, побудованих за логікою 

художньо-інтерпретаційного процесу, поетапним розвитком умінь художньої 

інтерпретації, починаючи  від вербально-аргументованого трактування до 

музично-виконавської художньої інтерпретації (Крицький, 1999, c. 5, 6).  

У цьому контексті доцільно розглянути дисертаційне дослідження 

Л. Бутенко, в якому наголошується, що в системі підготовки майбутніх учителів 
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до інтерпретації художніх творів важливого значення набувають різні чинники 

впливу: соціальні, культурологічні, педагогічні. Під впливом соціальних 

чинників у педагогічній свідомості утверджуються найважливіші принципи 

оцінки мистецтва як невід’ємної складової суспільних відносин, його ролі й 

можливостей у збагаченні духовних цінностей особистості. Завдяки 

культурологічним чинникам студенти долучаються до художнього середовища, 

набувають досвід безпосереднього сприймання, оцінки, творчого осмислення 

художніх творів.  

Роль педагогічного забезпечення процесу формування готовності до 

інтерпретації художніх творів полягає в актуалізації, збагаченні, здійсненні та 

використанні духовно-творчого зв’язку з мистецтвом слова. Готовність до 

інтерпретації художніх творів, на думку вченого, дозволяє вчителю долати 

перешкоди, пов’язані з проявами канонізації художнього мислення, спрощеного 

тлумачення літературно-художніх цінностей, репродуктивного використання в 

умовах шкільної практики окремих форм і методів навчання  та естетичного 

виховання учнів засобами мистецтва слова.  

У роботі готовність до інтерпретації художніх творів розглядається як 

єдність: орієнтаційної (можливість орієнтуватися на пізнавальну, особистісну та 

педагогічну цінність інтерпретаційної діяльності), інформаційної (здатність 

спиратися в зазначеному процесі на соціальні, літературознавчі та естетичні 

знання) та організаційної (здатність до інтерпретації художніх творів у процесі 

навчальної, виховної та культуротворчої діяльності в школі). Сформована 

готовність до інтерпретації художніх творів дозволяє тлумачити художні твори 

в їх цілісності, завершеності, функціональності та у зв’язках з іншими видами 

мистецтва (Бутенко, 2007, c. 5).  

Варто відзначити, що проблема формування готовності майбутнього 

вчителя музики до художньо-інтерпретаційної діяльності стала предметом 

розгляду і молодих китайських науковців. Так, у дисертації Чень Бо, готовність 

майбутнього вчителя музики до виконавсько-інтерпретаційної діяльності 

трактується як здатність до виразного інструментально-виконавського втілення 
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музичного твору на основі максимально глибокого проникнення у художньо-

образний зміст музичного твору.  На думку дослідника, сформована готовність 

сприяє виконавській реалізації різних сторін музичного образу у відповідності  

до логіки розгортання  його художнього змісту та спроможністю привносити до 

нього особистісно-духовний сенс у процесі  інтерпретації (Чень Бо, 2017, c. 6). 

На переконання дослідниці Лі Ює, основу готовності до художньо-

інтерпретаційної діяльності становлять ментальні та художньо-смислові 

уявлення. Їх відтворення стають необхідними для розуміння
 

художньо-

смислової сутності музичного твору. Такі уявлення передбачають побудову  

автентичної змістово-образної моделі виконання під час навчання грі на 

музичному інструменті або в процесі роз’яснення музичних образів у 

педагогічному процесі. Ментальні та художньо-смислові уявлення утворюють 

систему. Автор її представляє як  «симультанний прообраз музики», «ідеальне 

бачення», «образ твору в свідомості», тощо. Така систематизація уявлень 

пояснюється у дослідженні тим, що в процесі прочитання інтерпретатором 

семантичних знаків музичної мови  та  набуття асоціативних смислів,  у його 

свідомості виникає  власне бачення  мовних елементів, якими в музичному 

тексті передається художньо-образний зміст; розуміння символічно 

закодованих змістових аспектів художнього образу, тлумачення свого 

розуміння іншим інтерпретатором; відображення художнього образу з його 

смисловою наповненістю засобами власної виконавської діяльності (Лі Ює, 

2015, c. 68). 

На думку Пан На, готовність майбутніх педагогів-музикантів до 

інтерпретації вокальних творів для дітей передбачає наявність інформативних 

музично-виконавських умінь та навичок (володіння співацьким диханням, 

голосотворенням, розвиненим діапазоном співацького голосу, умінням 

філірувати звук, знати прийоми звуковедення, артикуляції, дикції тощо), що 

забезпечують можливість актуалізації вокального твору у звуковому вирішенні 

виконавської інтерпретації. Дослідниця характеризує її як інтегративну якість 

особистості, якій притаманне прагнення до самовдосконалення, збагачення 
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особистісного педагогічного досвіду, аналізу нових педагогічних концепцій 

навчання та виховання учнів та застосування одержаної інформації у про-

фесійній діяльності. 

Формування означеної якості, на думку дослідниці, найуспішніше 

здійснюється у процесі інструментально-виконавської діяльності, де 

відбувається духовне входження у дивовижний світ художніх образів, їх 

відчуття й нове відтворення. Ефективність цього багатофункціонального 

творчого процесу напряму залежить від мотивації студентів до художнього 

самовираження і самореалізації, а також підкріплюється високим ступенем 

виконавської майстерності (Пан На, 2013, c. 7). 

Досить переконливим вважаємо трактування готовності до 

інструментально-виконавської діяльності Ван Іцзюнь, яка вважає її цілісним 

психологічним та змістово-методичним утворенням. Це поняття, на думку 

дослідниці, включає налаштованість студентів на виконавську діяльність, 

набуття ними музично-педагогічних знань і   навичок художньо-педагогічної 

інтерпретації музичних творів, а також оцінювання її результатів під час 

музично-естетичного виховання школярів. Високий рівень готовності студентів 

до інструментально-виконавської діяльності, вважає дослідниця, 

характеризується стійким музично-пізнавальним інтересом, позитивною 

мотивацією та ініціативністю до інструментального навчання, постійною 

спрямованістю на виконання музичних творів різних стильових напрямів, 

спроможністю до самостійного пошуку формі методів виконавського 

самовдосконалення (Іцзюнь Ван, 2016, с. 12).  

Важливо відзначити, що в багатьох дослідженнях зазначеного напряму 

увага акцентується на важливості методологічних підходів, на яких 

засновується дослідження означеного феномену. Так, на думку 

М. Назаренко, процес формування готовності майбутнього вчителя музики 

до різнобічної діяльності повинен ґрунтуватися на принципах інтегративного 

підходу, який передбачає синтез, взаємодію і асиміляцію в умовах всебічної 

фахової підготовки. Зміст готовності в контексті інтегрованого підходу вчена 
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бачить у взаємодії музичного і  хореографічного мистецтва; синтезу теорії і 

практики; поєднанні загально-спеціальних і фахових знань, умінь і навичок; 

спроможності реалізувати набуті знання, уміння й навички в різних видах 

виконавської діяльності. Означену якість науковець пропонує формувати 

шляхом упровадження до навчальних програм творів народної танцювальної 

та балетної музики, вивчення яких сприяє формуванню виконавської 

майстерності студентів і включає вироблення навичок виконання музичного 

супроводу до ритмічно-музичних вправ, пластичних етюдів і хореографічних 

композицій (Назаренко, 2009, c. 7).  

Ідея інтегративності простежується також у праці Н. Чорної, яка 

доводить, що готовність майбутніх учителів до професійного саморозвитку є 

інтегративною властивістю особистості. Вона виникає внаслідок інтеграції 

мотивів, потреб та цінностей, фахової самосвідомості, системи 

психологічних, методичних та виконавських знань, умінь і навичок; 

прагнення до творчої самореалізації, намагання досягти успішних результатів 

у професійній діяльності. Спираючись на наукове визначення особливостей 

професійної діяльності вчителів музичних спеціальностей та сучасної 

парадигми розвитку вищої педагогічної освіти, вчена характеризує готовність 

до професійного саморозвитку майбутніх учителів мистецьких 

спеціальностей як професійно важливу якість особистості студента, котра 

визначається позитивним ставленням до мистецько-педагогічної діяльності, 

прагненням до постійного самотворення на засадах акмеологічної позиції і 

формується в процесі самостійного поглиблення фахових знань, розвитку 

мистецьких умінь і навичок, удосконаленні педагогічної майстерності, а 

також реалізації особистісних можливостей і професійного творчого 

саморозвитку (Чорна, 2016, с. 7). 

У дослідженнях О. Ляшенко зазначено, що ефективність професійної 

діяльності майбутніх учителів музики залежить від рівня їх готовності до 

художньо-педагогічної інтерпретації музичних творів. Розглядаючи цю якість 

з позицій системного підходу, автор трактує її як творче мистецтво педагога, 
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що ґрунтується на вмінні використовувати різні види мистецтв (зокрема 

літературу і живопис). Дослідниця розглядає виконавські та спеціальні 

педагогічні прийоми, необхідні форми, методи роботи з метою розкриття 

художнього образу музичного твору у вербальних та виконавській 

інтерпретаціях з їх реалізацією у різноманітних формах практики.  

На думку О. Ляшенко, основу готовності до художньо-педагогічної 

інтерпретації музичних творів становлять емпатія (мистецька і педагогічна), 

художньо-педагогічна ерудованість, досвід художньо-педагогічного 

спілкування, загально педагогічні і виконавські вміння. Формування 

готовності майбутнього вчителя музики до художньо-педагогічної 

інтерпретації музичних творів, на думку вченої, є цілісним й багатоплановим 

педагогічним процесом, що ґрунтується на спільній художньо-творчій роботі 

викладача і студента над музичним твором (Ляшенко, 2001, с. 7). 

Питання готовності майбутніх учителів музики до інструментально-

виконавської діяльності найбільш повно представлено у дослідженні 

Н. Мозгальової. Вчена трактує готовність як результат навчання в 

інструментальному класі, що проявляється у високому рівні оволодіння 

виконавськими уміннями і навичками, сформованому виконавському досвіді 

та обізнаності у мистецькій та педагогічній сферах. Характеризуючи 

готовність авторка зазначає, що головна мета інструментально-виконавської 

підготовки майбутніх учителів музики детермінується особистісно-

професійними, соціально-суспільними потребами, а також практичними 

потребами музично-педагогічної галузі. Дослідниця пропонує розглядати 

означену якість у трьох аспектах, а саме: як якісний показник ефективності 

інструментально-виконавської підготовки; основу активного, усвідомленого 

відношення до обраної професії; важливу складову становлення особистості 

майбутнього вчителя. Готовність передбачає високий рівень володіння 

виконавськими уміннями і навичками, сформований виконавський досвід, а 

також обізнаність у мистецькій та педагогічній сферах. Трактуючи цю 

категорію з позицій таксономічного підходу, вчена вважає, що формування 
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готовності до інструментально-виконавської діяльності передбачає 

узгодженість соціальних (представлених у нормативних документах), 

особистісних (спрямованих на потреби та очікування студентів) і 

педагогічних (виокремлених викладачами відповідно  до навчальних  

дисциплін та їх завдань). Такі цілі роблять цей процес цілеспрямованим, 

динамічним, дієвим, адекватним та мобільним до сучасних потреб 

суспільства у компетентних та кваліфікованих вчителях-музикантах, здатних 

досягти успіху в майбутній музично-педагогічній діяльності (Мозгальова, 

2011, с. 4, 12). 

У межах особистісного напряму розглядається готовність майбутнього 

вчителя до художньо-педагогічної інтерпретації у працях  О. Колоянової, 

О. Комар, К. Височиної. Так, на думку О. Колоянової, готовність 

майбутнього вчителя до інтерпретації мистецьких творів розглядається як 

інтегрована й професійно значуща якість, що характеризується активним 

позитивним ставленням до інтерпретації творів мистецтва, сформованістю 

комплексу художньо-педагогічних знань, а також системи творчих умінь і 

навичок, необхідних для її здійснення (Колоянова, 2013, c. 10). 

На думку К. Височиної, готовність майбутніх учителів музики до 

художньо-педагогічної інтерпретації вокальних творів для дітей – це 

комплекс знань, умінь, навичок, ставлень, мотивів, професійних та 

особистісних якостей і здібностей, котрий забезпечує творче тлумачення, 

виконання вокальних творів для дітей у процесі реалізації педагогічної 

діяльності (Височина, 2016, с. 70).   

У дослідженнях Т. Радзівіл, З. Румянцевої, Н. Телегіної готовність 

майбутніх учителів музики до інтерпретації вокальних творів для дітей 

розглядається з позицій діяльнісного підходу, тобто як комплекс певних дій, 

що дозволяють творчо відтворити вокальний твір для дітей, втілюючи 

авторський задум. Конкретизуючи це визначення З. Румянцева наголошує, 

що готовність майбутніх учителів до інтерпретації вокальних творів для 

дітей – це інтегроване вміння виявляти особливу інтелектуальну діяльність, 
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яка здійснює координацію розумових і практичних дій виконавця, що 

спрямовані на створення і втілення виконавського задуму (Румянцева, 2009, 

с. 76–83).  

За свідченням Н. Телегіної – це способи виконання дій, володіння 

якими забезпечує можливість втілення у виконавській діяльності особистісно 

осмисленого образного змісту музики на основі встановлення художнього 

діалогу з автором твору, музичним твором і слухачами (Телегина, 2014, 

c. 221, 223). З позицій професіоналізму надає своє трактування Т. Раздівіл. 

Вона вважає, що готовність майбутніх учителів музики до інтерпретації 

вокальних творів – це складний комплекс виконаних вимог до професійної 

діяльності, що містить інформативні, проєктивно-конструктивні, кому-

нікативні та дидактично-організаційні складові (Радзівіл, 2014).  

Вагомою для нашого дослідження стало дисертаційне дослідження  

Н. Овчаренко «Теоретико-методологічні засади професійної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної 

діяльності», що  ґрунтується на положенні, згідно з яким професійна 

підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності повинна здійснюватися на основі оволодіння ними 

системою вокально-педагогічних компетенцій. Саме вони, на думку 

дослідниці, визначають їх готовність до вокально-педагогічної діяльності з 

урахуванням семіотично-герменевтичного і аксіологічно-культурологічного 

аспектів вокальної педагогіки.  

На думку автора, аксіологічно-культурологічний компонент готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності 

базується на опануванні студентами вокально-педагогічних цінностей, знань і 

вмінь розвитку вокальної культури, формування ціннісних орієнтацій учнів. 

В основі семіотично-герменевтичного компоненту знаходяться знання і уміння 

системного дослідження музичної й поетичної мови вокального твору, 

визначення на цій основі його художнього смислу та створення виконавської 

інтерпретації.  
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Автор вважає, що на відміну від традиційної системи фахового 

навчання, коли метою і результатом підготовки студентів є готовність 

майбутнього вчителя до навчання дітей вокальному виконавству, 

аксіологічно-культурологічний і семіотично-герменевтичний підходи 

спрямовано на стимулювання готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до привласнення цінностей вокального мистецтва, вокальної 

педагогіки і розвиток у них здатності формування відповідного ставлення до 

учнів (Овчаренко, 2006, с. 9–11). 

Вивчення наукових праць засвідчило, що деякі науковці відзначають 

значну роль самостійності у формуванні готовності майбутнього вчителя до 

різних видів музичної діяльності. Так, у статті О. Воронцової наголошується, 

що в основі формування готовності лежить творча самостійність, яка 

передбачає вміння на основі набутих знань та вмінь творчо вирішувати певні 

навчальні завдання. У зв’язку з цим, успішний музично-виконавський 

розвиток майбутніх учителів можливий тоді, коли вони можуть  самостійно 

набути бажані знання і уміння, без допомоги ззовні зорієнтуватися в явищах 

музичного мистецтва (Воронцова, 2013).  

Зосереджуючись на якості підготовки майбутніх учителів музики, 

Л. Рахімбаєва наголошує на ролі творчої самостійності, яка включає, перш за 

все, вміння ставити і вирішувати виконавські завдання, відбирати для їх 

втілення необхідні засоби виразності, здійснювати аналіз та оцінку власного 

виконання і виконання своїх товаришів, вербально їх схарактеризувати. 

Уміння самостійно працювати автор пов’язує із умінням відтворювати 

власний музичний образ та презентувати його у виконавській діяльності 

(Рахимбаева, 2009, c. 19).  

На переконання Н. Згурської, «особливістю творчої самостійності у 

сфері виконавства є її слухова природа, адже вивчення нотного тексту і 

створення ідеального виконавського образу в процесі навчання вимагає 

інтонаційної активності внутрішнього слуху,  продуктивної роботи мислення. 

У вигляді дієвого слухового самоконтролю така самостійність сприяє 
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переходу ідеального виконавського образу в реально-практичну 

інтерпретаторську діяльність» (Згурська, 1997, c. 85). Також підкреслюють 

важливість творчої самостійності для формування готовності до художньо-

інтерпретаційної діяльності такі дослідники, як: Шугуан, Лі Лань, Дінь Юнь. 

Вони зазначають, що саме ця якість максимально забезпечує 

самовдосконалення майбутнього і вчителя музики, спрямовує його на 

індивідуальне і професійне зростання, на розвиток самостійного мислення, 

розвиває навички та вміння самостійно працювати за фортепіано та 

знаходити доцільні способи роботи над музичним текстом. Крім того, творча 

самостійність розвиває навички самоконтролю, тобто уміння оцінювати 

процес і результат свого виконання на основі розвитку усвідомленого 

сприйняття музики.  

У контексті сказаного не можна оминути роботу О. Колоянової, яку 

присвячено проблемі готовності майбутніх педагогів до інтерпретації творів 

образотворчого мистецтва. В цій роботі формування означеної якості 

ґрунтується на забезпеченні самоорганізації духовно-творчого зв’язку 

майбутніх учителів з мистецтвом. Задоволення потреби студентів у творчому 

освоєнні мистецьких цінностей, створенні умов для творчої самореалізації, 

розвитку та збагаченні інтерпретаційного досвіду студентів. Акцентуючи 

увагу на координуванні та консультуванні самостійної роботи студентів, 

автор вважає обов’язковою умовою формування готовності до інтерпретації 

художніх творів, впровадження індивідуальних форм самостійної роботи, що 

дозволить актуалізувати прагнення студентів до самовдосконалення власної 

інтерпретаційної діяльності і надбання ними досвіду цієї діяльності, що 

закладає основи для переходу готовності у більш об’ємну системну якість 

вчителя – інтерпретаційну компетентність (Колоянова, 2013, c. 197–200).  

 Підсумовуючи огляд дисертаційних робіт з проблеми дослідження 

відзначимо, що дослідники під час розгляду категорії «готовності» 

акцентують увагу на її значенні для виконавської діяльності (Л. Гусейнова, 

Н. Мозгальова, О. Теплова), творчої самостійності (Н. Згурська, Т. Підварко, 
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Шугуан), сформованості  практично-виконавських умінь та навичок (Пан 

На), взаємозв’язку мотивів, потреб і цілей навчання (Н. Чорна, М. Назаренко, 

Чжан Цзе ), ментальних та художньо-смислових уявленнях (Ван Іцзюнь, 

О. Реброва). Науковці визначають готовність як активно діючий стан 

особистості, який відображує зміст музично-освітніх завдань та умови їх 

виконання. При цьому увагу  зосереджено на рівні їх складності, новизні й 

проблемному характері визначених завдань, ступені мотивації і прагнення до 

успішного результату, наявності емоційно-виконавського досвіду та здатності 

до самоконтролю і саморегуляції виконавських дій.  

Вищезазначене дозволяє розглядати готовність до художньо-

інтерпретаційної діяльності не лише як мету вокальної підготовки 

майбутнього вчителя музики, основу ефективної реалізації вокально-

виконавських можливостей кожного студента, а і як результат його 

діяльності. Готовність до художньо-інтерпретаційної діяльності визначаємо 

як цілісну особистісну структуру, ядром якої є позитивні установки та 

мотиви, фахові знання та вміння, що забезпечують здатність до яскравого, 

неповторного і переконливого  виконання вокальних творів. Готовність 

майбутнього вчителя музики до художньо-інтерпретаційної діяльності на 

практиці має виявлятися в саморегуляції та оптимальному виборі вокальних 

принципів і прийомів у процесі вокального навчання та концертної 

діяльності.  

Формування у студентів готовності до художньо-інтерпретаційної 

діяльності включає систематичну концертно-виконавську і самостійну 

музично-пізнавальну підготовку, спрямованість на розвиток і удосконалення 

виконавських умінь та навичок, активізації фантазії і уяви, розвитку 

пізнавальної та  емоційно-чуттєвої сфер. Отже, художньо-інтерпретаційну 

діяльність трактуємо як складний багатофункціональний і багатоаспектний 

процес, в якому закладено величезні можливості для прояву і реалізації 

майбутніми вчителями  вокальних умінь та навичок. Під час художньо-

інтерпретаційної діяльності відбувається цілісне осягнення вокального твору, 
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заглиблення в його авторській задум, а також розвивається творча уява для 

створення художніх образів й визначання змістової сутності музичних творів.  

Функція художньо-інтерпретаційної діяльності в процесі вокальної 

підготовки полягає у збагаченні художнього та виконавського досвіду 

студентів, у «зануренні» у виконавську творчість на рівні сприйняття та 

осмислення кращих творів вокального мистецтва. Оскільки вона одночасно 

поєднує практичні, аналітичні та креативні сторони вокальної підготовки,  

художньо-інтерпретаційну діяльність можна вважати провідним і потужним 

розвиваючим засобом вокального навчання майбутніх учителів музики.  

 

Висновки до першого розділу 

 

У першому розділі визначено сучасний стан розроблення проблеми, 

розкрито сутність і зміст базових понять дослідження, проаналізовано 

особливості вокального навчання у педагогічних закладах вищої освіти.   

На основі ретроспективного аналізу проблеми дослідження виявлено, 

що діяльність є одним із найширших понять соціально-гуманітарних наук, 

яке особливо часто використовується в сучасній філософії, соціології, 

психології та педагогіці. В історії філософської думки поняття «діяльність» 

розглядалось у декількох аспектах: як світоглядний принцип (німецька 

класична філософія); методологічна основа наук, де людина є предметом 

вивчення (М. Вебер); основа та принцип світової культури, компоненти якої 

виступають регуляторами діяльності (С. Франкл); джерело походження 

багатьох продуктів культури і форм суспільного життя (І. Фіхте); носій 

вищого сенсу людського буття (В. Вунд); специфічна форма активного 

ставлення людини до оточуючого світу, що передбачає його цілеспрямоване 

перетворення та зміну (В. Фролов). У соціології діяльність розглядається як 

свідома дія індивіда, що орієнтована на відповідну поведінку людей; у 

психології – як форма активного ставлення людини до дійсності, 

спрямованого на досягнення свідомо поставлених цілей; у педагогіці – як 
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становлення особистості та її продуктивних дій. Будь-яка діяльність включає 

ціль, засоби, результат і процес. Розглянуто особливості людської діяльності, 

до яких віднесено суб’єктність, цілісність, свідомість, цілеспрямованість і 

результативність.  

З’ясовано, що істотною відмінністю художньої інтерпретації є 

розуміння художньо-образного змісту твору, адже художник-інтерпретатор 

спочатку визначає своє «первинне» розуміння твору, а потім уже пропонує 

публіці його власне тлумачення. У художній інтерпретації розуміння є 

суб’єктивним, психологічним явищем, а тлумачення (прочитання) – його 

об’єктивуванням, що має комунікативну мету. Це дозволяє розглядати 

розуміння універсальною формою освоєння дійсності, осягненням і 

реконструкцією смислового змісту явищ історичної, соціально-культурної 

або природної реальності. 

Художньо-інтерпретаційна діяльність майбутнього вчителя музики 

розглядається як фактор його творчого становлення, як стимул всебічного 

розвитку. Використання художньо-інтерпретаційної діяльності на заняттях із 

вокалу в педагогічному ЗВО дозволяє формувати у студентів активну 

професійну позицію, усвідомлювати важливість вокального виконавства в їх 

майбутній роботі, виховувати самостійність у розумінні й інтерпретації 

музичних творів.  

Виявлено три основні рівні, що забезпечують успішність художньо-

інтерпретаційної діяльності: генетичний, структурно-функціональний і 

динамічний. 

Художньо-інтерпретаційна діяльність визначається як складний 

багатофункціональний і багатоаспектний процес, у якому зосереджуються 

величезні можливості для вияву й реалізації студентами вокальних умінь і 

навичок, максимальної активізації їх образно-художнього та творчо-

виконавського потенціалу, віддзеркалення набутого художнього досвіду. В 

процесі художньо-інтерпретаційної діяльності здійснюється цілісне 

розуміння вокального твору, глибоке осмислення його авторського задуму, 
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творче відтворення художнього образу, а також утілення його змістової 

сутності у вокальному виконанні.   

Визначено, що готовність до художньо-інтерпретаційної діяльності 

можна розглядати не лише як результат, але й як мету вокальної підготовки 

майбутнього вчителя музики, основу ефективної реалізації вокально-

виконавських можливостей кожного студента. Готовність до художньо-

інтерпретаційної діяльності трактуємо як цілісну особистісну структуру, 

ядром якої є позитивні установки й мотиви, фахові знання й уміння, що 

забезпечують здатність до яскравого, неповторного й переконливого 

виконання вокальних творів. Готовність майбутнього вчителя музики до 

художньо-інтерпретаційної діяльності на практиці має виявлятися в 

саморегуляції та оптимальному виборі вокальних принципів і прийомів у 

процесі вокального навчання й концертної діяльності. Вона допоможе 

зреалізувати основні навчально-виховні завдання щодо музичної освіти 

школярів, творчо здійснювати музично-педагогічну діяльність у школі та 

забезпечити формування високого рівня художньої культури сучасної 

молоді.  

Формування готовності майбутнього вчителя музики до художньо-

інтерпретаційної діяльності передбачає систематичну концертно-виконавську 

й самостійну музично-пізнавальну діяльність, спрямованість на 

вдосконалення виконавських умінь і навичок, активізацію творчої уяви й 

фантазії, емоційно-чуттєвої та інтелектуальної сфер. 

Отже, у розділі виявлено сучасний стан розробки проблеми формування 

готовності майбутнього вчителя музики до художньо-інтерпретаційної 

діяльності в процесі вокального навчання в педагогічних закладах вищої освіти 

України. 

Матеріали цього розділу представлено у таких публікаціях автора (Лінь 

Янь, 2018a; 2018b; 2018c; 2018d; 2019a; 2019b). 
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РОЗДІЛ ІІ 

 МЕТОДЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО ХУДОЖНЬО-

ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Методологічні підходи та принципи формування готовності 

майбутнього вчителя музики до художньо-інтерпретаційної діяльності 

 

У процесі розбудови сучасної системи музичної освіти проблема 

підготовки компетентних педагогічних кадрів набула надзвичайної 

актуальності. Зокрема, Міністерство освіти Китаю намагається створити таку 

освітню систему, яка би відповідала потребам часу  та інтересам сучасної 

молоді, а тому шукає інноваційні шляхи її розвитку. Отже, на особливу увагу 

заслуговує підготовка майбутніх учителів музики, складовою якої є 

формування готовності студентів до  художньо-інтерпретаційної діяльності.  

Ефективна художньо-інтерпретаційна діяльність учителя музики створює 

важливі передумови для встановлення в мистецтві взаємозв’язку між 

історичним минулим і сьогоденням, традиціями та інноваціями, сучасністю і 

майбутнім у розвитку національної свідомості. Так, під час художньої 

інтерпретації вокальних творів, учитель музики відкриває простір для 

міжкультурного діалогу, спонукає учнівську молодь до прийняття виважених та 

обґрунтованих тверджень на індивідуальному рівні,  що стосуються системи 

музичних цінностей, світоглядних та естетичних орієнтацій, моральних ідеалів.  

Необхідно наголосити, що окремі аспекти зазначеної проблеми знайшли 

відображення у працях учених різних галузей науки: філософії, психології, 

педагогіки, естетики, культурології та музикознавства. Під час проведених 

досліджень вдалося виокремити ряд теоретичних положень, які характеризують 

художньо-інтерпретаційну діяльність педагога-музиканта, її культурологічну та 

психолого-педагогічну обумовленість. Так, на теоретико-методологічному 

рівні, питання змісту інтерпретації художніх творів та її роль в системі 
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наукового і художнього пізнання було представлено у працях О. Бензюк, 

Л. Вовк та Н. Шатайло, роль художньо-інтерпретаційної діяльності в творчому 

процесі висвітлено в роботах А. Алєксєєва та В. Москаленко, можливості 

інтерпретації в системі міжкультурної комунікації розкрито у працях 

Л. Архіпової та Л. Бутенко, специфіку художньої інтерпретації музичних творів 

представлено у дослідженні  Е. Гуренка, особливості інтерпретації оперно-

вокального репертуару схарактеризовано в працях Г. Князєва, сутність 

готовності до художньо-педагогічної інтерпретації вокальних творів для 

школярів висвітлено в дослідженні К. Височиної. Отримані дослідниками 

результати є цінними для сучасної теорії і практики та сприяють розумінню 

актуальності зазначеного питання, необхідності подальшого наукового пошуку 

в напрямі обґрунтування методологічної основи проблеми формування 

готовності майбутніх учителів музики до художньо-інтерпретаційної 

діяльності.  

На сьогодні в українській вокальній практиці використовується багато 

різних підходів до навчання співу.  Кожен із них має свої позитиви сторони 

та особливості застосування. Згідно із запитами сучасного суспільства все 

більше зростають вимоги до особистості педагога-музиканта, його 

спроможності використовувати набутий фаховий досвід у самостійній 

художньо-інтерпретаційній діяльності. Аналіз педагогічних досліджень 

дозволяє наголосити, що деякі науковці (Ван Сює, Ван Іцзюнь, Л. Василенко, 

Лінь Сяо, Н. Мозгальова, Т. Мадишева, Н. Овчаренко, Пан На, 

І. Полубоярина, О. Щолокова та ін.) досліджують готовність до художньо-

інтерпретаційної діяльності на основі діяльнісного підходу, що дає 

можливість провести історико-педагогічний аналіз процесу підготовки 

вчителя музики до художньо-інтерпретаційної діяльності, проаналізувати 

зміст навчально-виконавської діяльності студентів-музикантів у закладах 

вищої педагогічної освіти; визначити складові готовності вчителя музичного 

мистецтва до художньо-інтерпретаційної діяльності, оновити зміст, форми і 

методи вокального навчання  студентів з Китаю у педагогічних закладах 
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України; охарактеризувати методичні напрацювання з формування 

готовності вчителів музики до художньо-інтерпретаційної діяльності.  

Учені наголошують, що відповідно до діяльнісного підходу категорію 

«готовність» необхідно розглядати з позицій підготовленості. Водночас 

підготовленість трактується як стійка характеристика особистості, цілісний 

комплекс мотиваційних, інтелектуальних, емоційних та професійних якостей, 

що забезпечують успішність діяльності (С. Гончаренко). Цих позицій 

дотримується українська дослідниця А. Линенко, яка розглядає 

підготовленість студента з точки зору якісної педагогічної діяльності і 

визначає її з різних сторін: по-перше, як особистісне (мотиваційне, емоційно-

пізнавальне, вольове утворення, що вміщує інтерес, позитивне ставлення до 

діяльності, почуття відповідальності, прагнення до успіху, потребу 

виконання педагогічних завдань на високому фаховому рівні, керування 

власними емоціями та почуттями, мобілізацію сил, уникнення невпевненості, 

побоювання тощо); по-друге, як операційно-технічна складова діяльності, що 

включає методичний інструментарій педагога (його фахові знання, вміння, 

навички, способи і методи педагогічного впливу).  

Такому визначенню найбільше відповідає трактування готовності «як 

інтегрованого системного утворення, що характеризує вибіркову 

прогнозуючу активність особистості у підготовці до діяльності. Така 

готовність виникає в результаті певного досвіду людини, підґрунтям якого є  

формування позитивного ставлення, усвідомлення мотивів і потреб у даній 

діяльності» (Линенко, 1996, c. 29). На думку Н. Попович, діяльнісний підхід 

сприяє розгляду навчально-творчої діяльності студентів з особистісно 

орієнтованих позицій, перебудові навчального процесу, головним чином його 

процесуально-технологічної складової, щоб у процесі неперервної 

педагогічної освіти фахівці з музичного мистецтва опановували професійну 

діяльність, цілісно її сприймаючи (Попович, 2015, c. 8).   

Трактуючи готовність як передумову здійснення будь-якої діяльності, 

науковці відмічають активний стан особистості, що відображує сутність 



76 
 

поставлених завдань та умов їх виконання. До цих умов дослідники, перш за 

все, відносять рівень складності завдань, їх новизну і проблемний характер, 

обставини та особливості їх активізації, мотивацію і  бажання позитивного 

результату. 

За твердженнями дослідників, діяльнісна складова готовності 

знаходить прояв у налаштованості студентів на фахове вдосконалення, 

здатності на подолання виникаючих труднощів, свідомій самооцінці 

результатів власних дій. Саме це забезпечує високі результати педагогічної 

діяльності вчителя. На переконання К. Абульханової-Славської, готовність 

передбачає такі форми самовираження особистості, які виявляються через 

вибір професії і максимально відповідають природнім схильностям та 

вподобанням; розвивають здібності й вдосконалюють уміння та навички 

особистості; можливість набувати професійну майстерність (Абульханова-

Славська, 2002, c. 34).   

У статті «Проблема вивчення поняття «готовність до професійної 

діяльності» у психології» В. Москалець наголошує, що професіоналізм і 

педагогічну майстерність вчителя визначає довготривала готовність – 

систематичне поповнення педагогічного досвіду та його суб’єктивне 

закріплення; підвищена готовність виконавця до здійснення педагогічних дій 

на творчому рівні; повна актуалізація і реалізація особистісних сил, зокрема 

під час педагогічної практики, прагнення до успіху в педагогічній роботі; 

продуктивна готовність – гедоністичне задоволення отриманими 

результатами й прагнення вдосконалювати та розвивати свій педагогічний 

потенціал (Москалець, 2014, с. 269).   

Загалом, діяльнісна складова відображає рівень практичної готовності 

майбутнього вчителя музики до художньо-інтерпретаційної діяльності. Як 

стрижневий аспект художньо-інтерпретаційної діяльності практична 

готовність у процесі навчання співу китайських студентів набуває видової 

своєрідності, у зв’язку з чим, виникає проблема розкриття специфіки 

кожного конкретного прояву, зокрема музично-навчального, професійного, 
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педагогічного, мистецького тощо. З позицій діяльнісного підходу рушійною 

силою художньо-інтерпретаційної діяльності стає потреба у творчості, 

породжена усвідомленням студентами необхідності якісного виконання 

вокальних творів.  

З цією метою на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях у навчальних 

планах підготовки вчителів музики передбачена педагогічна практика, від 

змісту, форм і методів якої значною мірою залежить ефективність 

формування готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності.  

Будучи підготовленим і здатним до здійснення художньо-

інтерпретаційної діяльності, бажаючи успішно її виконувати у майбутньому, 

студентам, разом із тим,  необхідно оволодіти методами й технологіями 

музичної самореалізації, навичками вокальної самоосвіти з метою 

досягнення успіху у музично-педагогічній діяльності. Варто зауважити, що 

підготовка  вчителів музики у закладах вищої педагогічної освіти є, перш за 

все, навчальною, а потім в процесі педагогічної діяльності вона набуває 

ознак професійності. У зв’язку з цим, аналізуючи готовність до художньо-

інтерпретаційної діяльності в ракурсі діяльнісного підходу, необхідно 

певним чином враховувати  особливості навчання співу, рівень методичних 

та музикознавчих знань та ступінь довузівської музичної підготовки 

студентів. Отже, надзвичайно важливим є створення на факультетах 

мистецтва закладів вищої педагогічної вищої освіти таких умов, які б 

найбільш наближували навчальну та виконавську діяльність майбутніх 

учителів музики до професійної.  

Аналіз дослідницьких праць та педагогічних реалій показав 

необхідність використання в процесі вокальної підготовки студентів з Китаю 

особистісно орієнтованого підходу. Важливість його реалізації в практиці 

вокального навчання пов’язана зі змінами, що відбуваються в сучасному 

суспільстві Китаю. Внаслідок інновацій, що відбуваються в системі його 

музично-педагогічної освіти, провідними завданням стає підготовка 

професіонала, впевненого у своїх знаннях, здатного до впровадження 
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мистецьких інновацій та самоосвіти, до вирішення та постановки мистецьких 

проблем.  

Наголосимо, що на різних етапах становлення педагогічної думки на 

ідеї особистісно орієнтованого навчання спиралися Сократ (евристичний 

метод), Л. Толстой (природна взаємодія вчителя і учнів у школі), С. Френе 

(положення щодо природної діяльності дітей) тощо. В кінці ХХ століття 

вченими (Є. Бондаревська, В. Сєріков, А. Хуторський, І. Якиманська та ін.) 

було запропоновано сучасну концепцію особистісно орієнтованого освіти, 

ідеї якої знайшли свою реалізацію  і в музичній педагогіці (А. Козир, 

С. Горбенко, П. Косенко, Н. Мозгальова, Г. Падалка, Г. Ципін, О. Щолокова 

та ін.). 

Використання особистісно орієнтованого підходу в нашому 

дослідженні дасть можливість проаналізувати стан і рівень вокальної 

навченості майбутніх учителів музики, врахувати індивідуальні 

характеристики та психологічні особливості студентів, їх пізнавальні мотиви, 

потреби, уподобання у вокальній та навчальній діяльності, а також оцінити  

ступінь загальних, музичних і вокальних здібностей, виконавського та  

вокально-інтерпретаційного досвіду й музичних досягнень. Упровадження 

особистісно орієнтованого підходу в процес вокальної підготовки вчителів 

музики передбачає рoзвитoк і самореалізацію особистості кожного студента, 

визнання викладачем його унікальності. Цьому сприяє діалогічна 

спрямованість навчання співу, співробітництво викладача і студента під час 

занять вокалом.  

Особистісно oрієнтoване навчання співу також враховує, щo визначені в 

навчальних програмах мета і зміст з часом набувають для студента 

oсoбистіснoгo значення, формують мoтивацію дo вокального навчання, 

оскільки такий вид навчання передбачає самоосвіту, самопізнання, 

самоактуалізацію, самовизначення особистості на основі провідних вокальних 

ціннoстей. При цьому основним критерієм вокальної підготовки студентів 

визначається їх готовність до художньо-інтерпретаційної діяльності.  



79 
 

Упровадження особистісно орiєнтовaного пiдходу в процес вокальної 

підготовки вчителів музики сприяє створенню сприятливого психологічного 

клімату та умов для активної вокально-виконавської діяльності, з 

урахуванням рівня музичних здібностей, музичних цінностей та вокального 

досвіду студента. При цьому сам студент сприймається педагогом як 

особистiсть, щo має унікальні вокальні можливості, уподобання та інтереси.  

Відповідно до сказаного, сутність особистісно oрієнтoванoгo підхoду 

визначається усвідомленістю педагогом з вокалу багатогранного та 

складного світу емоційних і вокальних можливостей майбутніх учителів, 

підтримка їх подальших устремлінь та спрямування на виконання нових 

виконавських завдань. Педагог повинен забезпечити психологічно 

сприятливі умови для вокального навчання та розвитку, й головне – для 

вокального самовизначення студентів. Це означає, що кожному студенту 

необхідно здійснити усвідомлений вибір подальшої музично-педагогічної 

діяльності, власних музичних інтересів, а викладач має зорієнтувати його на 

цей вибір, виявити та розвинути інтерес та зацікавленість до вокальної 

діяльності, тобто всі суб’єкти навчання повинні бути переконані в тому, що 

їм необхідно займатись вокалом, а в майбутньому художньо-

інтерпретаційною діяльністю.  

З цих позицій особистісно oрієнтoвані технoлoгії навчання в практиці 

вокальної підготовки визначаємо як такі, що в своїй основі ґрунтуються на 

співпраці й передбачають позитивне ставлення до студента як до суб’єкта 

музично-педагогічного спілкування, який усвідомлює свою відповідальність 

за результати вокального навчання. На думку Є. Бондаревської, 

технологічний арсенал особистісно орієнтованого підходу становлять методи 

і прийоми, що відповідають таким вимогам: діалогічності й спрямованості на 

особистісній розвиток, мають творчо-діяльнісний характер і надають 

студенту необхідного простору, свободи для творчості, прийняття 

самостійних рішень, вибору змісту і засобів навчання (Бондаревская, 1997, 

c. 13).  
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Відповідно до сказаного, сучасна китайська дослідниця Пан На 

пропонує застосовувати у процесі вокального навчання студентів з Китаю 

комплекс таких методів: міжособистісної взаємодії і діалогічного 

спілкування в системі «викладач-студент» (дискусія, взаємозбагачувальний 

діалог, пояснення, обговорення), евристичні методи  (проведення аналогій та 

порівнянь, використання асоціацій, синхронічний та цілісний аналіз 

музичних творів, використання запитань евристичного характеру), 

репродуктивні та творчі методи роботи над вокально-виконавською технікою 

(діалогічні, наочні, практичні), пошуково-самостійні та рефлексивні методи 

(синестезії, інверсії, особистісних асоціацій, самовираження і 

самоосмислення) (Пан На, 2013, с. 9, 10).  

Отже, з позицій особистісно орієнтованого підходу готовність 

визначається  професійно важливою якістю і стійкою характеристикою 

особистості, а також підготовкою до певного виду діяльності, що передбачає 

розвиток індивідуальних здібностей, знань, фахових умінь і навичок. На 

думку О. Степаненко, готовність є складним особистісним утворенням, в 

основі якого лежать позитивні установки, мотиви й засвоєні цінності 

викладацької професії, а також фахово важливі риси характеру, знання, 

уміння і навички та набутий досвід їх застосування. Такий набір якостей 

забезпечує спроможність педагога визначати ефективні способи діяльності, 

оцінювати власні можливості щодо їх відповідності особливостям професії.  

Цікавою в цьому плані є позиція П. Рудик, яка відзначає роль 

пізнавальних процесів та емоційно-вольових факторів, котрі можуть 

послаблювати або підсилювати активність особистості для формування 

готовності у обраній діяльності. Дослідниця зауважує: «прагнучі задовольнити 

свої потреби, людина на основі внутрішньої активності (біологічної, 

фізіологічної та психічної) реалізує свої неспецифічні або специфічні 

можливості в практичній діяльності. При цьому неспецифічні можливості 

передбачають активне використання загальних засобів, прийомів і способів дій, 

реалізацію власного досвіду, волі і почуттів» (Рудик, 1974, с. 182).   
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На засадах особистісно орієнтованого підходу ґрунтується дослідження 

В. Молотай. У ньому готовність визначається як особистісний стан людини, 

що відповідає різним рівням психічної регуляції, зокрема: особистісно-

знаннєвому, ситуативно-цільовому та операційно-виконавчому. 

Психологічна готовність, на думку автора, включає здатність до 

психологічної саморегуляції, спроможність діяти у нестандартних умовах, 

уміння передбачати майбутній педагогічний результат. Будучи однією з 

основних характеристик якостей особистості, готовність формується в 

результаті набуття життєвого досвіду, який засновується на позитивному 

ставленні до обраної діяльності, усвідомленні мотивів і потреб. На думку 

вченого, так виявляється особистісна сутність формування готовності  до 

обраної діяльності (Молотай, 2006, с. 16).   

Адаптуючи сказане до мети і завдань цього дослідження можна 

наголосити, що у ракурсі особистісного підходу готовність визначається як 

цілісний прояв психологічних ocoбливocтeй та професійних якостей 

майбутніх вчителів музичного мистецтва, який надає змогу eфeктивнo 

виконувати художньо-інтерпретаційну діяльність. Таким чином, 

застосування особистісно орієнтованого підходу в практиці підготовки 

китайських студентів дає можливість спрогнозувати процес вокального 

розвитку кожного студента і впливати на його вокально-виконавську та 

навчальну діяльність, а також розглядати готовність до художньо-

інтерпретаційної діяльності як результат вокального навчання студентів.   

У ракурсі застосування функціонального підходу готовність 

визначається як певний функціональний стан, що спрямовує на досягнення 

високих результатів у процесі виконання того чи іншого виду діяльності. Цей 

підхід трактує готовність як вибіркову активність, установку, визначену 

поведінку людини, спонукаючи її до виконання обраної діяльності. Згідно з 

цим підходом функціональний стан готовності до цієї діяльності 

обумовлюється характерними та стійкими психічними особливостями.  
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Функціональний стан готовності до такої діяльності вчені М. Дьяченко 

та Л. Кандибович визначають як складний і цілеспрямований прояв 

індивідуальності з власною динамічною структурою, між компонентами якої 

існують функціональні зв’язки. На цей стан впливають умови, за яких 

відбувається діяльність, а також оточуюче середовище (Дьяченко, 

Кандыбович, 1976).  

Функціональний підхід дає можливість абстрагуватися від об’єкту і під 

час аналізу результатів музичної діяльності керуватися інформацією щодо 

змісту та сутності виконуваних учителем функцій. Їх основною є 

цілепокладання, оскільки без нього неможливо досягти головної мети 

вокального навчання студентів. Для досягнення цієї мети необхідно 

визначити стратегію, знайти відповідні рішення, які виражаються у 

плануванні навчальних занять, послідовності набуття вокальних умінь і 

навичок, участі у різноманітних заходах, необхідних для реалізації 

поставленої мети. Після планування відбувається практична оцінка 

поставленої  мети та аналізу досягнутих  результатів.  

Враховуючи діалектичну, багаторівневу природу вокальної творчості 

та  її  цілісний й динамічний характер, вважаємо за необхідне розглянути такі 

функції вокального навчання: гуманістичну, інтегративну, освітню, творчу та 

комунікативну. Наочно їх представлено на рис. 2.1. 

Гуманістична функція відображає орієнтації викладача вокалу на 

гуманістично-ціннісні принципи сучасної мистецької освіти, у площині яких 

акцентується значення самоцінності особистісних якостей майбутнього 

вчителя музики, розкриття його вокальних можливостей, розвитку і 

формування   світоглядних і духовно-моральних якостей. 

Інтегративна функція відображує один з основних принципів сучасної 

музичної педагогіки – принцип інтеграції, що виявляється в інтенсивному 

збагаченні вокального навчання і сучасними психолого-філософськими та 

музикознавчими ідеями, а також ідеями вокально-педагогічної інноватики.  



83 
 

 

 

Рис. 2.1.  Функції вокального навчання. 

 

Тим самим забезпечується організація міждисциплінарного набуття фахових 

знань, їх реалізація в процесі вокальної підготовки. Крім того, 

інтегративність набуває важливого значення у функціональному аналізі 

вокальних творів, зокрема   розгляду композиційної логіки вокального твору, 

його тональної будови та ладової функціональності. Головним принципом 

функціонального підходу в процесі аналізу музичних творів є усвідомлення 

музичної форми як основного «носія художнього смислу» або «проекції 

художньої ідеї на інтонаційну плоть» (Сниткова, 1992, с. 13). Для пояснення 

функціональної логіки музичної композиції в практиці навчання 

використовуються концепції Б. Асаф’єва, В. Москаленка, Є. Назайкінського, 

В. Медушевського, Т. Чернової. В цих працях було представлено такі 

категорії як музична форма та її функції, композиційна логіка, 

драматургічний профіль тощо.  Усвідомлення цих концепцій  стало основою 

для розуміння внутрішніх закономірностей вокальних творів. Таким чином, 

інтегративна функція визначає інтеріоризацію міждисциплінарних знань та їх 

використання у процесі навчання вокалу.  

Освітня функція концентрує в собі дидактичну, виховну і розвиваючу 

функції, що є підставою для фахового становлення майбутнього вчителя 
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музики, його вокального та інтелектуального розвитку. Освітня функція 

проявляється у сформованих психолого-педагогічних, музикознавчих та 

методичних знаннях, вокально-виконавських уміннях, сформованості «Я-

концепції» вчителя музики та його здатності до міжособистісної комунікації. 

Ця функція спрямовує на оволодіння різними професійними компетенціями, 

способами вокального розвитку як майбутнього вчителя і музичного діяча та 

на досягнення якості вокального навчання  китайських студентів на теренах 

України. 

Творча функція визначає перспективи вокального зростання 

китайських студентів, забезпечує моделювання й впровадження новітніх 

технологій та методів вокального навчання у педагогічну практику, 

спрямовує на творчу виконавську діяльність.  

Комунікативна функція передбачає застосування різноманітних  

комунікативних зв’язків, необхідних для ефективного вокального навчання 

студентів, побудови навчального процесу на засадах діалогової взаємодії. 

Вона  орієнтує студентів на творчий діалог у межах існуючих теорій музичної 

освіти, спрямовує міжособистісну взаємодію та полікультурний діалог під 

час вокальних занять. Комунікативна функція  також сприяє розвитку 

комунікативних умінь і навичок майбутніх учителів музики, збагачуючи  

мовленнєву і вокальну культуру розширюючи мистецький тезаурус, 

інтелектуальну розвиненість та пізнавальну активність, володіння 

педагогічною етикою спілкування. 

Отже, можна стверджувати, що у процесі вокального навчання 

студентів функціональний підхід розглядається як механізм, який здійснює 

декілька функцій, які послідовно реалізуються викладачем і студентами.  

Навчальна практика свідчить, якщо студенти виконують вузько 

спеціалізовані завдання, не спрямовані на досягнення мети, це може 

призвести до цільових розбіжностей, конфліктів у вокальній практиці під час  

реалізації функціонального підходу. Представимо основні з них: 
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- при функціонально структурованій організації вокального навчання 

відсутня взаємна зацікавленість викладачів і студентів в успішному  

результаті;  

- у функціонально спрямованих структурах інформаційний обмін між 

різними навчальними підрозділами дуже ускладнений вертикальною 

підпорядкованістю,  що може призвести до надто довгих термінів виконання 

навчальних завдань; 

- більша частина часу, яка потрібна для  фахового впливу на студентів, 

витрачається на міжособистісні стосунки, а не на реалізацію поставлених 

завдань. Це призводить до того, що студенти реагують на отриману 

інформацію з великим запізненням. 

Урахування зазначених недоліків  дасть можливість більш точно і 

виважено, з орієнтацією на кінцеві цілі, визначити характеристики готовності 

вчителя музики до художньо-інтерпретаційної діяльності, виходячи з 

результатів діяльності. Таким чином, сутність функціонального підходу в 

процесі вокальної підготовки полягає у визначенні функцій, які повинен 

виконувати майбутній учитель музики в процесі педагогічної діяльності для 

задоволення музичних потреб та уподобань учнів. Функціональний підхід 

спрямовує їх на виконання певних завдань та  необхідних  функцій, надає 

можливість орієнтуватись на кінцевий результат музично-педагогічної 

діяльності.  

Застосовуючи при цьому принцип розподілу праці можна говорити, що 

виконання функцій під час ускладнення музично-педагогічної діяльності 

поділяється на більшу кількість операцій. Отже, сутність готовності до 

художньо-інтерпретаційної діяльності визначає її функції, а від відповідності їх 

реалізації  залежить ефективність застосування форм та методів вокального 

навчання. Таким чином, із позицій функціонального підходу готовність 

визначається як кoрoткий за чacом aбo довготривалий стан особистості вчителя, 

в якому реалізуються його естетичні та інтелектуальні функції, потрібні для 

успішного здiйcнeння художньо-інтерпретаційної діяльності.  
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На сьогодні в українській вокальній педагогіці використовується багато 

різних підходів до навчання співу кожен з яких має свої переваги та 

особливості застосування. Провідним із них є  культурологічний підхід. На 

думку науковців, культурологічний підхід включає комплекс ціннісних 

уявлень людини,  регулює її індивідуальну та соціальну поведінку, є основою 

для постановки і реалізації пізнавальних, професійних та індивідуальних 

завдань, адже, культура є вираженням досягнутого людством рівня 

історичного розвитку (Зязюн, 2008, c. 13). Культурологічний підхід 

спрямовує студентів на взаємодію з усталеними у суспільстві найбільш 

важливими культурними цінностями (Н. Мозгальова), налаштовує на 

опанування досягнень вокальної та педагогічної культури; визначає 

сприймання і розуміння майбутніми вчителями світового вокально-

педагогічного досвіду (національного досвіду різних вокальних шкіл), 

стильових та жанрових  особливостей вокальних творів певних історичних 

епох (Н. Овчаренко). Він сприяє накопиченню музично-теоретичних знань, 

поглибленому ознайомленню з методичними основами і сучасними 

технологіями обраної професії, формує важливі моральні якості майбутнього 

учителя музики, сукупність яких надає можливість активно і творчо 

працювати у обраній музично-педагогічній галузі (Пан На).  

У Словнику з педагогіки культурологічний підхід трактується як 

конкретно-наукова методологія пізнання та переосмислення педагогічної 

реальності, в основі якої лежить  аксіологія; бачення освіти через контекст  

культури, тобто усвідомлення її як культурного процесу, який відбувається у 

відповідному культурі середовищі.  Всі його складники наповнені 

особистісними смислами і слугують людині, яка вільно виявляє свою 

індивідуальність, спроможність до культурного саморозвитку і 

самовизначення у річищі культурних цінностей (Коджаспирова, 2000, c. 89).  

В інших виданнях культурологічний підхід визначається як напрям в 

педагогічній практиці, в основі якого знаходиться принцип культурної 

відповідності освіті. Зазначимо, що він жодним чином не суперечить 
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науковому змісту освіти, а доповнює його та збагачує (Гончаренко, 1997, 

c. 12). Необхідність впровадження культурологічного підходу у вокально-

навчальну практику зумовлено тим, що загальну систему знань про світ, 

людину і суспільство необхідно кардинально переосмислити з огляду на 

зміни сучасних вимог як до освіти, так і духовного надбання української 

нації, її самобутності та музичної культури. Отже, виникає нагальна потреба 

повернутися до людських цінностей, до особистості, яка усвідомлює себе як 

мікрокосм і частину світової культури, пізнаючи на основі діалогу культур 

себе у своїй культурі, примножуючи культуро-творчий досвід людства 

(Курлянд, 1994). Саме ці важливі положення є підставою становлення 

культурологічної парадигми сучасної української педагогіки мистецтва.  

Більшість дослідників, які працюють у сфері культурологічного 

підходу, відзначають, що саме цей підхід характеризує гуманізацію та 

гуманітаризацію мистецької освіти, адже в його основу покладена людина як 

вільна, розвинена індивідуальність, здатна до особистісної самореалізації в 

процесі співпраці та спілкування з іншими людьми, національною та 

світовою культурою. Саме у змістовому полі культурологічної парадигми, на 

думку М. Кагана, визначається унікальність людини, а її творчий та 

інтелектуальний  потенціал розглядається як основна продуктивна сила 

суспільства, яка  посилює особистісний фактор, такі характеристики людини 

як її самобутність і самоцінність. Отже, «людина стає прямим 

культурогенним суб’єктом, який втілює себе в культурі, робить її своїм 

інобуттям і культурою формується» (Каган, 1991, c. 123).  

На переконання І. Зязюна, культурологічна спрямованість підготовки 

вчителя визначає комплекс його ціннісних уявлень, контролює індивідуальну 

та соціальну поведінку, є основою для постановки і виконання пізнавальних, 

практично-професійних та особистісних завдань (Зязюн, 2008, с. 13). Таким 

чином, культурологічний підхід  можна розглядати не тільки як внутрішній 

імпульс розвитку майбутнього вчителя музики, але  й як «механізм, що 

забезпечує цей розвиток (Тушева, 2016).    
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Одним із положень сучасної культурологічної концепції 

(В. Андрущенко, Є. Бондаревська,  І. Зязюн, Г. Шевченко, О. Щолокова та 

ін.) є те, що викладач повинен не передавати готові зразки духовної 

культури, а створювати та реалізувати їх разом із студентами. Одночасний 

пошук цінностей, визначення норм і принципів навчання, їх реалізація в 

обраних видах діяльності та спілкуванні визначають зміст та сутність 

сучасної парадигми культурологічної освіти. Самореалізація та саморозвиток 

вихованця і самого вчителя відбувається в межах їхньої взаємодії, яку іноді 

називають культурно-виховним простором (Андрущенко, 2005; Горелов, 

2001; Курлянд, 1994; Щолокова, 1996). 

Основні характеристики культурологічної парадигми сучасної 

мистецької освіти базуються на принципах: головним завданням освіти є 

розвиток особистості, а основним результатом  – становлення унікальної 

індивідуальності майбутнього фахівця;  зміст освіти повинен бути 

наповнений культурними цінностями та сенсами; методичні засоби, форми і 

методи навчально-виховного процесу повинні бути спрямованими на 

самопізнання, формування професійно-суб’єктних властивостей особистості, 

підготовка фахівця професіонала повинна здійснюватись в особливому 

культурно-виховному середовищі, коли є всі підстави для того, щоб  

особистість могла вільно вибрати способи самореалізації, самоосвіти та  

культурного саморозвитку (Горелов, 2001).  

Важливість орієнтації на культурологічний підхід у процесі вокальної 

підготовки китайських студентів обумовлена зростаючою роллю 

гуманітарних знань, віднайденням нових мистецьких засобів, здатних 

ефективно вплинути на мистецько-освітні процеси, морально-духовний 

розвиток і виховання молоді. У такому ракурсі вокальну підготовку можна 

розглядати як складний феномен у єдності ціннісно-змістових, знаково-

комунікативних та вокально-виконавських характеристик. У межах 

педагогічних університетів вокальна підготовка вчителя музики повинна 

стати інтегрувальною підставою, на якій  слухові та вокальні навички 
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студентів, а також набуті музично-теоретичні знання, естетичні та емоційно-

почуттєві враження виступають чинниками вокально-виконавського 

зростання та фахової компетентності (Тушева, 2016).  

На основі сказаного положення культурологічного підходу в контексті 

вокального навчання можна обґрунтувати таким чином: 

- зміна алгоритму «студент – навчальні засоби – знання» на алгоритм 

«студент – культура – навчальні засоби – знання»;  

- обумовленість культурного контексту навчального матеріалу 

діалоговими відносинами в середині музичного тексту; 

- стимулювання та задоволення культурно-інформаційних потреб 

студентів у процесі навчання. 

Важливого значення набуває створення пізнавального культурно-

інформаційного середовища, завдяки якому у майбутніх вчителів формується 

позитивне ставлення в цілому до вокального навчання та різних жанрів 

вокальної музики. За таких обставин у процесі вокального навчання 

китайським студентам необхідно сформувати аксіологічне ставлення до 

найкращих музичних здобутків людства, розвинути цілісне уявлення про 

надбання вокальної культури в історичному контексті, сформувати уміння 

розглядати різні мистецькі явища як цілісну картину культурно-історичного 

розвитку суспільства. Такий погляд на здобутки національного вокального 

мистецтва дозволяє більш повно відчути його унікальність та своєрідність, а 

також спорідненість із найвищими досягненнями світового ї вокального 

мистецтва.  

Таким чином, використання головних положень культурологічного 

підходу в процесі вокального навчання студентів сприяє становленню 

загально естетичної та музичної культури студентів, підвищує стан вокальної 

підготовки як майбутніх вчителів музики так і професійних виконавців.  

У контексті культурологічного підходу  виконання вокальних творів 

можна трактувати як художньо-інтерпретаційну  діяльність студентів у сфері 

вокального мистецтва, завдяки якій формується естетичне ставлення до 
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оточуючої дійсності, розкриваються нові сторони художньо-образного 

відображення  музичних творів, утверджується гуманістична спрямованість 

вокально-художніх цінностей в загальному та мистецькому розвитку 

особистості.  

У методології сучасної мистецької освіти пріоритетної уваги набув 

системний підхід. Уявлення про систему як цілісність та упорядкованість 

буття з’явились ще в античній філософії а потім поняття «система» набуло 

значення «цілісності» у контексті розділу як природних, так і штучних 

об’єктів, а в подальшому як «цілого, що складається з частин». Тому, у 

філософському тлумаченні системний підхід визначає взаємозв’язки і 

взаємозалежності різних наукових теорій, які сформувалися у різних галузях 

знань, а також поєднання основних концептів традиційної науки в загальних 

філософських системах. У психологічному ракурсі системний підхід сприяє 

інтеграції різнорівневих знань  щодо механізмів прогресивного становлення 

людини як індивіда та суб’єкта діяльності, успішної особистості та 

індивідуальності. Враховуючи, що основні складові структури особистості 

весь час перебувають у стані розвитку, формуються  нерівномірно (деякі 

швидше, інтенсивніше, а інші більш повільно), відомий український 

психолог Г. Костюк виводить взаємозалежність зв’язків підструктур, 

ієрархічних за своїм характером, і складною детермінацією особистісного 

розвитку. Вчений наголошує,  що індивід може стати особистістю тільки 

тоді, коли в нього формується свідомість та самосвідомість, спроможність 

виконувати соціальні функції, а відповідно й професійні обов’язки. Таким 

чином, утворюється система особистісних і важливих професійних якостей 

(Костюк, 1971, c. 17–25).  

Важливо відзначити позицію О. Рудницької, яка вважає, що у галузі 

мистецької освіти системний підхід сприяє встановленню зв’язків між 

філософією (наука про загальні закони природи, суспільства, мислення), 

філософією освіти (наука про сутність освіти та її закономірності 

функціонування в суспільстві) та філософією мистецтва (наука про сутність 
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мистецтва та закономірності його існування в суспільстві). Використання 

системного підходу, на думку дослідниці, дозволяє розглядати мистецьку 

освіту як цілісну педагогічну систему в структурному, функціональному й 

генетичному аспектах. Учена переконана, що системність як методологічний 

постулат передбачає постійну корекцію (Рудницька, 1998).  

Особливості системного підходу представлено в роботі М. Кагана 

«Системний підхід і гуманітарне знання» (Каган, 1991). Основним завданнями 

цього підходу вчений вважає дослідження «системних об’єктів як форми 

існування і руху реального світу, як прояв його упорядкованості», а також 

«конструювання системи категорій, що відображає системні зв’язки між 

об’єктами вивчення і робить впорядкованим саме пізнання» (Каган, 1991, с. 29). 

На думку М. Кагана, системний підхід характеризує «багатомірність» і 

«поліфункціональність» художньої діяльності особистості. На його основі 

можна вивчати  відносини між людиною та природою, суспільством та 

культурою. На переконання вченого, системне дослідження музичних творів 

необхідно здійснювати на трьох рівнях: предметному, функціональному та 

історичному (Каган, 1991, c. 14). Таку позицію підтримує І. Котляревський, 

який визначає три структурних площини музичного твору. Перша – це рівень 

елементів музичного мовлення, наступна – рівень їх зв’язків, третя площина – 

це рівень цілісності, який охоплює концепцію музичного твору в цілому. 

Запропоновану структурну ієрархію науковець об’єднує поняттям, яке 

віддзеркалює системність наукового пізнання музичного твору, а саме: 

«музично-теоретична система» (Котляревский, 1983).  

На переконання Н. Мозгальової, цей підхід дозволяє досліджувати 

інтегративні зв’язки, системні особливості підготовки вчителів музики та її 

якісні характеристики. Сказане передбачає переконструювання навчального 

матеріалу, надання йому такого змісту, який би сприяв успішному засвоєнню 

знань, розвитку умінь і навичок у всій системі фахового навчання 

(Мозгальова, 2011, с. 74, 75). На думку Н. Овчаренко, застосування 

системного підходу дозволяє обґрунтувати комплекс закономірностей та 
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принципів вокального навчання майбутніх учителів музики (Новий 

тлумачний словник української мови, 1999, c. 8, 9).  

Підсумовуючи вищезазначені положення зазначимо, що системний 

підхід як методологічна платформа застосовується під час вивчення 

теоретико-методичних основ вокального навчання (Н. Овчаренко, Цзінь 

Нань), професійно-особистісного досвіду майбутніх учителів музики 

(Н. Попович), вокально-методичної майстерності (Л. Василенко), 

артистично-педагогічних умінь (В. Костюков). Використання цього підходу 

під час формування готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності в 

процесі вокальної підготовки дозволить досліджувати цей процес як відкриту 

систему, що характеризується цілісністю та  розвитком її структурних 

складників, особливостями функціонування,  етапами і динамічністю. 

Аналіз наукових праць із проблеми дослідження також засвідчив 

необхідність застосування, як методологічної основи готовності до 

художньо-інтерпретаційної діяльності,  структурно-семіотичного підходу. 

Відзначимо, що термін «семантика» походить від грецького  

(семантікос) – «знак», «позначка», «символ». Семантика вивчає значення 

мовленнєвих  конструкцій,  їх складових частин,  а також «надає правила для 

інтерпретації синтаксису, яка не повинна  виходити за межі 

задекларованого». З філософської точки зору, семантика є частиною науки 

про логіку і займається тлумаченням конкретних смислових структур та їх 

логічної взаємодії. Так, у дослідженнях О. Лосєва логіка музичної форми 

розглядається з позицій «смислової структури». Намагаючись пояснити 

феноменологію музики через діалектичний метод пізнання внутрішнього 

устрою мистецтва, вчений переконує, що музичне пізнання можливе завдяки 

музичному переживанню. Тобто підкреслюється значення емоційно-

почуттєвого чинника в розумінні структури та художнього смислу музичного 

твору (Лосев, 1995).  

У розумінні Ю. Лотмана, структура художнього твору – це «системна 

єдність», «ієрархічно організована семіотична структура». Аналізуючи 
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значну кількість художніх текстів учений доходить висновку, що внутрішня 

структура художнього тексту передбачає вивчення всіх його рівнів: «від 

нижчих – метрико-ритмічного і фонологічного – до самих високих – рівня 

сюжету й композиції» (Лотман, 1972, с. 12, 136). Погоджується з цією 

думкою М. Бахтін, який  вважає, що художній твір – це певний естетичний 

об’єкт, який необхідно досліджувати «в структурному цілому, розуміти 

форму і зміст в їх суттєвому і необхідному взаємозв’язку: форму як форму 

змісту, і зміст як зміст форми» (Бахтин, 1986, с. 88, 89).  

Фундатором терміна «музична семантика» є Б. Асаф’єв. У своїй праці 

«Музична форма як процес» учений презентує концепцію становлення 

музичного мистецтва, інтонації та музичної форми,  а також  обґрунтовує 

мовно-семантичний метод аналізу музичних творів і визначає його 

провідним у вивченні музичних творів (Асафьєв, 1967). У річищі 

асаф’євської теорії знаходиться інтонаційно-семантична концепція 

В. Холопової та В. Медушевського. Відповідно до тлумачень В. Холопової 

джерелом номер один у формуванні музичної семантики є жанр, осмислення 

якого передбачає, по-перше, вивчення його як загальної художньої категорії, 

по-друге, розуміння жанру як феномену художньої культури, пов’язаного з 

процесом художньої творчості, детермінованою природою людської 

діяльності, по-третє, вивчення специфіки жанру через розгляд його 

семантичних одиниць, по-четверте, проведення типології і класифікації 

жанрових модифікацій музичних творів в історико-культурній динаміці. 

Учена розглядає жанр  як структурно-типологічну категорію, що  охоплює 

практично всі сфери художньо-творчої діяльності та рівні його пізнання. На 

думку В. Холопової, кожний музичний твір має певну інформаційно-

семантичну насиченість, яку несе в собі музичний зміст, а музичному образу 

притаманний високий ступінь узагальненості та символічності, що зумовлює 

складність для художнього пізнання та оцінки оригінальності творчого стилю 

композитора (Холопова, 2015). 
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Згідно з поглядами В. Медушевського, головний механізм осмислення 

процесів творчості, виконання та сприйняття – це «занурення в інтонаційну 

суб’єктивність твору, що дозволяє проникнути в його внутрішню структурну 

логіку». Вчений вважає, що інтонаційна сфера музики є не що інше, як 

відображення духовного світу людини, особливостей її характеру та 

темпераменту. Ґрунтуючись на вченні Б. Асаф’єва, дослідник  пояснює 

механізми художнього творчості, відштовхуючись від своєї теорії подвійної 

музичної форми, суть якої полягає у вивченні внутрішньої структури 

музичного твору через семантичні функції жанру, особливості організації 

часу і простору. Разом вони утворюють семіотичний метод пізнання, за 

допомогою якого виокремлюється семантико-структурний інваріант 

музичного твору, розкривається його внутрішня структура (Медушевский, 

1980, c. 39–48).  

У парадигмі сказаного знаходяться погляди М. Арановського, який 

розглядає музичну мову як систему структурно пов’язаних елементів для 

кодування смислових значень. На думку науковця, аналіз музичного твору 

має бути спрямовано на визначення константних ознак, таких як структура, 

семантика і художній образ. Зокрема, такий підхід було застосовано вченим 

для аналізу структурно-семантичного інваріанту жанру симфонії, що 

дозволило краще зрозуміти драматургію твору та його образний зміст 

(Арановский, 1998).  

На структурно-функціональному підході ґрунтується концепція 

українського вченого С. Шипа, де музична мова розглядається як системне 

явище. На думку науковця,  музично-мовні закономірності допомагають 

осмислити й розкрити логіку музичного мислення композитора, що, у свою 

чергу, працює на виявлення особливостей музичного твору  будь-якого 

жанру і стилю. Запропонований автором структурно-функціональний підхід, 

що розкриває специфіку музичної мови і мовлення, доцільно спроектувати і 

на предмет нашого дослідження – художньо-інтерпретаційну діяльність у 
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процесі якої здійснюється аналіз художньо-образного змісту вокального 

твору, а потім його відтворення (Шип, 2001).  

Аналіз науково-методичної літератури і вокально-педагогічної 

діяльності показав, що використання принципів структурно-семіотичного 

підходу в навчальній практиці характеризується деякою складністю. По-

перше, він вимагає свідомої відмови від класичного, «нормативно-

догматичного» музичного мислення, яке навіть у сучасній культурі 

продовжує виконувати роль універсальної мови для виконавців і 

композиторів. По-друге, домінуючи в процесах міжособистісного творчого 

спілкування, цей тип мислення ускладнює розуміння сучасних вокальних 

текстів і виконання творів, адже, навіть працюючи над найсучаснішим 

твором,  ми відштовхуємось від загальноприйнятих правил, позицій тощо. 

По-третє, при виконанні старовинної музики орієнтація на цей підхід вимагає 

створення інтерпретаційної моделі, спираючись на самі артефакти цієї доби, 

згадки сучасників, збережені у текстологічному вигляді, жанрово-стильові 

еталони виконавства, а також особливості тогочасного інструментарію. 

Музикознавці, прихильники семіотичного підходу у вокальній 

педагогіці, вважають, що первинним є усне мовлення, а відтворення його у 

співі і є власне музичною мовою. Деякі педагоги-вокалісти (В. Антонюк, 

О. Мишуга, М. Микиша, Н. Овчаренко, О. Руч’євська, Н. Щербакова, У Хун 

Юань та ін.) пропонують лінгвіcтичні принципи методики навчання вокалу, 

згідно з якими, музична мова – це музичний текст, а опанування музичною 

мовою відбувається шляхом набуття певних навичок. Так, В. Антонюк 

відзначає, що музичні мови відрізняються одна від одної, що мова – це те,  

що творять композитори, а не те, як вимагають канони даної епохи. Тому під 

час навчання вокалу необхідно звертати увагу на особливості музичної мови 

кожного композиторського стилю (Антонюк, 2001, с. 96). «У сучасному 

вокальному творі, – зазначає О. Ручьєвська, – де, зазвичай,  присутні лише 

формалізовані моделі почуттів, а смисловий зміст тексту може бути 

«закодованим» у різних мовних комбінаціях, експресивних 
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звукосполученнях тощо, інтонаційна палітра несе особливе функціональне 

навантаження». Вчена відзначає: «насправді музика ніколи не розкриває той 

самий зміст, що його несе в собі текст, але вносить свій власний зміст. Текст і 

музика стають елементами нової системи, якою і є вокальний твір» 

(Ручьевская, 1977, c. 117)..   

За визначенням Н. Овчаренко, семіотичний підхід уможливлює 

упровадження в зміст вокальної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва навчального матеріалу з музичної семіотики як основи для 

системного дослідження літературної та музичної мови вокального твору; 

опанування майбутніми учителями музичного мистецтва семіотичного 

аналізу музично-поетичного тексту, який є компонентом семіотично-

герменевтичного аналізу вокального твору (Овчаренко, 2006, c. 8, 9).  

У зв’язку з цим, особливого значення для вокальної підготовки 

вчителів музики набуває герменевтично-семіотична концепція, яка стала 

методологічною та світоглядною основою для розуміння і тлумачення 

музичних текстів. Відповідно до герменевтично-семіотичної концепції у 

науці існує багатозначність трактування символу, залежно  від контексту. На 

переконання дослідників, саме таку образно-символічну систему представляє 

світ вокальної музики, адже створення нових образно-абстрактних та 

узагальнених символів, їх відображення становить головну мету і 

призначення вокальної діяльності. Таким чином, чим ґрунтовнішим  є 

підґрунтя художньо-інтерпретаційної діяльності, тим глибше стає власний 

досвід інтерпретатора. 

Незважаючи на неоднозначне ставлення і різне бачення науковцями 

цього підходу, це перший підхід, який пропонує в основу навчання вокалу 

покласти орфоепічні норми та психологічні теорії. Так, В. Антонюк 

наголошує, що зв’язок манери співу з фонетикою мови й вимовою становить 

головну прикметну рису національної вокальної культури. На її думку, 

«пошуки правди вокальної інтонації неможливі без віднайдення правди 
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мовної інтонації, а також без знань правил вокальної орфоепії тієї чи іншої 

мови у співі» (Антонюк, 2001, c. 18).  

Узагальнюючи сказане відзначимо, що однією з причин визнання 

користі структурно-семіотичного підходу для практики вокальної підготовки 

студентів є те, що він заохочує викладачів відійти від принципів 

традиційного навчання та поглянути на цей процес по-іншому. Цей підхід 

сприяє більш фахово та практико орієнтованому навчанню студентів, 

дозволяє використовувати різні види діяльності, які, зазвичай, виконують у 

реальності вчителі музичного мистецтва. Така спрямованість також є дуже 

корисною з погляду мотивації студентів, оскільки готує їх до реальних 

педагогічних ситуацій у майбутній професійній діяльності.  

В умовах закладів вищої педагогічної освіти, коли підготовка  

студентів здійснюється за спеціальністю 025 «музичне мистецтво»,  

структурно-семіотичний підхід може застосовуватися як при підготовці 

викладачів вокалу, так і при підготовці солістів-виконавців, які працюють у 

різних вокально-хорових колективах. При цьому навчання вокалу стає більш 

раціональним і незалежним, спрямованим на освітні запити сучасного 

суспільства. Однією з незаперечних переваг цього підходу в процесі 

вокальної підготовки китайських студентів є те, що задекларовані ним 

методи і прийоми вивчення нотного тексту є мобільними  і можуть 

застосовуватися для вивчення музики  будь-яких жанрів і стилів. Отже, 

відповідно до структурно-семіотичного підходу, вокальна підготовка 

майбутніх викладачів здійснюється таким чином, що поступово спрямовує 

діяльність студентів у напрямі створення переконливої художньої 

інтерпретації вокального твору, коли доводиться замислюватися над його 

нотним і літературним текстом, художньо-образним змістом і обирати 

відповідні методи навчання. 

Таким чином, усебічний аналіз дослідження визначеної проблеми 

показав, що методологічною основою вокального навчання студентів можуть 
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стати діяльнісний, особистісно орієнтований, функціональний, 

культурологічний, системний, структурно-семіотичний підходи.  

Створюючи ґрунтовну основу для всебічного вивчення проблеми 

формування готовності вчителів музичного мистецтва до художньо-

інтерпретаційної діяльності, вони визначають конкретні напрями 

впровадження теоретичних ідей у процес вокальної підготовки студентів.  

Для модернізації сучасної музичної освіти в Україні та Китаї, вивчення 

готовності майбутніх учителів музики до художньо-інтерпретаційної 

діяльності, важливого значення набуває й визначення принципів її 

формування. Аналіз психолого-педагогічної та музикознавчої літератури, а 

також дисертаційних досліджень свідчить, що принципові засади підготовки 

китайських студентів на мистецьких факультетах закладів вищої педагогічної 

освіти в Україні, вивчали як українські (А. Козир, Л. Куненко, О. Щолокова 

та ін.) так і молоді китайські науковці (Ван Бін, Ван Сінь Цзюнь, Чжан Цзе, 

У. Іфан, Шугуан). Водночас узагальнення результатів  їх теоретичних 

пошуків свідчить про відсутність єдиних підходів до визначення 

принципових засад формування готовності майбутнього вчителя музики до 

художньо-інтерпретаційної діяльності у процесі вокального навчання.  

Спираючись на розглянуті дослідження щодо сутності та принципів 

вокального навчання, а також враховуючи специфіку професійної діяльності 

вчителя музики, представимо власне бачення принципів формування 

готовності майбутнього вчителя музики до художньо-інтерпретаційної 

діяльності у процесі вокального навчання. На наш погляд, цей процес 

повинен ґрунтуватися на загальних філософських і дидактичних (гуманізації, 

співробітництва, системності, активності, наочності) та розроблених нами 

спеціальних принципах. До останніх віднесемо принципи виконавського 

самоконтролю, виконавської новизни, виконавської рефлексії та 

виконавського артистизму. Розглянемо їх докладніше. 

Своєрідність художньо-інтерпретаційної діяльності вимагає 

впровадження у навчальну практику студентів з Китаю принципу 
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виконавського самоконтролю, що дозволить коригувати якість 

самопідготовки, репетиційної роботи, поліпшити психологічний та 

емоційний стан студента в процесі навчання вокалу та концертних 

виступів. Для вчителя музичного мистецтва сформованість навичок  

виконавського самоконтролю є надзвичайно важливими як для корекції 

власного виконання, так і для контролю за співом учнів. Виконавський 

самоконтроль є одним із найскладніших психічних феноменів, 

характерних для творчого музично-виконавського процесу. 

Міждисциплінарний аналіз дозволив з’ясувати, що психологи розглядають 

самоконтроль як вольову якість особистості (Р. Немов, С. Рубінштейн), 

властивість самосвідомості (Ю. Трофімов), свідому індивідуально-

психологічну здатність (А. Грінченко), здатність регулювати емоційний стан 

(А. Петровський). Основою самоконтролю вчені вважають індивідуальний 

внутрішній потенціал особистості, що ґрунтується на психофізіологічних 

особливостях. Психологічний механізм дії самоконтролю вони пояснюють 

застосуванням функцій зіставлення, самооцінки та самокорекції.  

Педагоги розглядають самоконтроль як засіб активізації 

інтелектуальних здібностей, здатність впливати на рівень навчально-

пізнавальної діяльності,  уміння і навички знаходити помилки й здійснювати 

самоперевірку. В якості останніх самоконтроль бере участь у здійсненні 

таких дій: зіставлення з певним еталоном, об’єктивна самооцінка, визначення 

характеру помилок і знаходження засобів їх виправлення, за необхідності із 

застосуванням вольових зусиль. Це сприяє підвищенню ефективності 

виконаної роботи і формуванню навичок самостійної роботи на шляху до 

особистої самореалізації. Аналіз їх наукових джерел дозволив з’ясувати 

функції самоконтролю: навчальну, виховну,  коригуючу, діагностичну, 

оцінну, стимулюючу, розвивальну. Означені  функції ґрунтуються на 

рефлексивній діяльності.   

Так, Л. Рибалко розглядає самоконтроль як частину самостійної оцінної 

діяльності, що містить постановку мети, відповідні дії щодо її досягнення, 
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вимоги до цих дій,  їх корекцію та оцінку результату. На думку вченого, 

залучення студентів до самоконтролю передбачає створення атмосфери 

зацікавленості процесом особистісного саморозвитку, заохочення їхніх 

прагнень до самостійного оцінювання власних навчальних дій, аналізу під 

час самостійної роботи над навчальним матеріалом, різних способів його 

опрацювання, актуалізацію систематичності самостійної діяльності, що 

сприяє досягненню навчальної мети (Рибалко, 2009).  

У контексті підготовки вчителя музичного мистецтва така  власна 

оцінювальна діяльність передбачає розвиток рефлексивних умінь з метою 

самоаналізу своїх технічно-вокальних можливостей, умінь самостійно 

оцінювати власні інтелектуальні дії в процесі художньо-інтерпретаційної 

діяльності. Завдяки мистецькій рефлексії уможливлюється встановлення 

функціональних зв’язків між художнім мисленням студентів та 

застосуванням вокальних прийомів і вмінь. Це передбачає переосмислення 

стереотипів інтерпретації світової вокальної музики через осягнення образно-

емоційного змісту мистецьких творів,  відповідно деякі дослідники 

(А. Грінченко, Л. Бочкарев, А. Готсдинер, О. Матвєєва та ін.) називають 

самоконтроль психологічним механізмом регуляції концертного стану 

виконавця. 

Зазначимо, що відомі музиканти також звертали увагу на таку 

складову власного оцінювання як слуховий контроль, а саме  вміння 

порівнювати власні слухові уявлення з реальним виконанням, тобто «чути 

себе на відстані», а також встановлювати взаємозв’язок між звуковими 

уявленнями і руховими відчуттями (Гао Жоцзюнь, В. Морозов, Г. Нейгауз, 

Ха Ту, Ю. Цагареллі, Цяо Лінь та ін.). Вокалісти наголошують на важливості 

цієї здатності під час текстового опрацювання вокального твору, 

відтворення його художньо-образного змісту, роботи над інтерпретацією і 

безпосередньо в процесі концертного виступу.  

На думку Т. Гризоглазової, виконавський самоконтроль – це 

усвідомлений процес концентрації музичного слуху, уваги, регуляція 
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виконавського процесу відповідно до завдань художньо-інтерпретаційної 

діяльності. У зв’язку з цим, педагогу необхідно досягти того, щоб 

самоконтроль постійно супроводжував музичні заняття студентів на всіх 

етапах роботи над музичним твором (розбір, запам’ятовування, пошук 

інтерпретаційних варіантів тощо) був присутній самоконтроль. Тобто 

студентів потрібно навчати контролювати кожен момент свого виконання. 

Розвинений самоконтроль надаватиме їм можливість удосконалювати власну 

виконавську діяльність з метою створення художньої інтерпретації. Вчена 

наголошує, що розвиток виконавського самоконтролю – складний та 

довготривалий процес. Він вимагає системної, цілеспрямованої педагогічної 

роботи з урахуванням індивідуальної підготовки кожного студента» 

(Гризоглазова, 2014, c. 165, 166). 

У дисертаційному дослідженні А. Грінченко надано переконливе 

визначення «музично-виконавського самоконтролю» як усвідомленого, 

динамічного процесу, який розвивається на засадах природних задатків і 

психологічних особливостей інтерпретатора. Він спрямовує музичний 

слух, увагу, волю на критичне оцінювання власного виконання музичного 

твору і корекції відповідно до усталеного еталону та змодельованої 

виконавської інтерпретації. Також автор акцентує увагу на важливості 

фахової спрямованості музично-виконавського самоконтролю студентів, 

який виявляється в процесі концентрації психоемоційного та творчо-

виконавського ресурсу і розвивається в умовах виконавської інтерпретації 

вокальних творів, їх звукової реалізації, наприклад,  під час педагогічної 

практики. Музично-виконавський самоконтроль, на думку автора,  

забезпечує якість  виконання відповідно до поставлених педагогічних 

завдань, успішність самостійної, репетиційної роботи, а також сприяє  

виконавському зростанню в процесі творчої педагогічної діяльності 

вчителя музики (Грінченко, 2018, c. 11).  

Китайський дослідник Чжу Пен розглядає уміння самоконтролю в 

контексті музично-виконавської самоорганізації. Як результат педагогічного 
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впливу та самостійної роботи студента, виконавська самоорганізація 

забезпечує здатність свідомого керівництва власними навчальними діями на 

основі систематичності та впорядкованості. З цих позицій музично-

виконавська самоорганізація розглядається автором як цілеспрямована 

діяльність студента, орієнтована на оволодіння уміннями, необхідними для 

самостійного освоєння художнього образу музичного твору та його 

виконавського втілення.  

Регуляція процесу виконавської самоорганізації здійснюється 

самоконтролем і самокорекцією емоційного й логічного оцінювання 

проміжних і кінцевих результатів музичної діяльності, а також 

спрямованістю виконавця на уявне створення інтерпретаційної моделі 

музичного твору та її реалізацію. На думку Чжу Пен, планомірне й 

систематичне навчання студентів основам самоорганізації сприятиме 

підвищенню успішності, дисциплінованості, самостійності виконавської 

самопідготовки, ефективному самопізнанню та самовизначенню, а також 

формуванню високого почуття відповідальності за результати власних 

навчально-виконавських дій (Чжу Пен, c. 243–246).  

У праці Гао Жоцзюнь розкривається творчо-проєктивний аспект 

формування здатності до самоконтролю студентів факультетів мистецтв. 

Отже, формування здатності студентів до самоконтролю доцільно розглядати 

як творчий розвиток особистості під час самостійної навчальної діяльності, 

що здійснюється на основі вмотивованого, свідомого, індивідуального, 

відрефлексованого навчання. На думку дослідника, здійснюючи 

самоконтроль під час вивчення музичного твору, з’ясовуючи правильність 

навчальних дій і доцільність застосування певних технічно-виконавських 

прийомів, студент починає більш детально його вивчати, а саме: розглядати 

історичні передумови його створення та стилістичні особливості 

композиторського письма автора, порівнювати цей музичний твір з іншими 

творами композитора та музичними творами, написаними в цьому жанрі, 
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аналізувати виконання твору відомими музикантами  і створювати на цій 

основі власну інтерпретацію (Гао Жоцзюнь, 2017, c. 69–72).  

Підсумовуючи сказане відзначимо, що, на наш погляд, виконавський 

самоконтроль студента над своїми вокальними діями уможливлює фіксацію 

результату навчальної діяльності; визначення завдань для подальшої 

самостійної роботи над вокальним твором; корекцію цілей навчально-

виконавської діяльності у класі вокалу. В процесі виконавського 

самоконтролю студент усвідомлює механізми розумової діяльності, з 

урахуванням яких здійснюється художньо-інтерпретаційна діяльність. Для 

успішного здійснення виконавського самоконтролю студентів потрібно 

навчити правильно міркувати, об’єктивно оцінювати творчий процес та 

художні явища, знаходити в них позитивні чи негативні сторони, 

співвідносити зі своїми художньо-естетичними позиціями, власною 

творчістю. Необхідно зазначити, що кінцевою метою виконавського 

самоконтролю є виявлення студентами креативності під час художньо-

інтерпретаційної діяльності із ефективним використанням набутих вокальних 

знань і вмінь. 

У контексті сказаного вважаємо за доцільне в процесі формування 

готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності орієнтуватися на 

принцип виконавської новизни. Цей принцип передбачає впровадження у 

процес навчання вокалу обґрунтованих та експериментально перевірених 

виконавських нововведень (ідей, концепцій, методів та прийомів). Основною 

складовою вокального навчання вокалу китайських студентів є художньо-

інтерпретаційна діяльність, яку, за визначенням, завжди спрямовано на 

об’єктивно новий художній результат. Необхідним супутником виконавської 

новизни є вміння прогнозувати і моделювати кінцевий результат, а в 

контексті нашого дослідження – переконлива художньо-педагогічна 

інтерпретація вокального твору. 

Для майбутнього вчителя це вміння важливе тим, що дає можливість 

прогнозувати результати вокального навчання, намітити шляхи 
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впровадження нових вокальних методів і прийомів та відпрацювання 

необхідної інтерпретаційної моделі. На думку А. Алексюка, побудова 

процесу, в якому народжується творче рішення, складається з аналізу, 

прогнозування, цілепокладання, проєктування і планування (Алексюк, 1998). 

Аналіз – вивчення якості вокальних знань і вмінь студентів за найбільш 

істотними показниками (повнота знань, володіння виконавськими діями, 

новизна музичного матеріалу). Результатом буде накопичення інформації, за 

якою здійснюється процес прогнозування  майбутнього інтерпретаційного 

рішення. Відзначимо, що отримання нового художнього результату є вінцем 

величезної праці як студента так і викладача. Планка «новизни» орієнтує 

майбутнього вчителя музики на створення можливостей для художньої 

інтерпретації в майбутній педагогічній діяльності.  

Щодо вокального виконавства, досить переконливою вважаємо думку 

М. Борковського, який у своїй книзі «Формула слави», стверджує:  «для того 

щоб стати відомим, необхідно мати «надзвичайний талант»». Проте слава, 

якої вже досягнули, повинна «підтримуватися і оновлюватися». Автор 

вважає, що для слави достатньо унікального голосу, приємного зовнішнього 

вигляду і акторського вміння. Але цього не достатньо, щоб залишатись 

відомим на довгий час. Для того, аби співаку не бути забутим, потрібно 

постійно створювати щось нове і цікаве для слухацької аудиторії. На думку 

М. Борковського, «бути відомим – означає використовувати багато зусиль і 

важкої праці», адже «навіть ті співаки, які мають прекрасний голос, не 

завжди можуть досягти яскравих висот і стати знаменитими». Далі він 

зазначає: «Більшість із них не можуть підтримувати свою славу протягом  

тривалого часу» (Борковський, 2000). 

Важливого значення для практики вокального навчання китайських 

студентів набуває принцип виконавської рефлексії. Виконавська рефлексія – 

це пізнання й аналіз студентами явищ власної свідомості та художньо-

інтерпретаційної діяльності. Вона поєднує в собі побудову художніх 

умовиводів, мистецьких узагальнень, виконавських співставлень і оцінок, а 
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також вражень, переживань, емоцій. У художньо-інтерпретаційній діяльності 

майбутнього вчителя музики виконавська рефлексія знаходить виявлення в 

тому, що дає можливість обміркувати почуте, виконане, прочитане. Набуття 

такого досвіду повинно бути осмисленим і узагальненим у вигляді художньої 

ідеї чи виконавської концепції.  

У зв’язку з цим, майбутньому вчителю музики необхідно оволодіти 

виконавською рефлексією, яка дозволить йому співвідносити ту чи іншу 

виконавську концепцію із завданнями художньо-інтерпретаційної діяльності. 

На етапі реалізації інтерпретаційного задуму виконавська рефлексія 

супроводжується двома взаємопов’язаними процесами: по-перше, студент 

наче знову повертається на етап виконавського прогнозування і там 

відстежує окремі складові виконавської концепції; другий процес пов’язаний 

із реалізацією цілей: відбувається аналіз вокальних можливостей студента, їх 

співвідношення із завданнями художньо-інтерпретаційної діяльності. У 

цьому зв’язку важливим є розгляд виконавської рефлексії як переосмислення 

і перебудови студентами власного досвіду художньо-інтерпретаційної 

діяльності.  

Важливою і необхідною складовою вокальної підготовки китайських 

студентів в українських закладах вищої освіти є формування виконавського 

артистизму, наявність якого є показником досягнення творчої зрілості у 

втіленні художньо-образного змісту вокального твору та його донесенні у 

всій повноті до слухачів, а отже, впровадження принципу вокального 

артистизму в практику підготовки китайських студентів є доцільним і 

актуальним. Аналіз наукових праць виявив багатогранність поняття 

«артистизм», його різноманітних ознак, що зумовило представлення цієї 

категорії у різних галузях знань. Поняття «артистизм» походить від 

французького «artistique» – художній і визначається як високий рівень 

майстерності в сфері художньої творчості, діяльності музичного 

спрямування. У довідниковій літературі здатність до прояву артистизму 

розглядається як природна властивість людини, один із способів її адаптації 
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до мінливих умов життєдіяльності (Апресян, 2002, с. 56), а сам «артистизм» 

визначається як вишуканість, прояв високої майстерності у мистецтві, 

віртуозність (Юцевич, 2003). 

У психології артистизм пов’язується із здатністю виявляти найтонші 

емоції, чутливість і вразливість, які вільно виявляються у руховій  

активності, збудженні, а також у звучанні голосу, міміці обличчя, виразі 

очей, відчутті внутрішньої свободи та здатності до натхненного 

самовиявлення. Психологи (Л. Бочкарьов, Ю. Цагареллі, П. Якобсон та ін.) 

співвідносять  артистизм з потребою особистості в самовираженні та 

перевтіленні, у відстороненні від побутової, повсякденної реальності, для 

якої типовою є активність підсвідомості, інтуїція, асоціативні уявлення, 

тяжіння індивіда пережити нові емоції і пристрасті в уявній ситуації.  

У педагогічних науках артистизм тлумачиться як уміння педагога за 

допомогою художнього слова, емоційного впливу (тобто емоційного 

перевтілення під час уроку в залежності від його тематики) спрямувати свої 

зусилля на формування  творчої особистості школяра (Коджаспирова, 2000).  

Артистизм педагога-музиканта, на думку В. Костюкова, включає в себе 

низку «природних» і набутих якостей особистості, а саме: 

- лекторську майстерність (говорити емоційно, образно, яскраво, тобто 

володіння художньо-образною мовою); 

- здатність до педагогічного спілкування (вміння будувати бесіду зі 

школярами, вибудовувати логіку спілкування, продумувати питання, вміти 

передбачити відповіді дітей та найголовніше – вміти досягти доброзичливого 

тону в спілкуванні з класом); 

- уміння вчителя досконало володіти інтонацією голосу (йдеться не 

лише про інтонації мовлення, а й про інтонаційно-смислове планування 

художньо-педагогічної діяльності на уроках музичного мистецтва); 

- уміння утримувати довільну увагу учнів за допомогою емоційно 

наповнених інтонацій, перетворюючи емоції життєві на емоції естетичні 

(Костюков, 2017).   
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Отже, наявність у вчителя музики педагогічного артистизму сприяє 

зацікавленню школярів музичним мистецтвом, допомагає їм відчути 

причетність до народження художнього образу і втілити цей образ через 

виконання музичного твору. В діяльності вчителя музики артистизм є  

невід’ємною складовою професіоналізму, незамінною частиною педагогічної 

техніки та основою педагогічного спілкування.  

У мистецтвознавстві (І. Єргієв, І. Котляревський, В. Медушевский та 

ін.) артистизм розглядається як особлива здатність особистості досягати 

емоційно-виразного втілення художньо-образного змісту твору, виявляти 

унікальну цінність його художньої форми і внутрішнього смислу.  Виявлення 

артистизму художнього типу науковці пов’язують із вивільненням духовних 

начал особистості (психологічною розкутістю, єдністю інтуїтивного й 

інтелектуального), для якої типовою є активність підсвідомості, інтуїції, 

творчої уяви, тяжіння особистості пережити нові емоції і пристрасті в 

концертній ситуації. Артистизм, який виявляється у галузі художньо-творчої 

діяльності, становить її сутнісну властивість, одну з головних ознак та умов 

прояву. Основу артистизму художнього типу становлять акторські вміння, 

тобто здатність управляти своїм темпераментом, емоційно та образно 

перевтілюватися, володіти  багатим арсеналом виразних засобів, а саме: 

словом, мімікою, жестом, пластикою та ін.; спроможність до емоційних 

імпровізацій тощо (Костюков, 2017, с. 7).  

Про значну роль виконавського артистизму у вокальному мистецтві 

зазначали авторитетні музичні критики, відомі вокальні педагоги та 

дослідники. В їх працях наводиться чимало прикладів надзвичайного 

артистизму відомих виконавців минулого і сучасності, зокрема, 

С. Крушельницької, Б. Руденко, Б. Гмирі, Ф. Шаляпіна, М. Менцинського, 

І. Маланюк, О. Мишуги, А. Соловяненко,    Г. Нетребко, Л. Монастирської, 

П. Гунька та ін.   

У Китаї до таких знаних майстрів вокального мистецтва належать: Ху 

Дунь, Аніту Ми, Шень Сяну, Хан Лей, Пне Літань, Ван Клунь, Луб Чжун та 
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ін., які підкорюють слухачів своїм виконавським артистизмом, беручи участь 

як у музично-драматичних спектаклях, так і в концертних виступах. 

Аналізуючи їх концертну діяльність, науковці відзначають технічну 

досконалість, здатність переконливо відтворювати й передавати емоційний 

зміст твору, розкриваючи його  красу і духовність.  

Так, професор Університету Південної Каліфорнії, Елізабет Куррід 

(Elizabeth Currid) наголошує: для того,  щоб оперний співак став відомим, 

його дарування має включати набагато більше, ніж приємний і добре 

поставлений голос. Він вважає, що оперним співкам бажано мати красивий 

тембр голосу, прагнення поділитися власним талантом з аудиторією, відмінні 

акторські уміння, а також щось таке особливе, що відрізняє виконання цих 

співаків від виконання багатьох інших. 

У роботах відомих режисерів, диригентів, фахівців в галузі театральної 

педагогіки (В. Немирович-Данченко, Б. Покровський, К. Станіславський та 

ін.), знаходимо цінні пропозиції щодо підготовки вокалістів до артистичної 

діяльності. Так, для К. Станіславського, сценічна спадщина Ф. Шаляпіна 

стала підґрунтям методу формування артистизму  для діячів театрального 

мистецтва. Предметом роздумів Б. Покровського стало вдосконалення 

способів втілення співаком сценічних образів, досягнення цілісності 

вокально-інтонаційної та музично-драматичної складових оперного 

виконавства. Для В. Немировича-Данченка першочерговим у підготовці 

театрального діяча був розвиток здатності та вміння емоційно впливати на 

публіку, її почуття й переживання завдяки власній творчості, «артистичному 

магнетизму» свого виконавства.  

Цікавий матеріал щодо співацького артистизму та способів його 

досягнення міститься у роботах мемуарного характеру. У працях Р. Флемінга 

«Внутрішній голос» та Лаури-Вольпі «Вокальні паралелі» наголошується на 

важливості артистичного відтворення інтонаційно-смислового наповнення 

вокальної партії, вмінні вибудовувати і реалізовувати логіку розгортання 

художнього образу, досягати динаміки його розвитку вокально-
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виконавськими засобами (Лаури-Вольпи, 1972, с. 103). Погоджуємось з 

думкою О. Мишуги про те, що вокальне мистецтво є правильно 

продовженою мовою, тому вимагає знань фізіології голосового апарату, 

механіки дихальних рухів, відпрацювання основ вокальної техніки та 

проведення стабільних публічних виступів з метою формування артистичних 

умінь та навичок сценічного перевтілення (Мишуга, 1971). У «Щоденниках» 

Б. Гмирі наголошується на зумовленості виконавського артистизму широтою 

кругозору, самовідданістю, захопленістю мистецтвом (Гмиря, 2010).  

Предметом аналізу молодих китайських дослідників стало висвітлення 

різноманітних проявів виконавського артистизму: від домінування віртуозності, 

ігрового початку, імпровізаційності, до здатності виразно-смислового втілення 

художнього задуму, осмисленого ставлення до відбору засобів виразності. Так, 

у дисертаційному дослідженні Ван Чень «Методика формування виконавського 

артистизму студентів магістратури в процесі вокально-фахової підготовки», 

вокально-виконавський артистизм розуміється як вищий рівень мистецької 

зрілості співака, що утворюється шляхом синтезу його музично-

інтелектуальних, вокально-технологічних, інтерпретаційно-творчих та 

сценічно-комунікативних властивостей і дозволяє глибоко й переконливо 

втілювати художній зміст вокальних творів через призму власної 

індивідуальності та натхненно доносити його до слухачів (Ван Чень, 2016).  

Крім вищенаведеного, до змісту виконавського артистизму фахівці 

відносять інтелектуально-вольову активність, здатність до музично-

слухового та художнього рефлексування, сформованість навичок 

виконавської самооцінки та пошуково-корекційної діяльності. На наш 

погляд, вищевикладене досить переконливо аргументує доцільність 

впровадження у практику вокальної підготовки китайських студентів 

принципу виконавського артистизму. На рисунку 2.2 представлено 

спеціальні принципи вокального навчання.  
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Рис. 2.2. Спеціальні принципи формування готовності до художньо-

інтерпретаційної діяльності.  

 

Дотримання вищерозглянутих принципів (виконавського самоконтролю, 

виконавської новизни, виконавської рефлексії, виконавського артистизму), на 

наш погляд, сприятиме ефективному формуванню в майбутніх учителів музики 

готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності. 

 

 2.2. Педагогічні умови реалізації методики формування у 

майбутніх учителів музики готовності до художньо-інтерпретаційної 

діяльності 

 

Гуманізація освіти містить у собі широкі можливості для 

вдосконалення процесу навчання на мистецьких факультетах закладів вищої 

педагогічної освіти, в тому числі, створення педагогічних умов для 

формування готовності студентів до художньо-інтерпретаційної діяльності. У 

довідниковій літературі подано багато різноманітних тлумачень поняття 

«педагогічні умови». Так, філософський словник, за редакцією 

В. Шинкарука, трактує «умови» як зовнішні обставини, які детермінують 

виникнення певного явища, результату цілеспрямованої діяльності 

(Шинкарук, 2002); натомість філософський енциклопедичний словник, за 

редакцією Л. Ільїчова, визначає «умову» як «філософську категорію, в якій 

віддзеркалюються універсальні відношення до тих факторів, які допомагають 

їм  існувати та успішно функціонувати. Завдяки цим факторам властивості 

речей переходять з можливостей у дійсність» (Іцзюнь Ван, 2016).  
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У Новому тлумачному словнику української мови зазначається, що 

умова – це «необхідна обставина, яка робить можливим здійснення, 

створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь» (Новий тлумачний 

словник української мови, 1999). У педагогічному словнику, за редакцією 

М. Ярмаченка, «педагогічні умови» визначаються як певна обставина, яка 

визначає (прискорює або  гальмує) розвиток педагогічних явищ, процесів, 

систем, якостей особистості (Ярмаченко, 2001).  

Згідно з трактуванням А. Алексюка та П. Підкасистого, педагогічні 

умови – це чинники, що впливають на процес досягнення мети. Вони 

поділяються на: зовнішні – позитивна взаємодія  викладача і студента, 

об’єктивне оцінювання навчального процесу і навчального закладу та ін.; 

внутрішні – індивідуальні властивості студентів (мотивація, уміння, навички, 

досвід та ін.) (Алексюк, 1998).  

Таким чином, у науковій літературі педагогічні умови визначаються 

досить широко: як сукупність об’єктивних можливостей, що забезпечують 

ефективне вирішення поставлених завдань (О. Бражнич); чинники або 

обставини, від яких залежить успішне функціонування педагогічної системи 

(Ю. Бабанський); функціональна залежність педагогічних явищ від 

наступних об’єктів (Г. Коджаспирова). 

Отже, вивчення наукових праць дозволило проаналізувати 

різноаспектні тлумачення поняття педагогічні умови» і на цій основі 

визначити педагогічні умови, які найбільше відповідають темі нашого 

дослідження. На наш погляд,  формування готовності студентів до художньо-

інтерпретаційної діяльності  буде успішним за умови: освоєння студентами 

біофізичних і орфоепічних основ вокальної мови; уважного ставлення до 

словесного тексту вокального твору, його художньо-образного змісту; 

розуміння студентами вокально-виконавської стилістики музичного твору; 

адаптованості студентів до концертних виступів. Розглянемо кожну з цих 

умов окремо. Розкриємо ці педагогічні умови більш конкретно. 
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Необхідність обрання педагогічної умови – освоєння студентами 

біофізичних і орфоепічних основ вокальної мови – підкріплюється думками 

багатьох відомих педагогів  щодо: 

- вивчення дисципліни «Постановка голосу» має включати відомості 

про анатомо-фізіологічну структуру голосового апарату, знання 

профілактики його захворювань, основ співацького дихання, видів звучання 

й класифікації голосів відповідно до діапазонів та регістрів. Такі відомості  

утворюють теоретичну базу для набуття вокальних  знань  і техніки 

виконання вокальних творів (В. Антонюк); 

- ґрунтуватися на значному діапазоні знань про природу та алгоритми 

звукоутворення, особливостях формування співацького голосу та управління 

цим процесом, усвідомленні сутності складних фонаційних явищ, що 

відбуваються в організмі людини, забезпечуючи успішний результат – 

створення у вокальних творах художнього образу (Ю. Юцевич); 

- вимагають глибокого усвідомлення біофізичних основ співацького 

голосу, механізмів процесу голосоутворення, володіння ґрунтовними 

знаннями з питань вокальної педагогіки і таких наук як акустика, біофізика, 

психологія, фізіологія, орфоепія, фонопедія, гігієна тощо (В. Морозов);  

- передбачають звернення до організму людини як цілісної системи, в 

якій психіку представлено найвищим рівнем саморегуляції, слухового і 

внутрішнього  контролю для фонації; внутрішнього відчуття як 

енергетичного (природнього) посилу; дихання співаків  як  основи співу 

тощо (В. Юшманов).  

Крім того, в основу цієї умови покладено положення  гуманістичної 

психології (К. Роджерс, А. Маслоу та ін.) щодо природних здібностей, якими 

володіє при народженні кожна особистість – «…інстинктивні основні 

потреби, здібності, таланти, анатомію, фізіологічну рівновагу або 

врівноваженість темпераменту…». На переконання вчених, це проявляється 

як природні схильності, пристрасті та внутрішні переконання. Такий матеріал 

досить швидко починає перетворюватися на власне «Я» під час взаємодії із 
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зовнішнім світом» (Роджерс, 1994, с. 56). Все це біофізичні та психологічні 

потенційні можливості, особливості яких необхідно враховувати в процесі 

вокального розвитку. Також важливим є визначення К. Ясперса, який 

наголошував, що без знань про багатство людської природи неможливо 

зрозуміти й розкрити свій потенціал, стати суб’єктом перетворення світу і 

самого себе (Ясперс, 1995).  

Принцип пізнання біофізичної природи людини спрямовує суб’єкта 

навчання на розкриття не тільки своїх вокальних можливостей, але й 

ціннісно-смислових спрямувань, які допомагають йому встановлювати 

гармонію із собою.  Біоенергетичний аналіз вокального процесу виявив, що 

виконавець – «це унітарна істота, і те, що відбувається в її розумі, має 

відбуватися в її тілі, емоціях і голосі» (Екман, 2015). У зв’язку з цим, однією 

з основ обґрунтування цієї умови стало свідчення П. Екмана про те, що 

важливою складовою людського пізнання є чуттєве знання як прояв 

підсвідомого, чуттєво-інтуїтивного, котре іноді не можна вербалізувати у 

своїх основних значеннях. Це знання спирається не тільки на безпосереднє 

враження, а і в цілому характеризується деякою одноманітністю, воно є 

явищем винятково особистісним, пов’язаним з інтелектуальною та емоційно-

почуттєвою сферами людини (Екман, 2015). 

Біологічна теорія емоцій П. Анохіна пояснює це таким чином: 

«закріплення емоційних реакцій у процесі еволюції і високий ступінь їхнього 

розвитку у людини були б неможливими, якби ці реакції виявилися 

негативними або даремними для життя організму». Тобто, емоції 

відповідають будь-яким психофізіологічним станам, особливо тим, що 

спрямовані  на отримання задоволення (Анохин, 1978, с. 173). Вчені 

відзначають, що отримання задоволення є біологічною орієнтацією нашого 

організму, адже на тілесному рівні задоволення сприяють вільному 

звуковому вираженню, чіткому вимовлянню, ритмічності, переконливому й 

тембрально привабливому співу.  
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Дослідження в галузі фізіології й акустики голосового апарату 

(Л. Дмитрієв, А. Ковбасюк, М. Микиша, М. Менцинський, В. Морозов, 

Р. Юссон та ін.) спрямовують увагу на особливості формування співацького 

голосу, а в окремих випадках, дещо по-новому пояснюють вокальне звукове 

утворення та орфоепію співочого мовлення. Ці дослідники звертаються до 

питань, пов’язаних з орфоепією співочого мовлення, наприклад: яким чином 

дотримання або ігнорування норм звичайного мовлення впливають на якість 

вокального співу, чи можливо під час співочого вимовляння користуватися 

орфоепічними нормами повсякденного мовлення, а також як відрізняється 

співоча орфоепія від мовної. 

Учені дійшли висновку, що дотримання орфоепічної норми є 

обов’язковим не тільки для всіх носіїв мови, а й для тих, хто хоче її 

опанувати. Відхилення від літературної вимови відволікають слухача від 

сприймання проспіваного і спрямовують його увагу на втілення звуку. З 

цього приводу Л. Тоцька наголошує: «…нормативна (усталена, стандартна) 

вимова забезпечує легкість, а відповідно й швидкість сприйняття вокальної 

мови, полегшуючи й прискорюючи процес спілкування». Вчена переконує, 

що «чітка, виразна, звучна вимова, а також багата і барвиста інтонація фрази 

у співака посилюють вираження думки та  емоційний вплив на слухача» 

(Тоцька, 1981, с. 143–144)..  

У працях В. Садовнікова «Орфоепія у співі» (Садовников, 1958) та 

А. Реформатського «Мова і музика у співі» (Реформатский, 1955, c. 172–207) 

наголошується на важливості роботи язика у цьому процесі. Вчені 

пропонують під час співу «утримувати кінчик язика біля нижніх різців для 

того, щоб він рухався одночасно з нижньою щелепою. Така позиція 

позначається на якості проспівування голосних звуків при виконанні:  вони 

змінюють свої головні характеристики, наближаючись один до одного. Разом 

із цим, приголосних відхилень від норми повинно бути менше, їх потрібно 

артикулювати так само як і під час звичайного мовлення». Спостерігаючи за 

вимовою приголосних звуків під час співу, дослідники виявили, що 
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зосередження уваги на артикуляції голосних звуків може призвести до 

зволікання приголосних звуків, про що свідчать численні відхилення від 

норми у вокальному мовленні.  

Щодо цього П. Турянський зазначає, що необхідно «домагатися ясної 

чіткої дикції, оскільки через її відсутність  найяскравіші твори можуть 

втратити  художнє приваблення. Необхідно намагатися, щоб голосна 

тягнулася ніби безкінечно для того, щоб сприймалася нашим вухом як 

неперервний потік звуку і тільки на короткий час швидко пересікалася чітко 

промовленою приголосною для переходу в нову звукову форму». Вчений 

переконаний, що для вимовляння приголосних необхідно мати відчуття міри, 

бажано обережно підходити до необхідного їх подвоєння (Турянський, 2012, 

c. 103–105).  

Цікавою є думка А. Ковбасюка, яку він висловив у статті «Фонетика 

мови та її вплив на спів». Автор наголошує: «вокальна фонетика української 

мови, її закони дещо відрізняються від вокальної фонетики російської мови». 

На його думку, відмінність полягає в тому, що під час співу українською 

мовою не змінюються голосні, точніше характер їхнього звучання. При 

цьому акустичні характеристики майже не залежать від співочої позиції у 

слові, адже вони вимовляються у такий самий  спосіб, що й наголошені 

голосні. Така особливість збільшує «вокальність» української мови 

(Ковбасюк, 2012, c. 117–122).  

Таким чином, підсумовуючи огляд наукових праць, констатуємо: 

- культура мови у співі базується на законах орфоепії, зумовлених 

фонетичною природою конкретної мови (В. Антонюк); 

- вокальний твір, створений у фонетичній системі мови, включає такі  

елементи: фонеми, інтонації та закони, відповідно до яких ця система 

функціонує (А. Ковбасюк); 

- мовленнєва орфоепічна норма у вокальному мовленні зазнає певних 

відхилень, які в одних випадках полегшують процес співу для виконавців, а в 

інших впливають на погіршення дикції, зниження мелодійності співочого 
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мовлення, що руйнує загальне враження слухачів від почутого музичного 

твору (В. Чернишук); 

- специфіка вокальної мови залежність від музичних умов (висоти, 

темпу, регістру). Утворюючи ряд фонетичних закономірностей, вони не 

дозволяють автоматично переносити орфоепічні закони сценічної мови у спів 

(З. Лисько).   

На переконання В. Чернощук, усі відмінності від мовленнєвого 

стандарту у співі можна розділити на ті, що виправдовуються особливими 

умовами його функціонування у співака, наприклад, вокальною технікою, і 

ті, що виникають від недотримання орфоепічної норми окремим виконавцем. 

До першої групи належать випадки якісної редукції голосних звуків, 

порушення акцентуаційного стандарту виконання. До другої, на думку 

автора, можна віднести невірну вимову приголосних звуків, зокрема: 

пом’якшення шиплячих, приглушення дзвінких, відсутність вокалізації 

сонорних звуків та ін. (Чернишук, 2012).
 

Проте, у будь-якому випадку, 

необхідно дотримуватися думки відомого українського співака і педагога 

О. Мишуги: «Спів  також є мовою, тільки з подовженими складами та у 

відповідних музично-вокальних звуках. Для того, щоб добре співати, 

необхідно навчитися правильно і виразно говорити» (Мишуга, 1971). 

Отже, вважаємо, що формування готовності студентів до художньо-

інтерпретаційної діяльності буде успішним за умови уважного ставлення до 

словесного тексту вокального твору, його художньо-образного змісту. На 

його важливості у співі в різні часи наголошували провідні педагоги  вокалу 

та виконавці.  Великого значення слову надавали найвідоміші співаки, такі  

як: Е.Карузо, Ф. Шаляпін, С. Крушельницька, О. Мишуга, О. Микиша, 

М. Менцинський та ін. Видатний італійський педагог ХVІІІ століття П. Тозі 

писав, що лише завдяки слову співаки підіймаються над інструменталістами. 

Якщо спів не зрозумілий і не почутий, то немає ніякої різниці між людським 

голосом і звучанням кларнета або гобоя (Цит по. Мишуга, 2013).  
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Осмислюючи роль поезії у вокальному мистецтві, відомі музиканти 

висловлювали такі думки:  

-  верховенство музики, відсутність сенсу твору та незрозумілість слів 

призводить до того, що поезія стає підручним засобом; 

- тільки у взаємодії з поезією межі музичного мистецтва розширюються 

.... Музикантам бажано не тішити себе нерозумними претензіями 

зображувати все, «бо це доступне лише поезії»; 

- покликання мелодії полягає в тому, щоби передати виражене у слові 

внутрішнє життя, щоб воно ясно й світло вийшло назовні; 

- «музика та поезія, кожна окремо, ніколи не дадуть такого ефекту, 

який досягається при їхньому поєднанні… Музика сама по собі збуджує 

тільки афекти, які швидко слабнуть і без підтримки повнокровних образів 

поезії гаснуть. Однак необхідно врахувати, що в такому єднанні головна роль 

належить поезії, оскільки її важливість та корисність набагато значніші» 

(Каблова, Румянцева, 2018; Князева, 2015; Липецька, 2007; Лисько, 1928).  

Отже, слово має вагоме значення для виконання вокального твору. 

Воно допомагає краще передати емоції та почуття, відтворити характер і 

взагалі розкрити художньо-образний зміст музичної палітри.  

Відзначимо, що у різних національних вокальних школах підхід до 

словесного тексту був доволі різноманітним. Так, в італійській музиці доби 

bel canto, слово набувало другорядного значення, основна увага зверталася на 

технічне володіння голосом, а словесний текст повністю підпорядковувався 

нотам. У виконанні італійцями найбільше цінувалась технічна досконалість, 

зовнішні голосові ефекти, вміння орнаментувати мелодію вишуканими 

каденціями.  

Українська та російська вокальні школи, навпаки, спрямовувались на 

взаємозв’язок слова і музики, а технічна віртуозність ніколи не була 

кінцевою метою вокального навчання. Вимагаючи від учнів володіння 

синтезом слова і співу, викладачі наголошували, що «слово потрібно любити 

не менше, ніж свій власний голос і так само наполегливо працювати над 
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ним» (Менцинський, 1995). Також успішність виконання вокального твору 

напряму залежить від краси літературного тексту, а також від здатності 

співака відчувати поетичність тексту, який він співає.  

Перетворюючи свій спів на живе музичне мовлення, виконавець має 

можливість розкрити музично-поетичний образ, який є відображенням 

авторського задуму музичного твору, представленого крізь призму 

індивідуальності виконавця, його суб’єктивного бачення і відчуття музичної 

дійсності. Для досягнення вершин вокальної майстерності кожному співаку 

необхідно прагнути до художньо-правдивих інтонацій вокального слова, що 

досягається уважним і глибоким вивченням традицій, особливостей 

фонетики і граматики мови. Особливо показовим у цьому сенсі є український 

фольклор, де в самому слові сконцентровано головне образно-емоційне 

навантаження. Вчені відзначають, що українська народна пісня не визнає 

душевної фальші. З практики відомо, що «слово, вимовлене невиразно і 

формально, губить пісню. Адже,  можна  спостерігати, що пісня не вдалася 

навіть у вокалістів  з хорошими голосовими даними, тому, що їм не вистачає 

задушевності і художньої правди» – зазначає  П. Турянський (Турянський, 

2012, c. 103).   

На думку сучасних дослідників, проблема «слово і музика» повинна 

розглядатися в контексті принципу «слово – деталізує, музика – узагальнює» 

(Ю. Малишев), хоча форми його прояву можуть бути різними. Одна з них у 

вокальному виконавстві пов’язана з мовленнєвою та музичною інтонацією. У 

словниковій літературі інтонація (від лат. іntоrпо – голосно вимовляю) 

трактується як засіб втілення художнього образу у мовленні, вокальному та 

інших видах мистецтва. При цьому мовна інтонація розглядається як «ритмо-

мелодійний лад мовлення, який залежить від підвищення або пониження 

тону вимовляння». Також сюди відноситься тон, манера вимови, яка є 

вираженням почуттів, ставлення до сутності висловлення», натомість у 

музиці – це «вірність або невірність взятого тону в процесі співу або гри на 

музичному інструменті» (Новий тлумачний словник української мови, 1999). 
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Констатацію подібності мовленнєвої та музичної інтонації  покладено в 

основу відомого вчення Б. Асаф’єва про інтонацію. В ньому наголошується, 

що все багатство виражальних засобів (мелодія, гармонія, ритм та ін.) має 

інтонаційну основу. Ця думка простежується не лише при створенні 

вокального твору, а й його активного сприймання виконавцем і слухачем. 

Учений стверджував, що «явище інтонації зв’язує музичну творчість, 

виконавство і слухання». У праці «Мовленнєва інтонація» Б. Асаф’єв 

підіймає  важливе питання щодо національних особливостей мовлення, його 

колориту, які завдяки інтонаційній природі музики найбільше виявляються у 

вокальному мистецтві. Саме мовленнєві інтонації, на думку Б. Асаф’єва, є 

тим «ключем», який дозволяє виконавцеві найбільш точно відтворити твір 

іншої мовленнєвої культури, адже «... мовленнєва та музична інтонація є 

гілками одного звукового потоку» (Асафьєв, 1967, с. 17, 23). 

Прикладом своєрідної взаємодії слова і музики може слугувати 

вокальна творчість імпресіоністів, які у своїх  творах  намагалися «виразно 

декламувати і крім цього в деталях музичними звуками передати психічні 

переживання зі всіма нюансами поетичного слова». У зв’язку з цим, 

З. Лисько зазначає: «у вокальній музиці поезія нівелюється подвійним 

способом: тим, що музика знищує ритм поезії, декламацію (зміст), наголоси, 

фонетичні фігури тощо; а також тим, що музика взагалі перешкоджає в пісні 

слухати поезію» (Лисько, 1928, c. 17). 

 Ця думка підкріплюється визначенням А. Асатурян, яка вважає, що у 

творчості К. Дебюссі значною мірою втрачається узагальнююча функція 

музики та деталізуюча функція слова. Це призвело до звільнення інтонації (як 

словесної, так і музичної) від емоційного навантаження, до злиття  слова й 

музики в єдиний звуковий символічний комплекс (Асатурян, 2017, с. 7). На 

думку В. Шишмарьова, це сприяло створенню К. Дебюссі принципово нового 

концепту пісенно-романсового жанру, головною ознакою якого було злиття 

музики і поезії у формах символістської інтонаційної експресії, яка за ґенезою 

сягає до середньовічно-ренесансної моделі «поезо-музики» (Шишмарев, 2018). 
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Значення поетичного тексту як першооснови вокального твору, 

підкреслюється багатьма музикантами, адже він є початковим імпульсом для 

написання музики, особливо вокальної. Цікавою є думка  композитора 

Е. Денисова, який зауважує: «Кожен композитор знає, що випадок наштовхує 

нас на тексти, які раптом виявляються настільки близькими або моменту, або 

тому, що зріло усередині і лише чекало зручного виходу на поверхню. Текст 

може стати безпосереднім стимулом для реалізації ще повністю 

неусвідомленого, але десь усередині вже дозрілого композиторського 

бажання. Крім того, найчастіше поетичний текст безпосередньо або 

опосередковано визначає майже всі структурні, композиційні та інтонаційні 

особливості твору» (Шульгин, 2004, c. 54). 

Враховуючи важливе значення поетичного тексту для інтерпретації 

вокального твору, В. Васіна-Гроссман запропонувала метод вивчення 

вокального твору, який ґрунтується на виявленні загальних властивостей 

поезії та музики, що сприяють органічному їх поєднанню в різних вокальних 

формах. До них належать ритміка, інтонація і композиція. Автор підкреслює, 

що у процесі написання вокального твору літературне першоджерело багато 

в чому визначає зміст музичного тексту. Процес створення вокального твору 

безпосередньо пов’язаний з ритмічними особливостями поетичного тексту та 

особливим у кожну історичну епоху способом сприйняття й інтонування 

вірша..  

У праці «Музика і поетичне слово» В. Васіна-Гроссман чітко 

розмежовує визначення  поетичного метра (як узагальненої схеми чергування 

наголошених і ненаголошених складів) і поетичного ритму (як індивідуальне  

реальне заповнення цієї схеми), що дає можливість розкрити 

індивідуальність сприйняття композитором поетичного слова. 

Дотримуючись логіки розвитку поетичного слова, музика також рухається 

від переважаючого віддзеркалення метрики до відтворення ритму вірша, 

тобто шляхом деталізації кожного окремого поетичного сегмента. Автор 

звертає увагу на те, що в поетичному творі «запрограмоване» не одне, а 
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багато музичних вирішень, зокрема й композиційних. Таким чином, 

подальше музичне втілення поетичного тексту, його інтерпретація залежить 

від талановитості композитора і виконавця (Васина-Гроссман, 1972). 

Формування готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності буде 

успішним за умови розуміння студентами вокально-виконавської стилістики 

музичного твору. Згідно із словниковими тлумаченнями, стилістика – 

розділ науки, що вивчає функціонально-стильові засоби музичної мови та їх 

використання з огляду на норми та їх варіанти, а також відхилення від них 

(літературна стилістика) в синхронічному і діахронічному (історична 

стилістика) перехрещенні (Асафьєв, 1967). Також стилістика досліджує 

еволюцію музичних стилів відповідно до історії розвитку музичного 

мистецтва, мови музичних творів, експресивних засобів музичної 

мови, інтонаційного складу та композиційної побудови. Крім цього, 

стилістику спрямовано на вивчення стилю в усіх значеннях цього терміна 

(індивідуальна манера виконання, стиль вокального мовлення, стиль 

музичного висловлювання тощо).  

На думку В. Медушевського, стиль – це своєрідність, притаманна 

музиці певного історичного періоду, національній композиторській школі, 

творчості окремих композиторів. Отже, можна говорити про стиль в 

історичному, національному та індивідуальному аспектах (Медушевский, 

1980, c. 108). На переконання М. Михайлова, стиль – це система засобів 

виразності, що виникає під впливом позамузичних чинників музичної 

творчості і слугує втіленню будь-якого ідейного змісту. До таких чинників 

науковець відносить ідейну спрямованість епохи, особливості музично-

історичного процесу, і головне, індивідуальність творчого мислення 

композитора, його світовідчуття, світогляд, духовне наповнення (Михайлов, 

2006). За визначенням С. Скребкова, стиль у музиці – це найвищий ступінь 

художньої єдності, в основу якого покладено певний домінуючий принцип 

розвитку музичного матеріалу: тематизму, музичної мови, формотворення 

(Скребков, 2009).  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4
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Заслуговує на увагу твердження О. Стахевича, згідно з яким у  

вокальному мистецтві розуміння вокально-виконавських стилів пов’язане з  

фіксацією і відображенням особливостей співу певної епохи. На думку 

автора, ці особливості впливають на композиторську творчість, а також 

визначають характер інтонування вокального твору, теситуру голосу, 

вокальний діапазон, формування типу голосу людини.  Вокальна стилістика 

оперних та хорових творів формувалася  завдяки взаємодії композиторської 

творчості, вокальної педагогіки і вокально-виконавської практики, тобто  

їхньому синтезу (Стахевич, 2013, c. 92, 93). 

Стилістика вокального твору народжується під час написання музики і 

є результатом активної роботи композитора не тільки з власними, але й з 

літературними і музичними текстами, що не належать самому композитору. 

Ці тексти імітуються, реконструюються композитором або виконавцем у  

різних стилях і жанрах. Так, в обробках  народних пісень та оперних 

транскрипціях, основний матеріал з’єднується з авторським стилем; 

в стилізаціях, навпаки, першоджерельний стиль поєднується з власним 

авторським матеріалом; в реконструкціях (дописування незакінченого твору) 

зберігається і першоджерельний матеріал і першоджерельний стиль, хоча і 

тут композитору доводиться поєднувати створення нового матеріалу з 

активною стильовою роботою.    

При цих видах діяльності відбувається формування індивідуального 

стилю, що передбачає знаходження і відбір вже існуючих у музичній 

культурі способів стилізації, а іноді несподіваного віднайдення оригінальних 

композиторських і виконавських прийомів. Проте увага спрямовується саме 

на досягнення стильової своєрідності, успішність якої залежить від 

особистості виконавця, його інтуїції, таланту, культури, досвіду, 

майстерності, смаку та почуття міри. Знання закономірностей виконавського 

втілення музичного змісту, методів і прийомів роботи над вокальним твором, 

його стилістичних особливостей зменшує, за вираженням А. Якупова, 

вірогідність «виконавського свавілля» і створює передумови для формування 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82
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індивідуальної, але аргументовано-об’єктивної виконавської інтерпретації 

(Якупов, 1995).   

У посібнику О. Стахевича «З історії вокально-виконавських стилів та 

вокальної педагогіки» наголошується, що еволюція мистецтва співу – це  

еволюція вокально-виконавських стилів, кожен з яких ґрунтується на власній 

теорії, яка може не відповідати і навіть заперечувати стиль передньої та 

наступної епох.  Вивчення цієї проблеми в історичному аспекті пояснює 

характер звучання співацького голосу і стилістику вокального інтонування 

музичних творів різних епох» (Стахевич, 2013, с. 7).  

Так, за часів  античності  жанри та їх стилістика залежали від певних 

поетичних розмірів і музичного супроводу, від збереження зв’язку пісенного, 

поетичного та музичного супроводу. У період розпаду Римської імперії 

постає проблема формування стилю ораторської і прозаїчної мови, які 

розробляли у своїй творчості Юлій Цезар, Цицерон та ін., відпрацьовується 

стилістика «періодичного мовлення» (Мен Мен, 2013, с. 19, 41). Розглядаючи 

стилістичні особливості класичного bel canto, автор розкриває характер 

вокального інтонування, діапазон та теситуру голосів, принципи та їх 

еволюцію, що призвела до виховання природніх жіночих і чоловічих голосів, 

виявлення їх співацьких можливостей, і взагалі, до корінних перетворень у 

методиці навчання співу. Автор наголошує, що стиль класичного bel canto 

значно відрізняється від сучасного стилю сольного співу як за технічними, 

так і за художніми параметрами. Стилістика ж народного співу, на думку 

О. Стахевича, як правило, визначається використанням грудного регістру 

відкритого звучання і в чоловіків і в жінок (Мен Мен, 2013, с. 86).   

Важливі питання вокальної оперної стилістики висвітлюються в 

дисертаційному дослідженні А. Помпєєвої. Посилаючись на положення 

А. Сохора, що стиль в опері «є ключем до діалогу», який ведуть між собою 

культурні епохи, автор простежує еволюцію вокальної стилістики в опері від 

епохи бароко, коли сформувався «театральний стиль» до експресіонізму та 

постмодернізму», аналізує як загальні тенденції, так і конкретні стильові 
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прояви зазначеного явища.  Автор відзначає, що у вокальній стилістиці опери 

відбулися значні зрушення у традиційному музичному мисленні. Завдяки їм 

на перший план виходить соліст-віртуоз і оперна арія – як носій нової 

концертно-вокальної форми (стилістика бельканто).  

Автор стверджує, що якщо у класичному італійському bel canto 

середини XVII – першої половини XIX століть основною стилістичною 

нормою була кантилена та співучість виконання, то з середини  XIX століття 

вокальна стилістика почала базуватися переважно на жанрах національно-

фольклорного походження, коли  у вокальній мові переважає «естетика 

крику». На прикладі опери-новели П. Масканьї «Сільська честь», 

А. Помпєєва демонструє метаморфози вокальної стилістики. Вона вважає, що 

ця опера є центром тяжіння, від якого відходять різні стилістичні 

перетворення. На думку вченої,  її драматургія інтегрує риси «опери, що 

співається» з головуванням сольно-вокальної складової як смислового ядра 

твору та симфонізованої опери-драми, в якій панує іманентно музична логіка. 

У підсумку автор констатує, що сучасна опера вирізняється стилістичним 

плюралізмом, оскільки під впливом музики, театру і літературного тексту 

формується «третя реальність» (Б. Брехт), тобто – «відчуття своєрідного 

симбіозу цих складових під егідою інтонаційно-музичного початку» 

(Помпєєва, 2017). На наш погляд, ознайомлення студентів із вокальною 

оперною стилістикою дозволить більш повно розкрити художньо-образний 

зміст творів, покращити технічну сторону  виконання та створити яскраву 

художню інтерпретацію. 

Великого значення у процесі інтерпретації вокальних творів набуває 

сюжетна стилістика, яка у вокальній музиці  набуває розповіді в особах або 

театрі одного актора. Свої прийоми сюжетна стилістика запозичує з 

літератури (розповіді-речитативи, що підкреслюються тембровою 

персоніфікацію музичних образів), поезії (емоційні напливи, ремінісценції), 

драматургії (вторгнення, діалоги персонажів тощо). У цьому контексті 

доцільно процитувати думку Ю. Борєва: «музикант інтерпретує твір, який 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
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виконує; літературний критик –  твір літератури; перекладач – думки, 

виражені мовою оригіналу; мистецтвознавець – картину; математик – 

формулу» (Борев, 2002, с. 426). Щодо музиканта-вокаліста, йдеться про 

надання онтологічного буття «потенційній музиці», зашифрованої в нотах, а 

підсумком такого розшифрування стає створення переконливої інтерпретації 

художнього образу.  

Варто відзначити, що у втіленні творів вокального мистецтва 

важливого значення набуває особистість виконавця. Його освіченість, талант 

та наполегливість ведуть до яскравої інтерпретації музичного твору. Якщо 

виконавець ще й має дар артиста, який володіє високим професіоналізмом, то 

його натхненне виконання стане одним із найпереконливіших прикладів 

художньо-переконливої інтерпретації вокального твору. Саме в процесі 

виконавської інтерпретації (аналізу самостійної, репетиційної та концертної 

стадій)  складається уявлення про індивідуальний виконавський стиль  

вокаліста. Вивчення індивідуального виконавського стилю здійснюється за 

декількома напрямами. Одним із них є вивчення об’єкта інтерпретації, тобто 

який твір і як інтерпретує виконавець.  

Важливим напрямом вивчення індивідуального виконавського стилю є 

аналіз творів із репертуару вокаліста, зокрема його жанрова систематизація, 

узгодження пріоритетних для цього співака історичних, національних та 

авторських стилів. Також, визначальним для дослідженням індивідуального 

виконавського стилю є порівняльний аналіз існуючих виконавських версій 

вокальних творів – тобто результату інтерпретаційного процесу.   

Підсумовуючи сказане, індивідуальний виконавський стиль вокаліста 

будемо розглядати як комплекс виконавських (загальних, спеціальних, 

технічних) прийомів і засобів, що характеризується специфікою вокального 

виконавства, компонентами творчого методу вокаліста,  особливостями 

вокального твору й реалізується у процесі виконавської художньо-

інтерпретаційної діяльності (Ткач, 2012, с. 440).  
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З огляду на існуючу типізацію виконавських стилів та враховуючи 

унікальність виконавського стилю кожного вокаліста, дослідники 

(А. Помпєєва, Ю. Ткач, В. Живов та ін.) наголошують на трьох основних 

типах виконавських стилів – раціональному, емоціональному та 

синтетичному. Раціональний тип визначається об’єктивізмом, точним 

втіленням інтерпретації, логікою художнього задуму, вмінням вибудовувати 

з деталей монолітні музичні структури. 

Для емоціонального типу характерне домінування емоційного початку, 

артистична свобода, що ґрунтується на суб’єктивному відчутті, інтуїції та 

імпульсивності. Для синтетичного типу характерна глибина та проникливість 

виконання, емоційність без підкресленої стихійності, аргументованість, 

логічний суб’єктивізм, продумана імпровізація та ін. (Помпєєва, 2017, с. 117). 

При вивченні вокального твору необхідно враховувати взаємозв’язок 

музичних стилів із стильовими особливостями інших видів мистецтв 

(живопису, літератури). Відчуття таких зв’язків, на наш погляд, сприяє 

успішності художньо-інтерпретаційної діяльності вчителя музичного 

мистецтва. 

Формування готовності студентів до художньо-інтерпретаційної 

діяльності буде успішним за умови адаптованості студентів до концертних 

виступів. Як свідчить практика, концертний виступ є одним із основних 

показників якості художньо-інтерпретаційної діяльності студентів. Він 

підсумовує великий відрізок часу, спрямований на  вивчення музичних 

творів, доведення їх до публічного виконання, що є позитивним результатом 

виконавського зростання майбутнього фахівця. Концертний виступ студентів 

потребує мобілізації інтелектуальних, вольових та емоційних зусиль, 

високого рівня мистецької ерудиції та виконавської майстерності. Проте, 

саме в процесі концертного виступу, у багатьох студентів виникають 

різноманітні проблеми, пов’язані з психологічною стійкістю. У методичній 

літературі під  психологічною стійкістю розуміють два зовсім різні поняття: 

побоювання естради та естрадне хвилювання. Почуття страху перед 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
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естрадою, точніше, перед слухачами,  у більшості випадків пов’язане із 

відсутністю у студентів навичок публічних виступів, а також із глибокими 

психологічними переконаннями. Це стосується тих випадків музикування, в 

яких виконання напам’ять не вимагається (концертмейстерство, ансамбль), а 

почуття страху зовсім зникає або виявляється в значно меншій мірі. Також 

виконавці наголошують, що твори, зіграні понад програмою, «на біс», вони 

виконують більш впевнено, із задоволенням, у стані більшої психологічної 

комфортності, ніж основну програму. Це свідчить про те, що гедоністична 

складова суттєвим чином впливає на психологічний стан виконавця. Що 

стосується естрадного хвилювання – це необхідний і природний стан, 

позбавитися якого неможливо і не завжди потрібно, оскільки саме воно надає 

виконавцеві імпульсів незвичайності, неординарності, а  інтерпретації  – рис 

безпосереднього творення і деякої художньої таємничості. 

Деякі педагоги вважають, чим сильніше естрадне хвилювання, тим 

гірше виконання музичного твору. Хоча студенти ретельно вивчають нотний 

текст, обмірковують виконавський план, багато репетирують, але виходячи 

на сцену втрачають здатність контролювати  виконання, не можуть успішно 

закінчити виступ. Це пояснюється тим, що на перший курс мистецьких 

факультетів закладів вищої педагогічної освіти  приходять студенти, які не 

мають  концертного досвіду, натомість мають різні емоційно-вольові та 

інтелектуальні якості. У зв’язку з цим, підвищується роль викладача, якому 

необхідно підібрати студентові репертуар, відповідний його виконавським 

можливостям та емоційно-вольовим характеристикам.   

Особливості публічного виступу розглядаються у наукових 

дослідженнях психологів Л. Бочкарьова, О. Готсдинера, В. Петрушина, 

Н. Рождественської та ін. Так, Л. Бочкарьов вважає, що естрадне хвилювання 

притаманне всім музикантам, незважаючи на те, мають вони досвід 

публічних виступів чи ні. Для досвідчених виконавців це вважається 

корисним, адже сприяє яскравому та емоційному виступу. Крім того, таке 

хвилювання дає певний імпульс для справжньої творчості. Тому, на думку 
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Л. Бочкарьова, основним завданням викладача, а в подальшому і самого 

студента, є пошук шляхів і засобів формування психологічної готовності до 

публічної художньо-інтерпретаційної діяльності в процесі роботи над 

музичними творами (Бочкарев, 1975, c. 68–80). Це дозволить студентам з 

часом набувати здатності  швидко адаптуватися до різних концертних умов, а 

також регулювати свої психічні стани перед виступом.   

Аргументуючи питання адаптованості студентів до концертних 

виступів, розглянемо поняття «адаптація» у різних наукових версіях. Так, у 

філософському розумінні,  адаптація – це процес фізичних, соціально-

економічних змін у груповій поведінці, соціальних відносинах і культурі; 

властивість будь-якої живої саморегулюючої системи, що забезпечує її 

стійкість до умов навколишнього середовища; стан задоволення потреб 

індивіда та вимог середовища (Іцзюнь Ван, 2016; Шинкарук, 2002).  

У психології адаптація розглядається як фізіологічне явище, що в 

загальному вигляді є процесом пристосування будови та функції організму, 

особи, популяцій до умов середовища (Немов, 1990; Петровский, 1990). 

Науковці виділяють три основні стадії процесу адаптації: стадію тривоги, 

стадію супротиву і стадію стабілізації. При цьому, зміни, що їх 

супроводжують, торкаються всіх рівнів організму: від молекулярного до 

психологічної регуляції діяльності. Отже, важливу роль в успішній адаптації 

студентів до концертних умов відіграє налаштованість функціональної і 

психічної складових організму, моральний стан особистості,  репетиційні 

процеси та рівень виконавської підготовленості. 

Розглядаючи у своєму дослідженні сенсорну та соціальну адаптацію, 

молода китайська дослідниця Лань Сінь Цзюнь наголошує на важливості  

сенсорної адаптації, адже студентам з КНР  необхідно пристосовуватися до 

умов нової країни, особливостей навчання, а також музичного 

інструментарію та публіки. На її думку, сенсорна адаптація характеризується 

великою кількістю змін чуттєвого характеру, їх вибірковістю до 

адаптаційного впливу. На якість  вокальної підготовки китайських студентів 
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впливає і соціальна адаптація, що виявляється у постійному активному їх 

пристосуванні до умов навчального середовища. Співвідношення сенсорної 

та соціальної адаптації визначає успішність навчання і залежить від цілей і 

ціннісних орієнтацій китайських студентів, можливостей їх досягнення в 

процесі вокального навчання на теренах України. Аналіз наукових праць із 

проблеми дослідження дозволив констатувати, що на адаптацію китайських 

студентів до концертних виступів впливає успішність їх пристосування до 

навчання у закладі вищої педагогічної освіти. При цьому необхідно 

враховувати активну позицію студента в контексті «пристосування» 

навчального та концертно-виконавського процесу до власних цілей та 

уподобань; активність студента в оволодінні культурними надбаннями 

українського народу, швидкість оволодіння ментальними цінностями 

українців та можливістю спілкування новою мовою.   

На переконання Лань Сінь Цзюнь, прийняття китайськими студентами 

нового суспільного статусу – студента закладу вищої педагогічної освіти, 

сприяє чіткому визначенню цілей, завдань та відповідних обов’язків та вимог. 

Необхідність задоволення новоутворених цілей і завдань вокальної освіти 

зумовлює потребу заміни старих, раніше вироблених мотивів навчання на 

нові, більш ефективні. Отже, актуальними стають питання взаємозв’язку 

адаптації з підвищенням вокально-виконавської активності, формуванням 

позитивної мотивації до навчання, розвитком виконавських умінь та навичок, 

а також можливістю самоосвіти в процесі навчання (Лань Сінь Цзюнь, 2018).   

На думку Н. Мозгальової, вирішальну роль в успішній адаптації  

відіграють процеси тренування, функціональний, психічний і моральний стан 

індивіда. Також студенту необхідно мати волю до активізації уваги 

непідготовленої аудиторії, яскраву емоційність та володіти блискучою 

технікою (Мозгальова, 2011, c. 65, 66). Серед чинників, що впливають на 

адаптацію китайських студентів до концертних виступів, можна відзначити 

мотивацію навчально-виконавської діяльності, рівень вокальної підготовки, 
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природні вокальні задатки, організацію процесу вокального навчання, а також 

рівень самостійності студентів у процесі вивчення вокальних творів. 

Як свідчить аналіз наукових праць та педагогічної практики, запорукою 

успішної концертної діяльності є особливий психологічний стан особистості, в 

основі якого вольова та емоційна стійкість, інтелектуальна та почуттєва 

активність. Так, вольовий початок у виконанні створює ритмічну 

організованість, емоційний – сприяє динамічній яскравості, інтелектуальний – 

лежить в основі логічної упорядкованості виконання. Розглядаючи цю 

проблему, Ю. Некрасов акцентує увагу на особливостях виконавської 

психомоторики, основу якої утворює єдність: 

- проникнення в художній образ музичного твору та проживання всіх 

емоційних станів, закладених в ньому; 

- наявність творчого задуму  для втілення виконавської інтерпретації; 

- збереження виконавського самопочуття та переконливого художнього 

настрою на сцені; 

- самоконтроль, саморегуляція власного психічного стану в умовах 

концертної діяльності; 

- можливість самопрезентації, тобто здатність виконавця до 

переконливого сценічного втілення власної інтерпретації (Некрасов, 2002, 

c. 81–92).  

Розглядаючи психологічні особливості, необхідні для успішного 

концертного виконання, зупинимося на  основних: 

- наявність музично-слухових уявлень для забезпечення творчого 

ставлення до виконання і контролю   за його якістю; 

- здатність мисленнєво «програвати» або «проспівувати» фрагменти 

твору як  передумови вдалого виступу; 

- розвинута воля і увага, які допомагають контролювати та аналізувати 

результати виконавського процесу, досягати єдності емоційного та 

раціонального у виконавській творчості.  
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Також концертний виступ музиканта-вокаліста вимагає поєднання 

виконавської виваженості, акторської майстерності та ораторської 

красномовності. У такому контексті цікавим, на нашу думку, є розгляд 

публічного виступу  відповідно до законів давньогрецької риторики, 

запропонований І. Савлук та Г. Врубель.  На переконання вчених, у контексті 

музичного виконання вони набувають такого тлумачення: 

- логос віддзеркалює архітектонічну складову музичного виконання, 

яке засновується на музично-історичній та музично-теоретичній інформації; 

- етос відображається у художньому змісті вокального твору, в процесі 

емоційно-чуттєвого впливу на слухацьку аудиторію; 

- пафос – є найвагомішою енергетичною складовою вокального 

виконання, адже музичне мистецтво є мистецтвом широких почуттів та 

емоцій (Савлук, Вребель, 2009, c. 23–34).   

Цей підхід простежується в праці Л. Жаркової «Майстерність 

публічного виступу», де публічне виконання розглядається як своєрідна 

система управління, складовими якої є виконавець  – його виступ – слухацька 

аудиторія (Жаркова, 1981, c. 42).  

На думку О. Готсдинера, для успішного публічного виступу студенту 

необхідно зважати на такі закономірності: 

- твори, що виконуються, повинні бути лаконічними  (для утримування 

уваги аудиторії, оскільки багаторазова емоційне перевтілення слухача 

допомагає йому краще сприймати музику); 

- важливе безпосереднє спілкування музиканта з публікою під час 

виконання творів, насичених складною образністю; 

- надання пріоритету музичній розповіді як засобу художнього 

тлумачення змісту за допомогою емоційного втілення переживань 

(Готсдинер, 1991, c. 189–196).  

У такому спілкуванні значну роль відіграє загострене під час 

публічного виступу почуття відповідальності. Таким чином, процес 

публічного виступу студента-музиканта ставить перед ним важливі завдання, 
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адже концертне виконання за формою є монологом, а за змістом – діалогом. 

Його успішність залежить не тільки від рівня виконавської  навченості 

студента (відчуття вокальної інтонації, музичної логіки, музичної 

архітектоніки), а й від його акторської майстерності (вміння впливати на 

аудиторію та взаємодіяти з нею).  

Важливого значення в практиці вокальної підготовки набуває питання 

скорочення терміну адаптації першокурсників до концертних виступів, що, на 

наш погляд, забезпечить високу успішність вокального навчання китайських 

студентів. Загальновідомо, що є студенти, які займаючись вдома, самостійно 

в класі, прекрасно виконують свою програму, але варто прийти їм на урок до 

викладача – їх впевненість зникає.  

Представимо інший випадок. Студент-виконавець після незліченних 

репетицій піднімається на сцену і, незважаючи на ретельну підготовку, 

піддається паніці. Вологі долоні, тремтіння в руках, сухість у роті – це усі 

ознаки страху. При цьому студенту здається, що всі дивляться тільки на 

нього і це ще сильніше пригнічує його. Такий стан пояснюється сильним 

хвилюванням, яке може бути спричинене багатьма факторами: 

несприятливим психологічним кліматом у вокальному класі, відсутністю 

досвіду публічних виступів, не сформованістю вокальних умінь та навичок 

тощо. Тому одним із найголовніших завдань педагога  повинно стати  

створення сприятливого психологічного клімату в класі вокалу з практикою 

індивідуального підходу до кожного окремо взятого студента. 

Важливим засобом подолання естрадного хвилювання можуть стати 

аудіо і відеозаписи виступів  студентів. Усвідомлення того, що виконання 

записується, змусить їх сконцентруватися на творі та підвищить 

самоконтроль. Крім того, можна проаналізувати помилки і відстежити 

психологічний стан студента  в ході виступу. Після обговорення необхідно 

зробити висновки. Така навчальна практика стане першою сходинкою у 

подоланні проявів естрадного хвилювання, досвідом і напрацюваннями 
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студента, які в подальшому стануть основою успішної художньо-

інтерпретаційної діяльності.  

Під час навчання вокалу необхідно виховувати у студентах творчу 

винахідливість, тобто уміння не зосереджуватись на помилках, а 

продовжувати виконання, не втрачаючи у виконанні головного. У зв’язку з 

цим, необхідно виробляти психологічну стійкість, розуміння художніх 

завдань мистецтва інтерпретації. Варто відзначити, що вирішення проблеми 

подолання сценічного хвилювання та почуття страху вимагає тривалого часу 

та уваги педагога у прагненні  студента до яскравого, впевненого та 

художньо-переконливого виконання вокальних творів. 

Дотримання розглянутих педагогічних умов і принципів формування 

готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності  сприяє активному 

вокально-художньому розвитку студентів.  

Логіка подальшого дослідження вимагає обґрунтування структури 

готовності майбутніх учителів музики до художньо-інтерпретаційної 

діяльності. Аналіз наукових джерел показав, що інтерпретація вокальних 

творів відноситься до складних систем, які характеризуються певною 

структурою із визначеними складниками. В мистецтві інтерпретації вони 

взаємодіють між собою, забезпечуючи розуміння та усвідомлення музичних 

творів, відкривають можливості для презентації композиторського задуму, 

визначають потенційні можливості студентів. Науковий пошук дозволив 

виділити основні компоненти готовності до художньо-інтерпретаційної 

діяльності майбутнього вчителя музики, а саме: мотиваційний, творчий, 

емоційний та комунікативний.  

Провідного значення для ефективної вокальної підготовки китайських 

студентів набуває мотиваційний компонент. Згідно з науковими 

трактуваннями, мотивація є складним явищем, яке займає важливе  місце в 

житті особистості (Мейлах, 1985, c. 386). Вона активізується потребою і 

виражається в інтересах, бажаннях, уподобаннях тощо. Згідно з метою 

нашого дослідження, поняття «мотивація» будемо застосовувати у двох 
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аспектах, а саме: як систему факторів, що визначають успішність навчальної 

діяльності студентів; як визначальну характеристику процесу, що підтримує 

їх поведінкову активність на досить високому рівні. 

Студіювання дослідницьких напрацювань дозволило з’ясувати зміст 

мотиваційної сфери майбутнього  вчителя музики до якого, в першу чергу, 

належать мотиви, потреби, цілі, які визначаються за такими 

характеристиками: розвиненість, гнучкість та ієрархізованість. 

Розвиненість передбачає якісну різноплановість мотиваційних 

факторів; гнучкість визначає рухливість зв’язків, що існують між різними 

рівнями мотиваційної сфери; ієрархизованість характеризує будову кожного 

з рівнів організації мотиваційної сфери. Для повноцінного функціонування 

мотиваційної сфери майбутніх учителів музики необхідні два мотиваційні 

фактори: потреба і мотив. При цьому тільки конкретний мотив може 

забезпечити художню спрямованість, організованість та практичну 

значущість їх художньо-інтерпретаційної діяльності.  

 Загальновизнано, що мотивація до художньо-інтерпретаційної 

діяльності засновується на естетичних і пізнавальних потребах. З огляду на 

сказане, варто зазначити, що для студентів перших курсів  характерна 

зацікавленість вокальним мистецтвом, інтерес до різностильових музичних 

творів. Для старшокурсників характерною можна вважати спроможність 

вибирати найбільш цікаве і зосереджуватись на ньому. Студенти 

магістратури керуються переважно амбіційними мотивами і цілями, 

наприклад, підготовкою до конкурсу або концертного виступу, професійному 

оволодінні одним із видів вокалу (академічний, народний, естрадний) з 

відповідним відпрацюванням технічних навичок, доцільному підборі 

репертуару.  

Дослідники (Вей Лімін, В. Костюков, Н. Овчаренко, Цяо Лінь, Шень 

Цзіньге та ін.) відзначають, що навчання вокалу студентів мистецьких 

факультетів має відбуватись методами індивідуального навчання з 

поступовим набуттям вокально-методичних та загальномистецьких знань, 
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оволодінні уміннями і прийомами художньо-інтерпретаційними діяльності. 

Важливо, щоб на заняттях співу практичний і теоретичний матеріал 

подавався по-різному, тобто з урахуванням мети, якою керується студент: 

стати вчителем музики або відомим співаком. 

Отже, можна констатувати, що мотиваційні прояви студентів 

мистецьких факультетів тісно пов’язані з художньо-інтерпретаційною 

діяльністю, яка є важливою складовою музично-педагогічної діяльності 

вчителя музики. Для її успішного здійснення необхідно спрямувати 

мотиваційні прояви на набуття мистецької ерудиції, досягнення досконалості 

у володінні голосом, оволодіння прийомами художньо-виразного співу тощо. 

Такі інтереси найбільше  актуальні саме для магістрантів, які вже 

визначилися зі своїми професійними інтересами і потребами. Сказане 

дозволило унаочнити структуру мотиваційного компоненту на рис. 2.3.   

 

Рис.2.3. Змістове наповнення мотиваційного компоненту. 

 

Проте, незважаючи на викладене, більшість студентів у своїй вокальній 

практиці прагнуть до творчої діяльності у всіх її проявах. Тому, в структурі 

готовності майбутніх учителів музики до художньо-інтерпретаційної 

діяльності, виокремлюємо творчий компонент. Характерним для мотивації 

вчителя музики, як творчої особистості, є прагнення не  зупинятися на 

досягнутому, а рухатись вперед у фаховому розвитку. Студіювання наукових 

праць свідчить, що потреба у творчості ґрунтується на оновленій меті, 

постійному розширенні цілей, прагненні творити нове на основі інноваційних 
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форм і методів навчання. Не можна не погодитись із твердженням 

К. Роджерса, що основним спонукальним мотивом творчості є прагнення 

самореалізуватися, розвивати  власні можливості та здібності. На думку 

вченого, таке прагнення приховане  у кожній людині і тільки очікує 

необхідних обставин для свого прояву (Лымарева, 2011). 

Вивчення наукових джерел дозволило визначити головні положення, 

на яких ґрунтується основа творчості, а саме: для творчості необхідна 

неконтрольована фантазія та свобода; вона  неможлива без відданості справі,  

занурення у професію;  для творчості необхідна відсутність регуляції та 

зовнішнього контролю; основою творчості є мотивація та створення умов для 

самоактуалізації.  

Одностайність дослідників проявляється в тому, що на їх переконання, 

творчість  притаманна фахівцям високого рівня, які успішно працюють у різних 

мистецьких галузях. Ними керують мотиви, стимули, інтереси, що призводять 

до творчої активності, в основі якої лежить творча уява і фантазія – 

спроможність свідомості створювати художні образи. Погоджуємось з думкою 

Ю. Трофімова щодо  співвідношення уяви і фантазії, а саме: «не фантазія, а уява 

підказує вченим і винахідникам нові образи, інсайти тощо». У своїх роздумах 

дослідник говорить про «силу уяви, яка пізнає», і силу фантазії, «яка стимулює» 

(Мейлах, 1985). З точки зору художньо-інтерпретаційної діяльності, саме 

фантазія і уява дозволяють співаку відійти від усталеного трактування 

вокальних творів і на цій основі створити власну оригінальну художньо-

образну інтерпретацію (Мозгальова, 2011, c. 210). 

Варто зазначити, провідну роль у процесі створення переконливої 

художньо-образної інтерпретації відіграють творчі здібності та якості. На 

думку Н. Мозгальової, їх розвиток багато в чому спрямовується 

особливостями музичної професії, яка має публічний характер і вимагає 

вміння керувати власними емоціями та настроями як під час музичних 

занять, так і в процесі проведення культурно-просвітницьких заходів 

(Мозгальова, 2011, с. 213).  
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 На думку китайської дослідниці Лі Лань, для стимуляції творчої 

мотивації студентів необхідно активізувати їх участь у виконавській 

діяльності, а для цього необхідно постійно аналізувати їх власні вокальні 

досягнення, залучати до участі у вокальних ансамблях, відвідування 

концертів як академічних, так і естрадних співаків, організовувати зустрічі з 

відомими виконавцями (Лі Лань, 2019). 

Підсумовуючи сказане, представимо складові творчого компоненту 

художньо-інтерпретаційної діяльності на рисунку 2.4.   

З вокально-творчим процесом нерозривно пов’язана емоційно-

почуттєва сфера студентів. На ролі емоцій і почуттів у вокальному 

виконавстві в різні часи наголошувало багато науковців та вокальних 

педагогів. Перші спроби обґрунтування змістово-виражального характеру 

музики і співу належать філософам античності – Платону та Арістотелю, які 

звукову та тимчасову природу музики пов’язували із здатністю передавати 

настрій, динаміку емоцій та різноплановість почуттів. 

 

 

Рис. 2.4. Змістове наповнення творчого компоненту. 

 

Для Середньовіччя характерним є розуміння співу як засобу 

спілкування з Богом, а його емоційний вплив на душу людини вважався 

одним із засобів засвоєння християнської моралі (Рабан Мавр). З часом спів 

відокремлюється від релігії і стає вагомою частиною музичного мистецтва. 

Доба Ренесансу характеризується появою нових філософських теорій (учіння 
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про темперамент), які визнавали велике емоційне і гедоністичне значення 

вокального мистецтва. З появою оперного жанру і формуванням нового типу 

вокаліста – співака-актора, вокальне мистецтво стає більш експресивним, 

насиченим переживаннями. 

Барокове вчення про афекти стає вираженням нового розуміння 

мистецтва співу, що вимагає від вокаліста здатності переживати закладені в 

музичному творі почуття для підсилення емоційного впливу на слухацьку 

аудиторію. Відповідно до теорії афектів, протягом одного твору виконавець 

повинен дотримуватись одного почуття. Він може його посилювати або 

послаблювати, проте змінювати не може. Саме тому твори Йоганна 

Себастьяна Баха, в яких втілено тільки один афект, справляють глибоке 

емоційне враження на слухача. В цьому контексті необхідно відзначити 

працю відомого вченого того часу А. Кірхнера «Musurgia universalis», в якій 

визначено вісім афектів, які викликає музика: любов, гнів, велич, святість, 

печаль, відвага, захват, помірність. Відмінності між ними виявляються в 

інтенсивності прояву, що відрізняє один вокальний твір від іншого. 

Для вокальної музики XIX століття характерно розмаїття почуттів, 

настроїв, хвилювань, які є вираженням і характеристикою романтичного 

стилю. Це знаходить своє вираження у творчості Р. Шумана, Ф. Ліста, 

М. Мусоргського, П. Чайковського, де знаходимо розмаїття програмних назв, 

художніх образів, що відображають характер вміщених у вокальному творі 

музичних переживань та емоцій. Різнобарвність почуттів і настроїв, 

притаманних музиці романтизму поступово збагачуються поезією, 

літературою та живописом. 

У вокальній музиці XX століття знаходять відображення нові, 

характерні для цього періоду  емоції, такі як: тривога, гнів, сарказм, гротеск. 

Цьому сприяла поява нової музичної мови, авангардної гармонії та форми 

вокальної музики, яка дала можливість більш повно передавати емоційну 

сторону інтелектуальних і вольових процесів: імпульсивність та пружність, 

енергійність та стриманість. Крім того, завдяки новому музичному мисленню 
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(композиторському та виконавському) вокальна музика отримала можливість 

висловлювати думки-узагальнення, відображати динамічну сторону 

соціальних і психічних процесів: безсилля, дисгармонію, нестійкість.  

Про це переконливо висловився відомий музикант А. Шнабель, який 

зауважував, що відчуття звуку притаманно людині від народження; 

поступово їй відкрилося, що створений звук здатний вгамувати духовну 

спрагу і може приносити радість і пом’якшувати страждання (Шнабель, 2002, 

с. 313). На переконання Б. Асаф’єва, такі притаманні характеристики звуку 

(гучність, тембр, регістр, артикуляція, напрямок руху, акцентуація мелодії), 

завдяки майстерності композитора перетворюються на музичну інтонацію. 

Тому вчений називав музику «мистецтвом інтонованого смислу», зміст якого 

досить складно передати словами (Асафьєв, 1967).  

З цього приводу Б. Теплов наголошував: «Цей переклад неминуче буде 

неповним, грубим і приблизними», адже тільки сприйняття і виконання 

музики здійснює величезний емоційний вплив на людину (Теплов, 1986, 

с. 100). Не можна не погодитись з думкою В. Холопової, що «музика впливає 

на людину за допомогою століттями сформованого в ній емоційного 

узагальнення». На основі емоційного узагальнення в музиці утворюються 

символи, що відповідають емоції. Вчена вважає, що «емоції в музиці – це і 

емоції-хвилювання, і емоції-ідеї, і емоції-образи, і емоції-концепції» 

(Холопова, 2000, с. 144, 145).  

На відміну від природних емоцій, музичні характеризуються 

символічністю та  умовністю. Вони закладаються у музичний твір художньо-

образним задумом композитора і впливають на світовідчуття людини. На 

думку В. Холопової, музичні емоції утворюють ієрархію художніх реакцій 

людини, створюють локальний «афект», викликаний почутим музичним 

матеріалом (Холопова, 2000, c. 144). 

Розглядаючи роль емоційного компонента у вокальному виконавстві, 

вважаємо за доцільне звернутись до праць В. Ражнікова, який вивчав 

уявлення студентами-музикантами емоційної партитури твору. На його 
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думку, робота над розвитком здатності уявляти емоційний план 

виконуваного музичного твору повинна проводитись зі студентами постійно: 

від цього залежить розвиток емоційно-образного мислення та емоційного 

сприйняття (Ражников, 2004). 

Адаптуючи сказане до завдань нашого дослідження можна наголосити, 

що в процесі інтерпретаційної діяльності необхідно звертати увагу студентів-

вокалістів на створення власної емоційної програми як виконавського 

«надзавдання», що активізує художньо-пізнавальну активність, 

додає привабливості заняттям вокалом, сприяє розвитку здатності до 

музичних переживань. Тому, вивчення вокального твору необхідно починати 

з усвідомлення емоційного враження, пошуку емоційних асоціацій та 

художніх образів, а вже потім приступати до віднайдення способів його 

звукового втілення (Ражников, 2004). Розвиток вміння створювати емоційну 

програму вокального твору вимагає постійного вправляння, що впливає на 

артистичність і переконливість втілення виконавського задуму. На думку 

В. Холопової, співацькі емоції спираються насамперед на піднесений стан 

духу і є позитивними за своєю природою. Цей позитив викликає емоційний 

підйом як у самого вокаліста, так і у слухача (Холопова, 2000, с. 135).  

Науковці, які цікавляться питанням емоційного впливу музики на 

особистість, звертають увагу на явище емоційної адаптації. Воно виникає в 

разі неодноразового повторення музичних переживань і викликає 

послаблення почуттів, тобто те, що раніше подобалося, починає втрачати 

привабливість, викликає байдужість і нудьгу. Для активізації емоційної 

реакції в процесі інтерпретаційної діяльності необхідно в кожне виконання 

вносити елемент новизни. Це сприяє оновленню емоційних переживань, 

надає їм глибини та важливості, активізує інтерес до занять співом та 

інтелектуальний пошук. В зв’язку з цим, у науковій практиці виникає 

поняття «емоційний інтелект» під яким розуміють сукупність здібностей, що 

уможливлюють усвідомлення й розуміння як власних емоції, так і емоції 

оточуючих. Високий рівень розвиненості емоційного інтелекту дає 
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можливість особистості керувати власною емоційною сферою, робить її 

поведінку більш гнучкою для взаємодії з іншими людьми. Тому вони з 

більшою легкістю досягають поставлених цілей (Трофимов, 1999). 

Загалом, питання співвідношення емоційного та інтелектуального в 

вокальному мистецтві протягом тривалого часу знаходилось у полі зору 

багатьох дослідників (Якобсон, 1964). Так, на думку П. Якобсона, емоційне 

та інтелектуальне є єдиними і неподільними складовими процесу пізнання 

мистецтва. Співвідношення їх ролі у пізнавальному процесі обумовлюється 

характером установки, тобто тим, який підхід до пізнання художнього явища 

вибере об’єкт (Якобсон, 1964).  

Трохи іншою є позиція Є. Назайкінського. На думку вченого, під час 

характеристики цілісного пізнавального акту не доцільно розрізняти 

раціональний та емоційний етапи. Він вважає, що треба говорити про дві 

сторони художнього пізнання, які міцно пов’язані між собою і доповнюють 

одне одного. У зв’язку з цим, виокремлення першим етапом емоційного 

ставлення, а другим – утворення раціонально-мисленнєвих операцій, 

спрощує сутність цих явищ (Назайкинський, 1972).  

Підсумовуючи сказане відзначимо, що в процесі художньо-

інтерпретаційної діяльності, емоції, перш за все, пов’язані з пізнанням та 

усвідомленням музичного образу, Крім того, вони виражають власне «я» 

вокаліста, його почуття, уявлення, асоціації та несвідомі відчуття; вони також 

стають способом відображення художньо-образного змісту вокального твору 

за допомогою емоційних переживань та інтелектуального засвоєння; 

регулятором поведінки студента-вокаліста, як в процесі повсякденних занять, 

так і під час концертних виступів. Змістове наповнення емоційного 

компоненту представлено на рисунку 2.5. 
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Рис. 2.5. Змістове наповнення емоційного компоненту. 

 

Вищенаведене дає можливість перейти до розгляду комунікативного 

компоненту готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності. Комунікація, 

як засіб існування та передавання цінностей і норм вокального мистецтва, 

визначає рівень музичної культури суспільства та особливості функціонування 

системи вокального навчання, важливою складовою якого є вокально-

ансамблеве музикування. У світовій музичній культурі ансамблеве виконавство 

постає як унікальне явище, що передбачає як внутрішню, так і зовнішню 

комунікацію. «Навіть не усвідомлюючи глибоких зв’язків, зазначає 

П. Турянський, людство оточує себе вокальними звуками, піснями, апелюючи 

до давніх часів. Це формує позачасовий комунікативний зв’язок як всередині 

нації, країни чи людства в цілому» (Турянський, 2012, c. 103–105).   

На цих позиціях ґрунтується дослідження А. Якупова, в якому музична 

комунікація трактується як відкрита, складно організована і цілісна система, 

що забезпечує циркуляцію неоднорідної слухової, візуальної та іншої 

інформації в великому часі-просторі, що охоплюється музичною культурою 

суспільства. Автор відзначає, що саме через мистецтво, зокрема музику, 

історично відбувається спілкування часів і культур, виникає своєрідний 

діалог людей різних епох.  

У дослідженні цього автора вперше розглядається взаємодія 

композитора, виконавця, слухача і музикознавця-критика в єдиній системі 

комунікативних зв’язків, що діють як послідовно і паралельно, так і за 
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принципом зворотного зв’язку, в тому числі, з відстрочкою в часі і просторі. 

На думку вченого, подібна комунікативна взаємодія реалізується по 

численних каналах у самому музичному процесі, а також опосередковано – 

через культуру суспільства в цілому.  

Важливого значення А. Якупов надає аналізу музичної інформації, що 

протікає по каналах комунікації. Автор наголошує на розмаїтті її форм, що 

включають як основну – кодову, пов’язану зі структурами художнього 

образу, системою виражальних засобів музичної мови, музичних символів і 

інших структурних утворень, так і специфічні – знакову, семантичну, 

візуальну, рухову та інші. У своїй сукупності вони впливають на отримувача 

інформації, який творчо декодує її відповідно до існуючих традицій і норм, 

власного життєвого і художнього досвіду, діючи в динамічному полі 

музичної культури свого часу (Якупов, 1995).   

У контексті нашого дослідження, вважаємо за доцільне звернутись до 

дослідження І. Корсакової «Музична комунікація: генезис та історико-

культурні трансформації», в якому наголошується на явищі руйнації 

традиційної схеми комунікації «автор – музика – слухач – середовище» в 

результаті якої змінюється: головний компонент комунікації – музика та її 

мова на звуковому, енергетичному, логіко-семантичному та смисловому 

рівнях; зазнають значних змін суб’єкти комунікації, змінюється їх роль в 

музичному комунікативному процесі; змінюється середовище комунікації – 

об’єктом проектування стає не тільки музичний простір, але й самі учасники 

(суб’єкти) комунікації; зникає межа як між мистецтвом і життям, так і між 

суб’єктами комунікації (Корсакова, 2014, с. 40).   

У зв’язку з цим, учена трактує музичну комунікацію як багаторівневий 

процес, що складається з декількох ступенів комунікації. Усі вони 

проявляються у триєдиній природі музики (інтонаційній, естетичній, 

інтенціональній) і зумовлені єдністю системи «світ-людина-музика» 

(Корсакова, 2014, c. 24). На всіх рівнях комунікації засобом пізнання, 
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спілкування та передачі інформації є музична мова – як виразник 

національної ідентичності, культури та традицій народу. 

Що стосується сучасного музичного мистецтва, для якого характерно 

змішення стилів і жанрів, мозаїчність і еклектика, експерименти зі звуком та 

тембром, то його можна назвати новим видом музичної комунікації. З її 

появою ускладнюється сприйняття та осмислення музики, оскільки «звуки, 

мотиви, фрази перестають бути «кодами» для шифрування і дешифрування 

музичних значень, смислів, цінностей. Мистецтво стає «типом мислення» і 

«мисленнєвою практикою», яка пропонує «особливий чуттєвий досвід» 

(Корсакова, 2014, с. 43). 

Аналіз наукових джерел виявив, що результативність процесу музичної 

комунікації у процесі вокального навчання студентів підвищиться за умови 

виховання у них здатності до емоційно-образного сприймання музики та 

формування умінь аналізу та інтерпретації вокальних творів. Усвідомлення 

інтонаційної ідеї музичного твору, складних звукових утворень як 

семантичного знаку музичного змісту, допускає різні варіанти інтерпретацій, 

сприяє набуттю виконавського досвіду. 

Найбільш повно комунікативність вокального мистецтва проявляється 

в ансамблевому співі. На думку дослідників (В. Антонюк, Б. Гнидь, 

Т. Каблова, С. Румянцева, Ю. Турянський та ін.) ансамблевий спів «є 

потужним засобом самоствердження та етнічної самоідентифікації 

українського народу» (Каблова, Румянцева, 2018, с. 517). Отже, він є 

найбільш доступним для людини видом музичної творчості, одним із 

найяскравіших та цікавих колективних форм роботи з дітьми та молоддю. 

Ансамблевий спів надає кожному учаснику можливості для самовираження, 

публічної демонстрації власних досягнень. Процес комунікації у вокальному 

ансамблі відбувається за таким механізмом: кожен учасник спочатку вивчає 

свою партію, потім починається робота з іншими виконавцями, партії яких 

також є важливими, тому їх необхідно почути і з ними «вокально 

спілкуватися».  
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За визначенням Т. Каблової, в такий спосіб здійснюється 

комунікативна зустріч між вокалістами, при цьому творча особистість 

вибудовує власне «я», яке поступово взаємодіє з «іншим я». Таким чином, 

створена ланка (ансамбль вокалістів) починає формувати нові комунікативні 

зв’язки (Каблова, Румянцева, 2018, c. 517, 518).  

Отже, осмислення можливостей і шляхів впливу комунікативних 

зв’язків на процес вокального навчання,  дозволив дійти висновку щодо 

важливості підтримки молодіжної аудиторії до засвоєння вокального 

ансамблевого музикування. У свою чергу, в процесі вокально-ансамблевої 

діяльності комунікація проявляється і в спілкуванні ансамблістів між собою, 

і в спілкуванні з аудиторією, і в певній комунікації між музикою, що 

запропонована для цієї аудиторії та її нагальними художньо-естетичними 

потребами. Змістове наповнення комунікативного компоненту представлено 

на рисунку 2.6. 

 

Рис. 2.6. Змістове наповнення комунікативного компоненту. 

 

Відзначимо, що розглянута структура готовності (рис. 2.7) майбутніх 

учителів музики до художньо-інтерпретаційної діяльності представляє собою 

єдність мотиваційного, творчого, емоційного та комунікативного 

компонентів, які потребують розвитку та формування в процесі вокальних 

занять.   
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Рис. 2.7. Структура готовності до художньо-інтерпретаційної 

діяльності.  

 

Логіка подальшого дослідження вимагала обґрунтування 

психологічних механізмів формування в свідомості студента необхідності 

бути готовим до художньої-інтерпретаційної діяльності.  Ми виходили з того, 

що процес вокального навчання залежить від суб’єктивізації вокальних знань 

та їх реалізації в практичних діях, відношенні та ставленні до вокального 

мистецтва. Аналіз наукових праць та процесу вокального навчання 

китайських студентів дозволив представити механізм формування готовності 

до художньої-інтерпретаційної діяльності, а саме: під впливом зовнішніх 

чинників  і власних потреб студентів формуються мотиви, стимули, які вони 

усвідомлюють  у вигляді інтересів до вокального навчання, музичного 

мистецтва, концертної діяльності; стійкий розвинений інтерес сприяє 

формуванню виконавської та навчальної спрямованості майбутнього вчителя, 

яку часто пов’язують з психологічною установкою на даний вид діяльності; її 

наявність сприяє формуванню готовності майбутнього вчителя до художньо-

інтерпретаційної діяльності. Таким чином, художньо-інтерпретаційна 

діяльність набуває в свідомості студентів цінності. Цей процес передбачає 
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етапи: формування мотивів, переконань, ціннісних орієнтацій, ідеалів і 

завершується формуванням готовності студентів до художньо-

інтерпретаційної діяльності.      

Загалом, процес формування в майбутніх учителів музики готовності 

до художньої інтерпретації вокальних творів, розглядається нами як 

діяльність з проектування, реалізації, забезпечення й корекції вокального 

навчання студентів; як базовий компонент фахової підготовки, що 

реалізується за допомогою забезпечення стійкого інтересу до вокального 

мистецтва та виконавської діяльності; розширення для цього інформаційного 

фонду мистецьких знань та засвоєння провідних ідей; розвиток емоцій та 

почуттів, навичок естетичного сприймання.  

Вищезазначене та аналіз психолого-педагогічної та методичної 

літератури з проблеми дослідження, дали змогу обґрунтувати структурно-

функціональну модель (рис. 2.8.) формування готовності  майбутніх учителів 

музики до художньо-інтерпретаційної діяльності. Особливістю цієї моделі є 

опора на вокальне мистецтво й оволодіння художньо-інтерпретаційною 

діяльністю, що сприяє розумінню непересічної авторської методики; 

аналітично-результативному – діагностика на основі цінності мистецтва 

інтерпретації. Багатофакторність її функціонування зумовлено об’єктивними 

і суб’єктивними чинниками. Запропонована модель демонструє можливість 

цілеспрямованого формування у студентів готовності до художньо-

інтерпретаційної діяльності на основі цінностей вокального мистецтва і 

передбачає єдність методологічно-цільового, змістового, аналітично-

результативного блоків. 

Модель розглядаємо як взаємодію змісту, принципів, методів, форм, 

обґрунтованих педагогічних умов, що забезпечує реалізацію авторської 

методики та гарантує досягнення запланованого результату – зростання 

кількості студентів з середніми і високими показниками сформованості 

готовності студентів до художньо-інтерпретаційної діяльності.  
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Рис. 2.8. Структурно-функціональна модель формування готовності до 

художньо-інтерпретаційної діяльності 
 

У методологічно-цільовому блоці представлено мету, яка спрямовує на 

кінцевий результат; завдання, вирішення яких сприятиме успішній реалізації 

визначеної мети, тобто розвиток у студентів позитивних мотивів та 

установок на формування готовності до художньо-інтерпретаційної 

діяльності як базового компонента вокальної підготовки; методологічні 

підходи та принципи, які є підґрунтям формування готовності до художньо-
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інтерпретаційної діяльності; змістові компоненти (мотиваційний, творчий, 

емоційний, комунікативний), які  розкривають цей феномен; педагогічні 

умови, методи, засоби, форми й етапи розроблених критеріїв, показників та 

рівнів, передбачуваний результат, оцінку результативності авторської 

методики, внесення корективів у процес вокального навчання студентів.  

Розроблена на засадах особистісно орієнтованого, системного, 

структурно-семіотичного, культурологічного, функціонального, діяльнісного 

підходів структурно-функціональна модель формування готовності до 

художньо-інтерпретаційної діяльності є образним і логічним утворенням, що 

виявляє сутність удосконалення процесу вокального навчання студентів у 

закладах вищої педагогічної освіти.  

Підсумовуючи сказане відзначимо, що продуктивність розробленої  

структурно-функціональної моделі, яка стала основою авторської методики 

формування готовності майбутніх учителів музики до художньо-

інтерпретаційної діяльності, буде доведено у процесі проведення дослідно-

експериментальної роботи і представлено у наступному розділі.  

 

Висновки до другого розділу 

 

У другому розділі визначено методологічну основу дослідження, 

обґрунтовано зміст і структуру художньо-інтерпретаційної діяльності, 

з’ясовано педагогічні умови, дотримання яких значно оптимізує процес 

формування готовності майбутнього вчителя музики до художньо-

інтерпретаційної діяльності.    

Усебічний аналіз означеної проблеми засвідчив, що методологічною 

основою вокальної підготовки студентів можуть стати діяльнісний, 

особистісно-орієнтований, функціональний, культурологічний, структурно-

семіотичний підходи, адже діяльнісний – відображає рівень практичної 

готовності майбутнього вчителя музики до художньо-інтерпретаційної 

діяльності; особистісно-орієнтований – дає змогу спрогнозувати лінію 
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вокального розвитку кожного студента, що зaбeзпeчить йому мoжливicть 

eфeктивнoгo здійснення художньо-інтерпретаційної діяльності; 

функціональний – передбачає визначення функцій, які має виконувати 

майбутній учитель музики в процесі професійної діяльності для задоволення 

тих чи інших музичних потреб учнів; культурологічний – дозволяє 

встановити взаємозв’язки між феноменами соціокультурного простору й 

компонентами вокального навчання; структурно-семіотичний – допомагає 

розглядати готовність до художньо-інтерпретаційної діяльності в якості 

цілісної динамічної структури в єдності всіх її зв’язків і компонентів.   

Аналіз наукових праць дозволив визначити спеціальні принципи 

формування готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності, а саме: 

виконавського самоконтролю – дозволить коригувати якість самопідготовки, 

репетиційної роботи студентів, поліпшити їх психологічний та емоційний стани 

в процесі навчання вокалу й концертних виступів; виконавської новизни – 

передбачає впровадження в процес навчання вокалу обґрунтованих та 

експериментально перевірених виконавських нововведень (ідей, концепцій, 

методів і прийомів); виконавської рефлексії – передбачає переосмислення 

стереотипів інтерпретації світової вокальної музики через власне осягнення 

образно-емоційного змісту мистецьких творів; виконавського артистизму – 

сприяє зацікавленню студентів музичним мистецтвом, допомагає їм відчути 

причетність до народження художнього образу та втілити цей образ через 

виконання вокального твору. 

Обґрунтовано педагогічні умови, впровадження яких значно 

оптимізуватиме процес формування готовності майбутнього вчителя музики до 

художньо-інтерпретаційної діяльності. Так, освоєння студентами біофізичних і 

орфоепічних основ вокальної мови – забезпечить легкість і швидкість 

сприймання змісту вокального твору, адже чітка, виразна, звучна вимова, 

багата, барвиста інтонація фрази конкретизує вираження думки, посилює 

емоційний вплив на слухача; уважне ставлення до літературного тексту – 

актуалізує його художньо-образний зміст для інтерпретації вокального твору; 
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розуміння студентами вокально-виконавської стилістики музичного твору – 

спрямоване на дослідження еволюції музичних стилів відповідно до історії 

розвитку вокального мистецтва, мови музичних творів, засобів музичної 

виразності, інтонаційного складу та композиційної побудови; адаптованість 

студентів до концертних виступів – сприятиме підвищенню якості вокального 

навчання, успішності художньо-інтерпретаційної діяльності. 

Визначено зміст і структуру готовності майбутнього вчителя музики до 

художньо-інтерпретаційної діяльності, яка включає єдність мотиваційного, 

емоційного, творчого та комунікативного компонентів.  

Створено структурно-функціональну модель формування готовності 

майбутнього вчителя музики до художньо-інтерпретаційної діяльності. 

Особливістю даної моделі є опора на вокальне мистецтво й оволодіння 

художньо-інтерпретаційною діяльністю, що сприяє розумінню непересічної 

цінності мистецтва інтерпретації. Багатофакторність її функціонування 

зумовлена об’єктивними та суб’єктивними чинниками. Структурно-

функціональна модель презентує механізм цілеспрямованого формування 

готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності студентів, у якій 

обґрунтовано наукові підходи, педагогічні принципи, педагогічні умови й 

поетапно запроваджені методи та прийоми на основі цінностей вокального 

мистецтва й передбачає взаємодію методологічно-цільового, змістового та 

аналітичного-результативного блоків. 

Модель було взято за основу створення авторської методики й 

реалізовано в процесі дослідно-експериментальної роботи.  

Отже, у розділі визначено структурні компоненти готовності майбутнього 

вчителя музики до художньо-інтерпретаційної діяльності та розроблено 

структурно-функціональну модель і методику формування готовності 

майбутнього вчителя музики до художньо-інтерпретаційної діяльності в 

процесі вокального навчання в педагогічних закладах вищої освіти України. 

Матеріали другого розділу представлено у таких публікаціях автора 

(Лінь Янь, 2019a; 2019b; 2019c; 2019d).  
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РОЗДІЛ ІІІ  

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ 

ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО ХУДОЖНЬО-

ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1. Діагностика сформованості готовності майбутніх учителів 

музики до художньо-інтерпретаційної діяльності 

 

Діагностика готовності майбутніх учителів музики до художньо-

інтерпретаційної діяльності здійснювалась на основі теоретичних викладень, 

зроблених у першому і другому розділах. Відповідно до мети та завдань 

дослідження, було  розроблено методику дослідно-експериментальної роботи 

з формування готовності майбутніх учителів музики до художньо-

інтерпретаційної діяльності яка включала два послідовні етапи: 

констатувальний та формувальний.  

Як експериментальну базу було обрано: Інститут мистецтв 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського, Криворізький державний педагогічний університет. 

Констатувальний експеримент проводився з метою вивчення рівня 

готовності майбутніх учителів музики до художньо-інтерпретаційної 

діяльності  і здійснювався за такими напрямами:  

- вивчення особливостей навчання вокалу студентів з КНР у закладах 

вищої педагогічної освіти України; 

- з’ясування можливостей для ефективного формування готовності до 

художньо-інтерпретаційної діяльності на мистецько-педагогічних 

факультетах; 

- вивчення сформованості компонентів готовності майбутніх учителів 

музики до художньо-інтерпретаційної діяльності на основі науково 

обґрунтованих критеріїв та показників; 
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- визначення методів діагностики готовності майбутніх учителів 

музики до художньо-інтерпретаційної діяльності; 

- з’ясування рівнів готовності майбутніх учителів музики до художньо-

інтерпретаційної діяльності. 

Крім цього, один із напрямів дослідження спрямовувався на оцінку 

ефективності шляхів і засобів формування готовності майбутніх учителів 

музики до художньо-інтерпретаційної діяльності, оскільки вона є складовою 

вокальної підготовленості до професійної діяльності. Рівень сформованості 

цієї готовності є одним із показників якості вокального навчання у закладі 

вищої педагогічної освіти.  

При вивченні особливостей навчання вокалу на мистецьких 

факультетах та з’ясуванні можливостей для ефективного формування 

готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності на мистецько-

педагогічних факультетах ми враховували: 

- сутність готовності майбутніх учителів музики до художньо-

інтерпретаційної діяльності; 

- ступінь залученості китайських студентів до художньо-

інтерпретаційної діяльності; 

- характер вокальних уподобань  респондентів у галузі музичного 

мистецтва; 

- дієвість прояву готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності, а 

саме: ініціативність, активність у даному виді діяльності, адекватність її 

самооцінки.  

Відповідно до завдань констатувального експерименту, було 

запропоновано етапи діагностичних процедур, на кожному з яких було 

використано комплекс взаємодоповнювальних методів: бесіда, тестування, 

опитування, анкетування, ранжування, самоаналіз, педагогічні 

спостереження, інтерв’ювання, аналіз результатів художньо-інтерпретаційної 

діяльності студентів, проблемні завдання, порівняння, узагальнення, 
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експертні оцінки, аналіз навчальних планів і навчальних програм вокальних 

дисциплін, методи математичної  статистики.  

Відзначені діагностичні методи використовувались для з’ясування 

існуючого стану сформованості готовності студентів до художньо-

інтерпретаційної діяльності, визначення їх можливостей здійснювати даний 

вид діяльності в загальноосвітній школі.  

Згідно з науковими вимогами, константувальна частина дослідної 

роботи ґрунтувалася на таких принципах: варіативності, систематичності і 

послідовності, інформаційності, культуровідповідності, активізації 

аналітичної діяльності студентів. 

Мета констатувального етапу експерименту полягала у вивченні 

реального стану готовності майбутніх учителів музики до художньо-

інтерпретаційної діяльності, його співставлення з навчальною та 

професійною діяльністю. Особистісний характер формування готовності 

майбутніх учителів музики до художньо-інтерпретаційної діяльності, 

спрямував експериментальне дослідження на діагностування структурних 

компонентів, з’ясування особливостей їх формування. Згідно з поставленими 

завданнями, експеримент проходив під час навчальних занять, на екзаменах, 

заліках, з використанням групових та індивідуальних форм роботи. 

Констатувальний експеримент проходив за двома напрямами: методом 

експертних оцінок викладачів вокалу закладів вищої освіти України та 

Китаю; в процесі індивідуальних і групових бесід, діагностичних завдань, 

анкетування, інтерв’ювання студентів. У констатуючому експерименті брали 

участь студенти та викладачі НПУ імені М. П. Драгоманова та університетів 

Китаю. Загальна кількість респондентів становила 240 осіб.  

При проведенні констатувального експерименту ми враховували: 

- індивідуальні особливості студентів-вокалістів із різних регіонів; 

- найкраще, що є в існуючих методичних поглядах та традиціях 

вокального навчання в Україні та Китаї, що передбачало впровадження 

особистісно орієнтованого підходу; 
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- рівень до університетської вокальної підготовки студентів, 

зокрема  наявність навичок правильного дихання, артикуляції тощо;  

-  розвиток умінь і навичок, пов’язаних з художньо-

інтерпретаційною діяльністю майбутнього вчителя музики;  

- формування готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності 

є необхідною складовою вокального навчання майбутніх учителів музики. 

Ці положення вносили певні корективи у хід констатувального 

експерименту. Так, перше положення вимагало від нас особистісно 

орієнтованого підходу до кожного студента, незважаючи на значну кількість 

досліджуваних. Друге положення передбачало впровадження 

культурологічного підходу, враховуючі контингент досліджуваних (студенти 

з України та Китаю, які навчаються в Україні), а наступні – спостереження за 

студентами в умовах виконавської практики, іспитів, педагогічної практики. 

Для бесіди з викладачами вокалу було складено опитувальний лист 

(дод. А). Аналіз відповідей засвідчує, що понад 55 % опитаних викладачів 

взагалі не змогли дати однозначних відповідей на запитання анкети. 

Переважна більшість опитаних вважають основним недоліком 

неспроможність студентів правильно відтворити нотний текст. На перших 

етапах вивчення недоліки стосуються інтонування, ритму, фразування. У 

подальшому студенти виявляють не достатнє розуміння стилю, форми і 

жанру твору. Для студентів характерне також не уважне ставлення до 

нотного тексту, авторських ремарок. Прогалини у музичних теоретичних 

знаннях і спеціальних навичках та вміннях не дають змоги охарактеризувати 

істотні ознаки вокальних творів, що вивчаються, визначити їх стилістичні та 

жанрові особливості і відповідно застосовувати необхідні вокальні прийоми. 

За свідченням  педагогів, недоліки в знаннях, уміннях і навичках настільки 

уповільнюють темп роботи у вокальному класі, що студент не може у 

встановлений термін вивчити необхідну кількість вокальних творів.   

Відповідаючи на друге запитання викладачі зазначили, що вміння 

студентів інтерпретувати вокальні твори знаходяться на початковій стадії. 
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Виявляється, що деякі з них не розуміють сутність цього терміна, не вміють 

використовувати на заняттях із вокалу знання, отримані на заняттях з 

музично-теоретичних дисциплін. Також зазначалось, що художньо-

інтерпретаційна діяльність здійснюється епізодично, їй не надається 

належного значення та уваги. На це впливає і недостатній рівень розвитку 

особистісних якостей студентів, таких як організованість, наполегливість,  

що унеможливлює проявляння самостійності.  

Результати проведеного опитування дають підстави звернути увагу на 

такі недоліки організації навчально-виконавського процесу на мистецьких 

факультетах, що визначають низький рівень готовності студентів до 

художньо-інтерпретаційної діяльності. Насамперед,  це нераціонально 

складений план уроку, слабкий рівень загально музичної підготовки 

студентів, відсутність індивідуального спрямування на художньо-творчий 

розвиток студентів, невміння викладачів пробудити інтерес до інтерпретації 

вокальних творів та набуття відповідних знань,  а також невміння  

активізувати знання із раніше пройденого матеріалу. 

 Було відзначено, що у студентів переважає пасивне ставлення до 

систематичного і наполегливого оволодіння навичками аналізу, синтезу, 

порівняння та узагальнення, які є основою художньо-інтерпретаційної 

діяльності. На думку викладачів, «художньо-інтерпретаційна діяльність» це: 

виявлення особистісного ставлення до вокального твору, збереження його 

жанрово-стилістичних ознак,  проведення аналогій з іншими мистецькими 

творами (живопису, літератури),  порівняння вокальних творів одного стилю 

або жанру тощо. Було висловлено такі поради: в процесі вивчення вокальних 

творів уважно ставитись до зауважень викладача, ознайомлюватись із 

великою кількістю літератури в галузі вокального мистецтва, відвідувати 

концерти і виставки, відповідально ставитись до музично-теоретичних 

занять. 

Проаналізувавши відповіді можна зазначити, що великого значення при 

формуванні готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності викладачі 
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вокалу надають: збагаченню мистецького тезаурусу (45 %), підвищенню 

ефективності самостійної роботи (38 %) та активізації пізнавально-творчої 

діяльності (46 %) студентів. На думку опитаних, вивчення та ознайомлення з 

великою кількістю різножанрових вокальних творів сприятиме підвищенню 

якості вокальної підготовки студентів, а, отже, позитивно впливатиме на 

формування готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності. Значна 

кількість викладачів пов’язують успішність формування готовності до 

художньо-інтерпретаційної діяльності студентів з ефективністю їх 

самостійної роботи (21 %). Деякі з них наголошували, що більшість 

студентів, вступаючи до закладу вищої освіти, взагалі не готові до 

самостійного вивчення вокальних творів. При цьому лише 32 % викладачів 

залучають студентів до самостійного опрацювання вокальних творів, вибору 

навчальної та концертних програм. Разом із тим, значна частина викладачів 

(52 %) враховують систематичність та ефективність самостійної роботи 

студентів при оцінюванні результатів їх навчальної діяльності.  

Негативним вважаємо той факт, що тільки 27 % опитаних застосовують 

на заняттях з вокалу елементи художньо-інтерпретаційної діяльності. На 

наше переконання, це є негативним у вокальній підготовці як в Україні, так і 

в Китаї. Опитані пояснюють це недостатністю часу, низькою зацікавленістю 

студентів цим видом діяльності, зосередженістю на розвитку вокальної 

техніки. Щодо різниці між рівнем вокальної підготовки українських та 

китайських студентів, то відповіді були різні: 33% вважають, що різниці 

майже не існує, 65 % вважають студентів з Китаю більш технічно 

досконалими, але менш цікавими з погляду відтворення художнього образу 

та створення цікавої інтерпретації. На їх думку, це пояснюється тим, що в  

українських навчальних закладах більше уваги приділяється художній 

стороні виконання. Головним недоліком вокального навчання у закладах 

вищої педагогічної освіти опитані вважають відсутність співвідношення 

технічного та художнього розвитку (64% опитаних). Відзначимо, що 

українських закладах вищої освіти урок вокалу передбачає аналітичний огляд 
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твору, проведення паралелей з раніше вивченими творами, ознайомлення з 

творами означеного стильового напряму та з подібними творами інших 

композиторів.      

Наступним етапом діагностики стало з’ясування різниці у рівнях 

доуніверситетської музичної освіти студентів, адже від цього залежить рівень 

готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності та успішність її 

формування в процесі вокального навчання. Опитування засвідчило, що 

32,3 % студентів з України закінчили спеціалізовану музичну школу або 

музичний факультет  педагогічного училища.  Серед китайських студентів 

лише 16% мають таку освіту. 56,2 % українських студентів мають завершену 

дитячу музичну школу, серед китайців таких лише 26 %, 14 % українських 

респондентів мають  попередню музичну освіту в обсязі сільської музичної 

школи, студії або клубу. Серед респондентів-іноземців таку освіту мають 

63 % (ураховуючи приватну музичну освіту, яка є популярною у КНР). 

Опитування викладачів вокалу китайських закладів вищої освіти 

показало, що більшість із них вважає формування готовності до художньо-

інтерпретаційної діяльності не основним напрямом роботи в класі вокалу 

(43 %), на їх переконання, її розвиток необхідно здійснювати на музично-

теоретичних заняттях (51 %). Провідне місце у мотивах навчальної діяльності 

китайських викладачів і студентів (75 %) займає спрямованість на 

концертний успіх. Йому підпорядковується вся робота у вокальному класі, 

при цьому художньо-інтерпретаційній діяльності не надається належного 

значення. Успіх концертних виступів, на думку викладачів, залежить від: 

розвитку вокальної техніки (69 %), емоційно-вольової стійкості (55 %), 

вокальної  культури (56 %) та вокально-виконавського досвіду (63 %). 

Узагальнення результатів опитування викладачів дало підстави 

констатувати, що в практиці китайських та український навчальних закладів 

існує розбіжність поглядів на значення та сутність художньо-інтерпретаційної 

діяльності. Якщо в українській вокальній практиці її спрямовано на 
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відтворення художньо-образного змісту, то в Китаї переважає орієнтованість 

на технічну складову.   

Для одержання більш широкої інформації щодо стану сформованості  

структурних компонентів готовності до художньо-інтерпретаційної 

діяльності, нами було розроблено критерії та показники, проведено 

тестування, анкетування, напівстандартизовані інтерв’ю, впроваджено серії 

діагностичних завдань. Ми враховували, що готовність до художньо-

інтерпретаційної діяльності виступає в дослідженні як важлива фахова 

якість, котра забезпечує ефективність вокально-виконавської та музично-

педагогічної професії. 

У науковій літературі критерієм визначають ознаку, на основі якої 

оцінюють, визначають та класифікують певне явище. Це еталон, з яким 

порівнюють реальні явища і роблять висновок про ступінь їх відповідності чи 

наближення до встановленої норми. Стосовно педагогічних об’єктів і 

процесів використовуються поняття «критерій» і «показник» (Шахов, 2007, 

с. 111, 112). 

Відповідно до виокремлених у другому розділі структурних 

компонентів, було визначено мотиваційний, творчий, емоційний та 

комунікативний критерії, які дають можливість достатньо повно з’ясувати  

зміст досліджуваного явища.  

Перша група критеріїв – (мотиваційна) з’ясовує: міру особистісного 

ставлення студентів до професії вчитель музики; міру здатності планувати 

власну діяльність в майбутньому; міру спрямованості на оволодіння 

уміннями і навичками художньо-інтерпретаційної діяльності. Основними 

показниками цієї групи критеріїв є інтерес до: педагогічної професії; аналізу 

наукової літератури та мистецької інформації; спільної роботи з учнями в 

процесі художньо-інтерпретаційної діяльності; вміння планувати навчальну 

діяльність та обирати методи і прийоми навчання дітей співу; визначення 

цінностей вокальних творів, обраних для художньо-педагогічної 

інтерпретації. 
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Друга група – (емоційна) з’ясовує: емоційність вокального виконання, 

ступінь захопленості художньо-інтерпретаційною діяльністю,  ступінь 

здатності до аналізу та адекватного оцінювання художньо-інтерпретаційної 

діяльності. Ця група критеріїв включає  такі показники, як вияв здатності: 

емоційно виконувати вокальні твори, виокремлювати головне від 

другорядного в процесі їх аналізу та оцінки;  захопленість вокальним 

мистецтвом та інтерпретаційною діяльністю; здатність переконливо 

відтворювати власну інтерпретаторську позицію відповідно до стильових і 

жанрових особливостей вокального твору. 

Третя група – (творча) з’ясовує: міру здатності до творчого 

опрацювання вокальних творів у процесі навчання; міру здатності творчо 

застосовувати вокальні знання та уміння в процесі художньо-

інтерпретаційної діяльності; міру вияву  творчої активності у вокальній 

діяльності під час практики. Основними показниками цієї групи критеріїв 

виступають, вияв: творчого ставлення до вибору художніх засобів виразності 

при створенні виконавської і вербальної інтерпретації; здатності до 

варіативного опрацювання вокального матеріалу та вибору репертуару; 

спроможності актуалізувати в процесі художньо-інтерпретаційної діяльності 

знаннєвий та творчий досвід; спроможності до самоконтролю та самоаналізу 

власної художньо-інтерпретаційної діяльності. 

Четверта група – (комунікативна) з’ясовує: міру здатності до творчого  

спілкування в процесі вокального навчання; здатність розуміти комунікативні 

зв’язки у музичних творах, здатність до спілкування з дітьми. Основними 

показниками цієї групи критеріїв вважаємо: активне творче спілкування 

студента на заняттях вокалу та з учасниками вокального колективу; розуміння 

комунікативних зв’язків у вокальному творі як на рівні музичної тканини, так 

із слухачем; активне спілкування з дітьми  під час педагогічної практики. 

Співвідношення  критеріїв і показників представлено у таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1. 

Співвідношення критеріїв і показників готовності майбутніх учителів 

музики до художньо-інтерпретаційної діяльності 

 

Для діагностики мотиваційного компоненту було розроблено анкету (дод. 

А).  1. Перше запитання, що було поставлено вчителям із різним стажем роботи, 

а  також китайським та українським студентам, відносно мотивів вибору 

професії, було такими: «Вкажіть, чим Вас приваблює сучасна школа?». 

Розподіл відповідей представлено в таблиці 3.2. Їх аналіз засвідчив, що 

КРИТЕРІЇ ПОКАЗНИКИ 

Мотиваційний передбачає: 

- міру особистісного ставлення 

студентів до професії вчитель музики; 

 - міру здатності планувати власну 

діяльності в майбутньому; 

 - міру спрямованості на оволодіння 

уміннями і навичками художньо-

інтерпретаційної діяльності. 

Вияв інтересу до: вокального 

мистецтва та педагогічної професії, аналізу 

наукової літератури та мистецької інформації,  

спільної роботи з учнями в процесі художньо-

інтерпретаційної діяльності; уміння планувати 

навчальну діяльність та обирати методи і 

прийоми навчання дітей співу, визначення 

цінностей вокальних творів, обраних для 

художньо-педагогічної інтерпретації.  

Емоційний передбачає: 

 - емоційність вокального виконання; 

- ступінь захопленості художньо-

інтерпретаційною діяльністю; 

- ступінь здатності до аналізу та 

адекватного оцінювання художньо-

інтерпретаційної діяльності.  

Вияв здатності  емоційно виконувати 

вокальні твори, виокремлювати головне від 

другорядного в процесі їх аналізу та оцінки;  
захопленість вокальним мистецтвом та 

інтерпретаційною діяльністю; здатність 

переконливо відтворювати власну 

інтерпретаторську позицію відповідно до 

стильових і жанрових особливостей 

вокального твору. 

творчий з’ясовує: 

 - міру здатності до творчого 

опрацювання вокальних творів в процесі 

навчання; 

- міру здатності творчо застосовувати 

вокальні знання та уміння в процесі художньо-

інтерпретаційної діяльності; 

- міра вияву  творчої активності  у 

педагогічній діяльності під час проведення 

практики.  

комунікативний з’ясовує:   

- міру здатності до творчого  

спілкування в процесі вокального 

навчання; 

- міру здатності розуміти 

комунікативні зв’язки у музичних творах; 

- міру здатності до 

спілкування з дітьми. 
 

вияв: творчого ставлення до вибору 

художніх засобів виразності при створенні  

виконавської і вербальної інтерпретації; 

здатності до варіативного опрацювання 

вокального  матеріалу та вибору репертуару; 

спроможності актуалізувати в процесі 

художньо-інтерпретаційної діяльності 

знаннєвий та творчий досвід; спроможності до 

самоконтролю та самоаналізу власної 

художньо-інтерпретаційної діяльності. 

 

Вияв здатності: до творчого 

спілкування на заняттях вокалу та з 

учасниками вокального колективу; 

розуміння комунікативних зв’язків у 

вокальному творі як на рівні музичної 

тканини, так із слухачем; до активного 

спілкування з дітьми  під час педагогічної 

практики. 
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більшість учителів музики у як головний мотив вибору професії називають 

любов до музики та дітей. «Можливість презентувати вокальне мистецтво» 

відзначила найбільша група  вчителів зі стажем від 10 до 20 років (38,3 %); 

«можливість реалізувати свої вокальні здібності» – 32,6 % українських і 52,3 % 

китайських респондента; «можливість літнього відпочинку» відзначили 40,18 % 

українських і 4,2 % китайських респондента; «гарантоване працевлаштування» 

стало головним для 15,9 % та 19,4 % українських та китайських учителів; 

«можливість впливати на естетичний розвиток молоді» приваблює у професії 

23,4 % і 15,5 % українських та китайських учителів.  

Вищенаведене засвідчило значний відсоток «байдужих»  учителів у 

школі, що вимагає цілеспрямованої уваги викладачів вокалу на формування 

вокально-виконавських інтересів та домагань студентів та їх позитивне 

ставлення до професії вчитель музики.     

Таблиця 3.2  

Мотиви вибору професії вчителями-практиками   

та студентами-випускниками університету (у %). 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Мотиви 

вибору професії 

Учителі зі стажем Студенти 

До 3-х 

років 

(40 

осіб) 

3-10 

років 

( 45 

осіб) 

10-20 

років 

(56 

осіб) 

20 років 

та більше 

(56 осіб) 

  
Україна 

(20 осіб) 

Китай 

(60  осіб) 

 

1 
Любов до музики 

та дітей. 

23,1 64,4 45,3 55,2 31,4 53,8 

 

2 
Можливість 

презентувати  

вокальне 

мистецтво.  

21,3 18,4 38,3 26,1 47,4 49,9 

 

3 
Можливість 

літнього 

відпочинку. 

22,7 9,1 26,9 – 40,1 4,2 

 

4 

 

Можливість 

реалізувати свої 

вокальні здібності. 

5,2 13,9 12,7 4,9 31,5 51,9 

 

5 
Гарантоване  

Працевлаштування. 

30,3 17,5 17,9 18,2 15,9 19,4 

 

6 

 

 

Можливість 

впливати на 

естетичний 

розвиток молоді.  

 

13,5 

 

14,7 

 

19,2 

 

22,8 

 

23,4 

 

15,5 
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З метою визначення позиції студентів щодо доцільності формування 

досліджуваного феномену, їм було запропоновано відповісти на запитання: 

«Якого типу вчителі потрібні сучасній школі?»: а) в яких домінуючими є 

знання; б)  які проявляють увагу  до дитини; в) у яких переважають такі 

якості  як інтелігентність, комунікативність, оптимізм; г) які добре володіють 

вокальними навичками; д) вміють якісно та зрозуміло викласти теоретичний 

матеріал, розтлумачити художньо-образний зміст музичних творів. 

Студенти з Китаю відповідали таким чином: добре володіння вокальними 

навичками відзначили 45 % опитаних; знання – 34,2 %; інтелігентність, 

комунікабельність та оптимізм відзначили 17,4 %; вміння якісно та доступно 

викласти навчальний матеріал, пояснити художньо-образний зміст музичних 

творів обрали 17,2 % опитаних. Відповіді українських студентів розподілились 

так: володіння знаннями, що допоможуть зробити переконливу художньо-

педагогічну інтерпретацію музичних творів (54 %), добре володіння 

співацькими навичками (45 %), духовно-моральні якості (42 %), установка на 

гуманізм у спілкуванні з дітьми (39 %).   

Зазначимо, що визначення рівнів сформованості мотиваційного 

компоненту готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності 

здійснювалось нами поступово, за означеними критеріями і показниками. 

Результати діагностики за усіма показниками презентовано у таблиці 3.3.  

Таблиця 3.3 

Рівні сформованості готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності 

за мотиваційним критерієм 

ПОКАЗНИКИ Низький 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Абс % Абс % Абс % 

Особистісне ставлення студентів до професії 

вчитель музики. 

88 36,7 98 40,8 54 22,5 

Здатність планувати власну діяльність у 

майбутньому.  

137 57 66 27,5 37 15,4 

Спрямованість на оволодіння уміннями і 

навичками художньо-інтерпретаційної 

діяльності.   

124 51,7 74 30,7 35 14,6 

Середня зважена. 124 51,7 74 30,7 42 17,6 
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Дані констатувального експерименту стали підставою для створення 

мотиваційного портрету сучасного студента: найголовнішим вважається  

матеріальне забезпечення, потім – любов, здоров’я; задля матеріального 

забезпечення важливо самореалізуватися як музиканту і педагогу; також для 

впевненості в собі необхідно володіти інформацією, постійно підтримувати 

інтерес до інновацій, набувати знань – це забезпечить наявність цікавої 

роботи, друзів і колег; на жаль, здатність відчувати і переживати красу 

природи та мистецтва притаманна далеко не всім студентам.   

Наступний етап констатувального експерименту було присвячено 

діагностиці емоційного компоненту.   

Спочатку ми запропонували студентам опрацювати анкету (дод. В), а 

потім звернулись до діагностування здатності майбутніх учителів музики до 

рефлексії, яка вимірювалась за методикою А. Карпова (дод. В1). В результаті 

тестування було отримано такі дані: 15,4 % досліджуваних мають високий 

рівень розвитку рефлексії, 68,3 % майбутніх фахівців виявили достатній 

рівень, у 16,3 % студентів переважає низький рівень рефлексування. 

У межах анкетного опитування вивчався рівень емоційної чутливості 

майбутніх учителів музики. Також студентам було запропоновано відповісти 

на запитання: 

1. Які почуття виникають у Вас під час спілкування з дитячою 

аудиторією? 

2.  Які відчуття виникають, коли займаєтесь музикою для себе? (отримуєте 

задоволення, емоційну насолоду, виражаєте свої почуття або настрій, приємно 

розважати друзів, нічого не відчуваю, для розваги музикою не займаюсь). 

3. Чи виникають у Вас художні або життєві асоціації, коли ви слухаєте 

або виконуєте музичний твір?  

4. Чи вливають Ваші емоції та почуття на художньо-інтерпретаційну 

діяльність? 

Після аналізу отриманих відповідей з’ясувалось, що більша частина 

студентів (67 %) отримує позитивне задоволення від спілкування зі школярами. 
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У них виникають почуття відповідальності, піднесеності, задоволення. 

Студенти зазначають, що якщо контакт з аудиторією встановити не вдається 

виникає почуття хвилювання і збентеженості. Відповідаючи на друге запитання, 

значна кількість респондентів відповіла, що отримує емоційне задоволення від 

спілкування з музикою на одинці або перед друзями. В залежності від настрою 

виконуються відповідні музичні твори – веселі, сумні, ті, що спонукають до 

роздумів. Опитувані підкреслили, що музика збагачує емоційні почуття, 

образну уяву, активізує асоціативне мислення. 

Наступним було запитання «Чи виникають у вас художні або життєві 

асоціації від слухання української або китайської вокальної музики?». 

Пропонуючи це запитання студентам ми враховували, що на відміну від 

західної,  стародавня китайська музика вирізняється глибиною і таємничістю. 

Відомі виконавці народної пісні стежили за своїми думками, домагаючись 

чистоти розуму та гармонії з оточуючим світом. Виконавець традиційної 

китайської музики міг передати слухачам різноманітні почуття: радість, горе, 

тугу, а також їх заспокоїти. Тому метою китайської музики було поєднання 

розуму та тіла людини з Всесвітом. Аналіз відповідей на запитання засвідчив 

такі результати: «в пам’яті з’являються літературні твори», «виникають 

асоціації з картинами та репродукціями», «виникають спогади з власного 

життя», «з’являються з відомим музичними творами». 

Аналізуючи відповіді на останнє запитання ми з’ясували, що  деякою 

мірою емоції і почуття впливають на створення художньої інтерпретації. Це 

стосується проведення асоціативних зв’язків із творами інших видів мистецтв, 

емоційного викладу тощо. Що ж стосується аналізу вокальної партії та 

акомпанементу (фактури, гармонії, що відображають художній образ), 

характеристики стилю або жанру то їх трактування не залежить від емоційного 

стану. І головне, на думку респондентів, якість художньої інтерпретації залежить 

від кількості музикознавчих знань та уміння спілкуватися з дитячою аудиторією. 

Для з’ясування емоційного ставлення студентів до майбутньої музично-

педагогічної діяльності студенти повинні були дати відповіді на запитання: 
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«Чи відрізняється змістове наповнення та емоційний стан під час створення 

художньої інтерпретації для дитячої аудиторії від інтерпретаційного процесу, 

що проходить на заняттях вокалу?», яке передбачало вибір однієї з шести 

запропонованих відповідей: «не знаю», «мабуть ні», «відрізняється, адже він 

вимагає яскравих словесних пояснень і відповідно вокального виконання», 

«відрізняється, тому, що на заняттях з вокалу інтерпретація повинна бути 

вокально переконливою», «відрізняється, адже виховується емоційна 

стійкість», «відрізняється, адже здійснюється художньо-педагогічний діалог». 

Необхідно зазначити, що в опитуванні брали участь студенти всіх 

курсів, що й дозволило прослідкувати зміни у свідомості студентів (котрі 

відбуваються під час навчання в Україні) та їх ставленні до майбутньої 

професії. Якщо студенти перших курсів  в основному відповідали «не знаю», 

«мабуть що ні», то студенти 3-4 курсів давали чіткі і диференційовані 

відповіді, вважаючи, що художньо-педагогічна інтерпретація для школярів 

вимагає наукової, художньої переконливості, яскравості спілкування, гартує 

емоційну стійкість, є фундаментом майбутніх професійних успіхів. 

З метою визначення рівня емоційного усвідомлення студентами 

важливості художньо-інтерпретаційної діяльності респондентам було 

запропоновано відповісти на питання і дати визначення поняттю «художньо-

інтерпретаційна діяльність». Аналіз відповідей виявив, що більшість 

опитаних (78,7 %) взагалі не розуміють цього терміна, визначаючи його як 

«тлумачення автором змісту вокального твору», «аналіз форми, вокальної 

фактури, тембру, динаміки» «зіставлення з відповідними літературними або 

живописними творами» тощо. Лише 21,3 % майбутніх учителів музики 

досить вірно визначають суть цього поняття, визначаючи його як 

«розуміння» та «пояснення змісту вокального твору».  

Подальше вивчення отриманих відповідей на запитання анкети 

показало, що серед труднощів, які з’являються у процесі художньо-

інтерпретаційної діяльності, на перше місце студенти ставлять 

«недостатність знань, що пояснюється  відсутністю початкової музичної 
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освіти» (44 %), визначають «важкість опанування вокального мистецтва» 

(42 %), «боязнь невірно зрозуміти задум композитора» (33 %), «можливість 

презентації власної точки зору, думок, смаків» (29 %), «відсутність уяви, 

фантазії» (13 %) тощо.  

З метою отримання більш широкої інформації щодо вищезазначеного 

питання респондентам було запропоновано вирішити  тестові завдання (дод. 

В 2).  

Аналіз відповідей дозволив констатувати, що для 33 % студентів 

властиве усвідомлено-зацікавлене ставлення до художньо-інтерпретаційної 

діяльності, потреба висловлювати свою точку зору стосовно обраного твору. 

Для 22 % студентів характерне розуміння корисності і необхідності 

художньо-інтерпретаційної діяльності як для вокальної практики, так і для 

педагогічної, 18 % усвідомлюють художньо-інтерпретаційну діяльність як 

суттєву складову вокального заняття і уроку музики в загальноосвітній 

школі, адже він дає можливість пізнати музичній твір у всій повноті та 

різнобарвності. 29 % опитаних вважають художньо-інтерпретаційну 

діяльність основою творчого ставлення до професії вчителя музики, що 

передбачає опрацювання наукової літератури та ознайомлення зі значною 

кількістю музичних творів.   

Результати діагностики готовності до художньо-інтерпретаційної 

діяльності за емоційним критерієм представлено у таблиці 3.4.  

Таблиця 3.4 

Рівні сформованості готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності 

за емоційним критерієм 

КРИТЕРІЇ Низький 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Абс % Абс % Абс % 

Емоційність вокального виконання.  67 27,9 116 48,4 57 23,7 

Захопленість художньо-інтерпретаційною 

діяльністю. 

78 32,6 112 46,6 50 20,8 

З Здатність до аналізу та адекватного 

оцінювання художньо-інтерпретаційної 

діяльності. 

114 47,5 79 32,9 47 19,6 

Середня зважена 86 36 102 42,6 52 21,3 
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Отже, діагностика емоційного компоненту за визначеними критеріями та 

показниками засвідчила, що у студентів переважає середній рівень його 

сформованості. Ми вважаємо, що це є свідченням достатніх  можливості 

майбутніх учителів емоційно-образно сприймати та виконувати музичні твори, 

але більшість респондентів не розуміє власних почуттів, не отримує 

задоволення від спілкування з вокальною музикою. Проте значна кількість 

студентів є досить обізнаними в галузі вокального мистецтва, але вимагають 

розвитку навичок аналізувати, порівнювати та оцінювати вокальні твори. Це 

вимагає цілеспрямованої роботи викладачів вокальних дисциплін у цьому 

напряму.  

Засобом визначення рівня сформованості творчого компоненту стало 

анкетування (дод. С), а також діагностичні та тестові завдання. Подальше 

дослідження було спрямовано на визначення рівня творчого відношення 

майбутніх учителів музики до обраної професії, готовності до творчого та 

варіативного мислення у процесі навчальної аналітичної та виконавської 

діяльності, вміння самостійно здійснювати художньо-інтерпретаційну 

діяльність.  

Для з’ясування цих питань студентам пропонувалось індивідуально, в 

процесі занять вокалом, виконати серію діагностичних завдань (дод. С1). 

Наприклад, завдання 1.        

1. Прослухайте музичні твори (їх назва не оголошується) М. Лисенка 

«Безмежнеє поле» та китайський романс «Як я можу не любити свою рідну 

мати. Внесіть у таблицю 3.6. необхідні й обґрунтовані характеристики. 

2. Підберіть твори (музичні, літературні, художні) подібні до 

означеного за стилем, художньою мовою, або створені в одну  епоху за 

такими ж критеріями та розмістіть їх у таблиці. 

Аналіз отриманих результатів засвідчив, що частина студентів (34 %) 

має обмежені асоціативні можливості, що можна пояснити відсутністю 

необхідних знань, нерозвиненістю умінь порівнювати та узагальнювати, 

співставляти та аналізувати  вокальні твори. У співбесідах зі студентами 
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виявилося, що вони погано розуміють сутність таких понять, як: жанр, стиль, 

художня мова. Це насамперед стосується студентів, які не мають музичної 

освіти або закінчили тільки музичну студію. Підготовка студентів зі 

спеціальною середньою освітою виявилась значно кращою. 

Наступні завдання творчого спрямування стосувались виявлення 

вокальних можливостей майбутніх учителів музики, адже художньо-

інтерпретаційна діяльність у ЗОШ передбачає якісне виконання вокальних 

творів. Завдання виконувались у процесі навчальних занять у класі вокалу. 

Фіксувався час вивчення запропонованого матеріалу, стильова та жанрова 

відповідність, технічність та емоційність  виконання, безпомилковість. 

Експериментальним матеріалом цих завдань стали вокальні твори різного 

ступеня складності та форми. Наприклад: 

1) Д. Січинський, сл. Г. Гейне «Із сліз моїх». 

2) В. Косенко,  сл. Ф. Тютчева «Осінній вечір».  

3) Г. Майборода, сл. О. Блока «Ты так светла». 

4) М. Лисенко,  сл. Т. Шевченка «Ой одна я одна».  

5) Б. Лятошинський, сл. Лі. Бо «При яшмових сходах туга». 

Перед виконанням цих творів студентам необхідно було зробити їх 

гармонічний та фактурний аналіз, виявити стилістичні та жанрові 

особливості, провести асоціативні зв’язки з раніше вивченими творами, по-

можливості підібрати літературний або художній супровід. 

Для з’ясування рівня творчої спроможності діяти в умовах школи, 

студентам було запропоновано підготувати колекцію з вокальних творів для 

школярів молодшого шкільного віку на власно обрану тему з списку (дод. С 

2) і представити її на заліку.     

Підсумовуючи результати виконаних завдань можемо констатувати, що 

вокальна підготовка студентів зі спеціальною середньою освітою є значно 

кращою, ніж тих, хто закінчив музичну школу. Вони набагато краще 

орієнтуються в музичному матеріалі, вміють чітко і грамотно 

охарактеризувати вокальний твір, творчо підходять до його вивчення та 
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виконання. Інші, навпаки, часто безпорадні у підготовці до  виконання 

музичного твору, погано орієнтуються в музичних стилях і жанрах, до того ж 

розвиток умінь художньої інтерпретації не вважають за першочергову 

потребу. Лише 25 % студентів характеризуються стійкою потребою 

цікавитись і виконувати класичну вокальну музику; їх характеризують 

творча   активність, емоційність, яскраві та переконливі виступи. 

Порівняльний аналіз навчання вокалу в Китаї та Україні показав, що у 

китайських закладах вищої освіти вокальне навчання спрямовано переважно на 

підготовку до сольних виступів, тобто увага приділяється розвитку вокальної 

техніки. Художньо-інтерпретаційна діяльність, як окремий вид роботи у 

вокальному класі взагалі не  входить до навчальної практики, що пояснює 

байдуже ставлення викладачів до такого виду діяльності. В українських 

педагогічних університетах процес вокального навчання здійснюється за 

декількома напрямами, одним з яких є підготовка до художньо-інтерпретаційної 

діяльності. Однак не всі викладачі приділяють цьому питанню належну увагу, 

хоча художньо-інтерпретаційна діяльність є важливою складовою шкільного 

уроку музики. Тому, студенти, навіть українських університетів, протягом 

навчання не набувають достатнього досвіду художньо-інтерпретаційної 

діяльності, про що свідчить 64 % відповідей.   

Одним із останніх завдань констатувального експерименту стало 

виявлення сформованості готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності. 

Відповідаючи на запитання «Як ви оцінюєте свій рівень готовності до 

художньо-інтерпретаційної діяльності», 24 % студентів відзначили свій рівень 

готовності як достатній, 34 % – частковий, 38 % – майже зовсім не готовий, 

4 % – вагались із відповіддю, не могли дати відповідь.  

Як з’ясувалося, значний відсоток студентів вважають, що їх рівень 

готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності є низьким. Очевидно, 

це саме вони, відповідаючи на наступне запитання про важливість для 

вчителя бути готовим до художньо-інтерпретаційної діяльності, 

відзначили, що так не вважають і, що їм «все рівно чи здійснюється 
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інтерпретація на уроці чи ні»; невеликий відсоток опитаних відзначають 

необхідність розвитку готовності до такого виду діяльності.  

Результати діагностики за творчим критерієм представлено в таблиці 

3.5.  

Таблиця 3.5 

Рівні сформованості готовності до художньо-інтерпретаційної 

діяльності за творчим критерієм. 

 

Показники 

Низький рівень Достатній 

рівень 

Високий 

рівень 

Абс % Абс % Абс % 

Здатність до творчого опрацювання 

вокальних  творів в процесі навчання. 

 

163 

 

67,9 

 

53 

 

22,1 

 

24 

 

10 

Здатність творчо застосовувати вокальні 

знання та уміння в процесі художньо-

інтерпретаційної діяльності.  

 

126 

 

52,5 

 

76 

 

31,6 

 

38 

 

15,9 

Здатність до творчої активності у 

педагогічній  діяльності під час практики. 

 

127 

 

52,9 

 

79 

 

32,9 

 

34 

 

14,2 

Середня зважена 138 57,8 69 28,8 33 13,4 
 

У цілому, дослідження творчого компонента виявило, що в до 

університетській підготовці достатньої уваги не приділялось творчому 

розвитку особистості, не виховувалась творчо-пізнавальна активність, 

внаслідок чого в них не розвинене прагнення до творення нового, до 

художньо-інтерпретаційної діяльності.  

На думку науковців (Пан На, Г. Падалка, О. Щолокова, В. Шульгіна та 

ін.), успішність художньо-інтерпретаційної діяльності багато в чому залежить 

від сформованості комунікативних умінь. Тому, наступним стало визначення 

рівня сформованості комунікативного компоненту.  

Здатність майбутніх учителів музики здійснювати змістовне й 

діалогічне спілкування мовою мистецтва вимірювалась за методикою (КОС) 

В. Синявського-Б. Федоришина «Оцінка комунікативних і організаторських 

схильностей особистостей» (дод. Д). В її основі лежить принцип 

випробування та оцінювання досліджуваних у різних ситуаціях. На думку 

авторів, проведення вимірювання в педагогічних ситуаціях, подібних до 

шкільних, дозволить більш точно визначити здатність до спілкування у 
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майбутніх учителів музики. Крім того, студентам пропонувалось дати власну 

оцінку сформованості комунікативних умінь. З’ясувалось, що лише 23  % 

студентів усвідомлено «спілкуються» з творами мистецтва; прогнозують 

спілкування лише 16,6 % студентів; намагаються управляти процесом 

спілкування 15,4 %; аналізують результати спілкування лише 14,2 %; 

прагнуть до рівноправності у спілкуванні з учнями 32,8 % студентів. Як 

бачимо, значний відсоток опитаних має недостатньо сформовані навички 

комунікації, що вимагає подальшої роботи у цьому напряму, зокрема у 

вокальному класі.   

Важливим етапом діагностувальної роботи стало виявлення цінностей, 

які, на думку студентів, лежать в основі успішної комунікативної взаємодії 

викладача і студента в класі вокалу. З цією метою нами було використано 

методику М. Рокича, адаптовану до завдань дослідження. Китайським та 

українським студентам було запропоновано з 18 цінностей обрати 

10 найбільш вагомих для здійснення художньо-інтерпретаційної діяльності 

(дод. Д 1).  

Відповідаючи на запитання про те, які цінності для них є 

найважливішими, 52 % українських та 64 % китайських студентів 

відзначили «цінність пізнання та отриманої інформації»; для 44  % 

українських і 52 % китайських студентів вагомою є «цінність професії». 

Також було відзначено любов, наявність гарних і вірних друзів, робота над 

собою, духовне зростання, свобода та життєва мудрість. Високо цінуються і 

знаходяться посередині рейтингової таблиці значна група цінностей, які, на 

думку студентів, мають велике значення для вчителя музики, проте є 

другорядними у порівнянні з головними життєвими цілями. Це – суспільне 

визнання, впевненість у висловлюванні власних думок, професійна позиція 

тощо. Не зрозуміло чому, останню позицію зайняла «краса природи і 

мистецтва», адже сприйняття прекрасного є характерним для музикантів.  

Аналізуючи результати, ми помітили різне ставлення китайських і 

українських студентів до таких цінностей, як:  «цінність іншої людини» 
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відповідно – 29 % і 18 %, «духовні цінності» – 44 % і 27 %. Такі результати 

є свідченням недостатньо сформованого духовного світу українських 

студентів та їх гуманістичної спрямованості. На шкоду професійній 

спрямованості студентів свідчить відсутність у числі обраних таких 

цінностей як «культура спілкування», «виваженість спілкування», 

«розвиток», «удосконалення». Розглядаючи відповіді китайських студентів 

ми помітили, що для них характерна увага до іншої людини та широкий 

духовний світ, що пояснюється впливом своєрідної китайської філософії, 

національними традиціями та менталітетом. У зв’язку з тим, що сьогодні  в 

обох країнах відбувається переоцінка цінностей на користь матеріальних 

благ, ми зафіксували значний відсоток респондентів, орієнтованих на 

власне благополуччя та матеріальні цінності.  

Ураховуючи, що основу комунікації у вокальному класі становлять 

знання, наступним етапом діагностики стало виявлення обсягу знань у 

китайських та українських студентів. Ми прагнули з’ясувати значущість 

отриманих в університеті знань для успішності художньо-інтерпретаційної 

діяльності. До переліку було включено знання з філософії, психології, 

педагогіки, музикознавства, естетики, літератури, живопису, методики, 

вокального мистецтва (дод. Д 2). Аналіз проведеного ранжування засвідчив, 

що, на погляд опитаних, найвищу цінність мають музикознавчі та художньо-

естетичні знання, а потім – методичні знання. Малозначущими виявилися 

знання з психології та педагогіки. Характеризуючи ставлення до вокальних 

дисциплін, студенти відзначали: їх значущість для концертної діяльності 

(64,5 %), для навчання співу дітей (62,3 %), цікавість (55,3 %), широкий обсяг 

методичної інформації (47,3 %) тощо. Існує і невелика кількість студентів 

(переважно тих, хто немає музичної освіти), які відзначають складність 

навчання співу, необхідність витрачати на це багато часу. Це переважно ті 

студенти, які не мають спеціальної музичної освіти і для яких вокал не є 

профілюючим предметом. Результати діагностики за комунікативним 

критерієм представлено у таблиці 3.6.      
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Діагностування комунікативного компонента показало, що в 

доуніверситетській  підготовці на заняттях з вокалу не приділялось 

достатньої уваги творчому спілкуванню, викладачем не заохочувався потяг до 

вивчення та виконання різнохарактерної та різножанрової вокальної музики, 

набуття різноманітних знань, внаслідок чого студенти не розуміють їх 

призначення та важливість для художньо-інтерпретаційної діяльності. 

Таблиця 3.6 

Рівні сформованості готовності до художньо-інтерпретаційної 

діяльності за комунікативним критерієм 

 

Показники 

Низький 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий рівень 

Абс % Абс % Абс % 

Здатність до творчого спілкування в 

процесі вокального навчання 

 

162 

 

67,5 

 

53 

 

22,1 

 

25 

 

10,4 

Здатність розуміти комунікативні 

зв’язки у музичних творах 

 

128 

 

53,3 

 

80 

 

33,4 

 

32 

 

13,3 

Здатність до спілкування з дітьми 129 53,7 83 34,6 28 11,7 

Середня зважена 139 58,3 73 29,9 28 11,8 

 

Отже, підсумовуючи діагностування на основі показників та даних 

констатувального експерименту, відповідно до визначених критеріїв, 

обґрунтовано суттєві ознаки високого, достатнього та низького рівнів.  

Низький рівень готовності студентів до художньо-інтерпретаційної 

діяльності властивий студентам, які мають нестійкі, мало дієві та 

несистематизовані знання; при виконанні діагностичних завдань звертали 

увагу на другорядні ознаки і характеристики вокального твору, при цьому 

опускаючи основні; при вивченні вокальних творів не виявляли розуміння 

значення стилю і жанру для успішного виконання. Обсяг самостійної роботи 

таких студентів є незначним: в художньо-інтерпретаційній діяльності 

переважає орієнтація за зразком, репродуктивна навчальна діяльність, вони 

не здатні переносити засвоєні теоретичні знання на створення інтерпретації. 

Мотивація студентів цієї групи до художньо-інтерпретаційної діяльності 

обмежується прагненням здобути позитивну оцінку. Музично-пізнавальний 

інтерес виявляється лише в ситуації позитивного оцінювання. 
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Достатній рівень притаманний студентам, в яких наявні філософсько-

естетичні та музично-педагогічні знання, проте в процесі художньо-

інтерпретаційної діяльності вони не надають належної уваги всім складовим 

вокального твору (інтонація, акомпанемент, фразування тощо), що негативно 

впливає на розкриття художньо-образного змісту; в процесі інтерпретації 

вокального твору застосовують тільки загально відомі прийоми аналізу та 

синтезу, використання яких не завжди веде до бажаного результату; 

мотивація до художньо-інтерпретаційної діяльності виявляється на рівні 

потреби в позитивному оцінюванні і спрямована на знаходження шляхів 

створення цікавої інтерпретації.  

Високий рівень притаманний студентам, які творчо використовують 

набуті знання, мають яскраво виражений інтерес до художньо-

інтерпретаційної діяльності як складової майбутньої професії; прагнуть 

виконувати даний вид діяльності самостійно, намагаючись критично 

осмислити, проаналізувати результати виконаної роботи на основі засвоєних 

знань; вирізняються особистісно-відповідальним ставленням до педагогічної 

діяльності під час практики в школі; виявляють розуміння інваріантності 

процесу художньої інтерпретації, внаслідок чого розглядають її  як 

мікродіяльність викладача і студента, вчителя і учнів; виявляють 

варіативність мислення; в процесі художньо-інтерпретаційної діяльності 

швидко знаходять співвідношення між стилем, жанром та засобами 

виразності, особливостями їх вокального втілення. Високий рівень готовності 

до художньо-інтерпретаційної діяльності передбачає творче ставлення до 

занять у вокальному класі.  

Таким чином, на основі аналізу отриманих даних щодо сформованості 

кожного з компонентів, можна констатувати, що майбутні вчителі музики 

мають потенційні можливості щодо надбання ними високого рівня готовності 

до художньо-інтерпретаційної діяльності в процесі вокального навчання. 

Переважна більшість опитаних усвідомлює необхідність оволодіння 

вокально-виконавськими компетенціями,  набуття нових філософо-
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естетичних та музично-теоретичних знань. Спостерігаємо наявність значної 

кількості студентів із низьким рівнем готовності до художньо-

інтерпретаційної діяльності, навичок самостійно працювати над вокальними 

творами та компетентно висловлювати музичні судження. На наше 

переконання, це є основною причиною неспроможності здійснювати 

художньо-інтерпретаційну діяльність. Загальні показники сформованості 

компонентів готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності відповідно 

до визначених критеріїв і показників, представлено в таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7 

Сформованість компонентів готовності до художньо-інтерпретаційної 

діяльності 

Компоненти/Рівні Низький Достатній Високий 

Мотиваційний 51,7 30,7 17,6 

Емоційний 36 42,6 21,3 

Творчий 

Комунікативний  

57,8 

58 

28,8 

29,9 

3,4 

11,8 

Середнє значення 50,8 33 16,2 
 

Представлені результати свідчать, що стан готовності майбутніх 

учителів музики до художньо-інтерпретаційної діяльності не відповідає 

потребам сучасної школи у високопрофесійних фахівцях. З метою 

підвищення рівня  сформованості означеної якості ми вважали за необхідне 

розробити і впровадити у вокальну практику експериментальну методику 

формування готовності майбутніх учителів музики до художньо-

інтерпретаційної діяльності, яку представлено в наступному параграфі. 

  

3.2. Експериментальна перевірка ефективності методики 

формування готовності майбутніх учителів музики до художньо-

інтерпретаційної діяльності 

 

Узагальнення даних констатувального експерименту вказує на те, що у 

вокальній підготовці майбутніх учителів музики недостатньо уваги 

приділяється формуванню готовності до художньо-інтерпретаційної 



177 
 

діяльності. Її формування здійснюється здебільшого стихійно, про що 

свідчить нерівномірність у розвитку компонентів означеної готовності. На 

наш погляд, це не відповідає сучасним вимогам, що висуваються до фахової 

підготовки вчителів музики. Це спрямувало науковий пошук на створення 

експериментальної методики формування готовності майбутніх учителів 

музики до художньо-інтерпретаційної діяльності, заснованої на засадах 

особистісно орієнтованого, діяльнісного, функціонального, 

культурологічного та структурно-семіотичного підходів, розроблених 

спеціальних принципах і педагогічних умовах. 

Орієнтуючись на формування готовності до художньо-інтерпретаційної 

діяльності у майбутніх учителів музики, представлена методика спрямована 

на загальний розвиток студента як особистості у процесі вокального 

навчання; реалізується шляхом організації спеціальних педагогічних впливів 

на розвиток вокальних, пізнавальних, емоційно-творчих можливостей 

майбутніх учителів музики. Відповідно до представленої методики, 

оволодіваючи вокальними знаннями, вміннями і навичками, студент 

водночас засвоює прийоми художньо-інтерпретаційної діяльності, що 

розширює діапазон їх практичного застосування в умовах загальноосвітньої 

школи. Методика реалізує ідею про те, що вокальний розвиток студентів 

доцільно здійснювати через організацію цілеспрямованого управління 

процесом вокального навчання із засвоєнням ними знань, навичок і вмінь. 

Доцільність розробленої методики перевірено під час формувального 

експерименту, що відбувався у три етапи в умовах реального навчального 

процесу. Всі три етапи передбачали доведення можливості формування в 

майбутніх учителів музики готовності до художньо-інтерпретаційної 

діяльності в процесі вокального навчання на мистецьких факультетах у 

закладах вищої педагогічної освіти України.  

Формувальний етап експерименту здійснювався на базі Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова протягом двох років 

(2017 –2019 рр.). В експерименті взяли участь студенти І-III курсів інституту 
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мистецтв, які увійшли до складу експериментальної у та контрольної груп, по 

25 студентів у кожній. Під час проведення формувального етапу 

експерименту навчальний процес в експериментальній групі здійснювався із 

впровадженням експериментального чинника, а в контрольній – за 

традиційною методикою.  

Мета формувального експерименту полягала у впровадженні в 

навчальну практику методики формування в майбутніх учителів музики 

готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності та перевірці її 

ефективності на основі визначених нами педагогічних умов.  

Зважаючи на зміст та структуру готовності майбутніх учителів музики 

до художньо-інтерпретаційної діяльності та існуючі методичні напрацювання 

в галузі вокального навчання, було визначено головні напрями дослідно-

експериментальної роботи: встановлення послідовності формування 

готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності; доведення ефективності 

представленої методики в умовах факультетів мистецтв закладів вищої 

педагогічної освіти; визначення змін у рівнях сформованості в майбутніх 

учителів музики готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності; оцінка 

одержаних результатів та обґрунтування остаточних висновків. 

У процесі формувального етапу дослідження ми розглядали готовність 

до художньо-інтерпретаційної діяльності як особистісну якість, що 

забезпечує усвідомлене ставлення до вокального мистецтва та навчання співу, 

визначення цінностей музично-педагогічної професії на основі засвоєння 

музично-педагогічних знань, навичок музично-творчої діяльності та 

індивідуального бачення мистецтва інтерпретації.  

На основі мети дослідження – формування в майбутніх учителів музики 

готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності, було визначено такі 

завдання: формування позитивної мотивації до художньо-інтерпретаційної 

діяльності, збагачення мистецьких знань шляхом опанування навчальної та 

додаткової літератури; активізація інтересу до вокального мистецтва шляхом 

збагачення виконавського репертуару; оволодіння прийомами аналізу, синтезу, 
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порівняння, узагальнення; розвиток умінь застосовувати набуті знання в процесі 

художньо-інтерпретаційної діяльності; вироблення установки на діалогічність 

при заняттях вокальним мистецтвом.  

Основою методики стала розроблена та обґрунтована структурно-

функціональна модель формування готовності майбутніх учителів музики до 

художньо-інтерпретаційної діяльності, що включала мету, завдання, зміст, 

етапи, принципи, методи, педагогічні умови формування означеної якості. 

Розроблена експериментальна методика формування готовності 

майбутніх учителів музики до художньо-інтерпретаційної діяльності 

ґрунтувалася на загальнонаукових (гуманізації, системності, співробітництва, 

активності, наочності) та спеціальних принципах (виконавського 

самоконтролю, виконавської новизни, виконавської рефлексії, виконавського 

артистизму), обґрунтованих нами у теоретичному розділі дослідження. 

Реалізація цих принципів у практиці вокального навчання мистецьких 

факультетів закладів вищої педагогічної освіти України вимагала створення 

відповідного середовища в умовах супідрядності групових, колективних та 

індивідуальних форм навчання, які здійснюються в ситуаціях діалогового 

спілкування  викладача і студента, художньо-інтерпретаційної спрямованості 

вокального навчання, реалізації пізнавальних здібностей та вокально-

виконавських навичок студентів.  

Запропонована методика дає необхідні уявлення про стратегію 

вокального навчання майбутніх учителів музики: вона містить інформацію 

про його зміст та структуру; взаємозв’язок навчання співу і музично-

теоретичних предметів; є підставою для розробки методично необхідного 

інструментарію, спрямованого на вивчення та формування досліджуваного 

феномену; дає можливість виокремити етапи та реалізувати педагогічні 

умови виконання завдань на кожному з них.    

Відзначимо, що практична реалізація методики формування готовності 

в майбутніх учителів музики до художньо-інтерпретаційної діяльності 

здійснювалась з урахуванням таких умов: освоєння студентами біофізичних і 
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орфоепічних основ вокальної мови;  уважне ставлення до літературного 

тексту, його художньо-образного змісту;. розуміння студентами вокально-

виконавської стилістики музичного твору; адаптованість студентів до 

концертних виступів.  

Відповідно до експериментальної методики здійснювалось 

впровадження в процес навчання трьох груп методів навчання: 

(пізнавальних, творчих, виконавських). 

Для підсилення ефективності запропонованих методів було 

використано спеціальні методи:  

- художнього переконання – здійснюється вплив на свідомість студентів 

із застосуванням логічно обґрунтованих прийомів доведення, за допомогою 

яких інформація, що надходить, внутрішньо сприймається студентом і 

регулює його активність в процесі художньо-інтерпретаційної діяльності. На 

основі цього  повніше усвідомлюються суперечності, які виникають між 

досягнутим та необхідним рівнем  вокального розвитку, і на цій основі 

виникає потреба у виконавському вдосконаленні; 

 - художнього оцінювання і самооцінювання – мали прогностичний 

характер, оскільки завдяки їм у студента формується рівень домагань. На їх 

основі у майбутнього вчителя розвивається впевненість у собі, він стає 

активним у художньо-інтерпретаційній діяльності, і не тільки генерує нові 

ідеї, а й сміливо береться за виконання складних вокальних творів; 

- художнього навіювання – є одним із компонентів спілкування, що 

ґрунтується на властивості слова пожвавлювати в корі півкуль головного 

мозку наявні асоціації та створювати нові між подразниками першої і другої 

сигнальних систем. У процесі художньо-інтерпретаційної діяльності засоби 

навіювання поділяють на вербальні (слово, інформація) і невербальні (міміка, 

жести тощо); 

- художнього наслідування – прагнення студентів копіювати у своїй 

вокальній практиці дії і прийоми, які вони вважають значущими для 

художньо-інтерпретаційної діяльності. У процесі вокального розвитку 
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наслідування набуває нових властивостей, стає більш усвідомленим, 

морально-оцінним і суттєво впливає на формування у студентів 

самостійності, пізнавальної та творчої активності. 

 

Рис. 3.1. Методи формування готовності до художньо-інтерпретаційної 

діяльності 

 

Упровадження методики формування готовності майбутніх учителів 

музики до художньо-інтерпретаційної діяльності здійснювалось у три етапи 

(установчо-інформаційний, діяльнісно-орієнтований, творчо-самостійний), 

кожен із яких мав свою мету, завдання та власну структуру (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. Взаємодія етапів авторської методики формування готовності 

до художньо-інтерпретаційної діяльності 

 

Етапи експериментальної роботи було сплановано таким чином, щоб на 

кожному з них відбувалося поступове формування усіх компонентів готовності 

майбутніх учителів музики до художньо-інтерпретаційної діяльності на основі 
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вокального саморозвитку та  самовдосконалення. Для отримання об’єктивних 

результатів експериментальну та контрольну групи було складено зі студентів за 

подібним рівнем сформованості готовності майбутніх учителів музики до 

художньо-інтерпретаційної діяльності (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Порівняння результатів у контрольній та 

експериментальній групах на початку формувального експеримент 

Критерії Низький рівень Достатній рівень Високий рівень 

Кг % ЕГ % КГ % ЕГ % Кг % ЕГ % 

Мотиваційний 51,9 51,8 30,7 30,5 17,4 17,7 

Емоційний 36,4 36,8 42,5 42,8 21,1 20,4 

Творчий 57,5 57,7 28,8 28,4 13,7 13,9 

Комунікативний 57,9 58,1 29,8 29 12,3 12,9 

Середня зважена 50,9 51,1 32,9 32,6 16,2 16,3 

 

Метою першого (установчо-інформаційного) етапу стало зацікавлення 

студентів художньо-інтерпретаційною діяльністю як складовою їх 

вокального розвитку. Ґрунтуючись на особистісно орієнтованому підході як  

стратегічному напрямку організації мистецької освіти, а також на принципах 

гуманізму, активно-інформативного впливу, виконавської рефлексії та 

виконавської новизни, цей етап зорієнтовувався на вирішення таких завдань: 

 окреслення основних напрямів вокального розвитку студентів на 

період експерименту; 

 формування творчого ставлення студентів до професії вчитель 

музики, розвиток мистецьких інтересів та бажання вивчати вокальне 

мистецтво (мотиваційний компонент); 

 активізація емоційної сфери на основі ознайомлення з різними 

видами мистецтва для створення переконливої виконавської інтерпретації  

(емоційний компонент); 

 розвиток умінь творчо опрацьовувати музичний матеріал та 

музикознавчу літературу (творчий компонент);  
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 розвиток навичок діалогового спілкування, вміння висловлювати 

свою точку зору (комунікативний компонент).  

Для вирішення поставлених завдань у ході установчо-інформаційного 

етапу використовувались такі методи (заохочення, схвалення, переконання, 

взаємодопомоги, наслідування відомої особистості, символічної винагороди 

дій студентів) і форми роботи (консультації, що спрямовувались на 

усвідомлення особистісного смислу музично-педагогічної професії, 

індивідуальні  та групові заняття ). 

Для підвищення ефективності виконаних завдань було реалізовано 

педагогічні умови: освоєння студентами біофізичних і орфоепічних основ 

вокального музики, уважного ставлення до словесного тексту, що сприяло 

усвідомленому ставленню до вокальних занять і зацікавленості художньо-

інтерпретаційною діяльністю. 

Перший етап було розпочато з бесіди, що стосувалась допомоги в 

організації студентами власної навчальної діяльності, адаптації до умов 

закладу вищої освіти та вироблення у студентів так званого «вчительського 

образу». Адже від того, яку установку буде сформовано у них на першому 

курсі, залежатиме процес становлення особистості педагога-музиканта 

упродовж навчання.  

Протягом бесіди обговорювались та вивчались різні аспекти навчання 

співу: організаційні (ознайомлення зі змістом даного предмету, програмними 

вимогами до нього, етапами звітності; з’ясування викладачем природних 

вокальних даних студента, визначення над чим треба працювати та шляхів 

подальшого розвитку), психологічні (досягнення взаєморозуміння та 

встановлення доброзичливих стосунків між викладачем і студентом), 

виконавські (ознайомлення з вокальними  творами, які вивчатимуться 

протягом семестру, усвідомлення необхідності їх художньої інтерпретації, 

обговорення засобів,  що уможливлюють її ефективність).  

Під час бесіди студентам було надано можливість представити 

професійну діяльність вчителя музики як таку, що потребує глибокої 
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методичної та вокальної підготовки. Відзначимо, що зміст бесіди постійно 

збагачувався інформацією про останні надбання  у галузі музичної педагогіки 

і мав за мету навіяти студентам прагнення до поглибленого вивчення 

музично-теоретичних дисциплін, до вокальної самоосвіти, адже для 

майбутнього вчителя музики ці завдання мають стати основними, оскільки 

тільки сформований вчитель, на переконання К. Ушинського, спроможний 

сформувати особистість.  

У якості домашнього завдання студентам було запропоновано 

відповісти у письмовому вигляді на декілька запитань (дод. Е). За 

результатами виконаних завдань відбулось обговорення, де студенти, вже в 

усній формі, пояснювали свою виконавсько-педагогічну позицію. Варто 

наголосити, що обговорення проходило у формі дискусії з викладачем вокалу 

та студентами його класу. Воно дало змогу майбутнім викладачам музики 

подивитися на процес навчання співу під іншим кутом зору, спрямовувати на 

визначення власних акцентів у процесі навчання. Крім того, викладач уже на 

початку навчального року отримав певний вокально-фаховий портрет 

кожного студента, що дозволило корегувати методику формування 

готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності. 

На цьому етапі основним став принцип активно-інформативного 

впливу, що зумовлювалось необхідністю інтенсивного накопичення 

інформації для розвитку вмінь аналізувати та інтерпретувати музичний 

матеріал. З цією метою з студентами 1 курсу було проведено лекцію 

«Художньо-інтерпретаційна діяльність – складова вокальної підготовки 

студентів». Перш, ніж її розпочати, ми попросили студентів дати відповідь на 

запитання: «Що Ви знаєте про художньо-інтерпретаційну діяльність?». 

Виявилось, що деякі з них недооцінюють значення художньо-

інтерпретаційної діяльності в процесі навчання співу, більша частина вважає, 

що для успішності музично-педагогічної діяльності достатньо володіти 

тільки диригентсько-хоровими навичками. Враховуючи ці відповіді, а також 

недостатню педагогічну спрямованість змісту й організації навчальних 
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занять у вокальних класах мистецьких факультетів, лекцію було спрямовано 

на: усвідомлення студентами художньо-інтерпретаційної діяльності як 

мистецького феномену; ознайомлення студентів з типами, формами, 

методами художньо-інтерпретаційної діяльності; оволодіння студентами 

алгоритмом художньо-інтерпретаційної діяльності; виявлення сутності і ролі 

художньо-інтерпретаційної діяльності в музично-педагогічній практиці. 

 На лекції акцентувалась увага на специфіці художньо-інтерпретаційної 

діяльності для дітей, на  вікових особливостях учнів різного шкільного віку, 

на важливість комунікативних та виконавських умінь для успішного 

здійснення художньо-інтерпретаційної діяльності. Протягом лекції ми 

враховували особистісні фактори, що, на наш погляд, впливають на 

формування готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності, зокрема 

рівень доуніверситетської вокальної підготовки, загальний культурний 

рівень, виконавський та художній досвід. Варто зазначити, що теоретичний 

матеріал лекції ілюструвався музичними, літературними та художніми 

зразками, використовувався проблемний підхід до висвітлення питань. 

Для надання більш широкої інформації про зміст та сутність художньо-

інтерпретаційної діяльності студентам було роздано інформаційну пам’ятку 

(дод. Е1). Ознайомлення з деякими специфічними знаннями в галузі 

вокального мистецтва, усвідомлення важливості розвитку виконавського 

потенціалу, розширення мистецького тезаурусу, засвоєння головних 

принципів та необхідність розвитку відповідних умінь посприяли 

зацікавленості студентів цим видом роботи.  

В умовах дефіциту навчального часу доцільним виявилось надання 

студентам домашніх завдань, спрямованих на вивчення наукової літератури, 

присвяченої професії «вчитель музики». «Екскурс» до історії музичної освіти 

познайомив студентів із такими видатними українськими педагогами як 

В. Верховинець і М. Леонтович, які зробили вагомий внесок в теорію та 

методику музичної освіти, започаткували введення художньо-

інтерпретаційної діяльності у роботі з дітьми. Ми прагнули, щоб образ цих 
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вчителів став для студентів еталоном, щоб професія, яку вони обрали, 

диктувала стиль їх життя та поведінки. 

Уже на цьому етапі роботи студенти, виявивши пізнавальні уміння і 

навички, повинні були виконати творчі завдання: познайомитися з книгами 

зазначених педагогів, скласти «Пам’ятку вчителя-початківця»; розпочати 

роботу над скарбничкою педагогічних матеріалів (опис прийомів 

спілкування вчителя з учнями, які стали відомі в період педагогічної 

практики, читання літератури, періодичної педагогічної преси, нотатки 

власних спостережень за учнями та діяльністю вчителів), які б сприяли 

успішному фаховому зростанню майбутнього вчителя музики.  

Вміння цілеспрямовано, з позицій загальнолюдської культури, 

здійснювати педагогічне спілкування не тільки на уроках мистецтва, але й в 

позаурочний час, зазвичай,  викликає найбільші труднощі у студентів. Крім 

того, більшість студентів, приходячи на активну педагогічну практику в 

школу, мають чимало проблем саме через невміння виразно та логічно 

розповідати про музику, не завжди чітко уявляють, що і як пояснювати, 

демонструючи музичні твори. На жаль, доволі часто аналогічні проблеми 

виникають і у молодих вчителів на початку їх професійної кар’єри. На наш 

погляд, причини полягають у тому,  що в процесі навчання співу ініціатива у 

спілкуванні належить педагогу, а студент виконує його настанови або задає 

запитання. Тому, одним із завдань експерименту став розвиток 

комунікативних умінь і навичок студентів у вокальному класі. 

У процесі діалогового спілкування ми прагнули привернути увагу 

студентів до музики як до засобу пізнання світу і самопізнання, допомогти 

сформувати особистісне ставлення до навчання вокалу, зрозуміти, що 

музичний твір дає можливість уявити і пережити те, чого немає в реальному 

емоційному досвіді людини. 

Серед ефективних педагогічних прийомів включення студентів у 

діалогову взаємодію було використано:  
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 обговорення piзних варіантів суджень щодо визначених вокальних 

творів (за результатами прослуховування); 

 висловлювання власних музичних уподобань; 

 постановку проблемних питань  щодо  засобів музичної виразності; 

 пошук відповідей на них, змістова художньо-педагогічна оцінка твору;  

 використання завдань творчого характеру (малювання ілюстрацій за 

мотивами вокальних творів; словесно-образна характеристика 

вокального твору; реклама та анонс даного твору та ін.). 

Ми враховували, що реципієнт оцінює музичну інформацію згідно із 

своїми смаками, інтересами, потребами, цінностями, приймає її або 

сумнівається, сам змінюється під її впливом. Важливо, щоб виконуючи ці 

завдання, студенти вміли аргументувати свою позицію, свідомо обирати 

мовленнєві засоби для художньо-образного тлумачення змісту вокального 

твору. Завдання діалогового спрямування можуть супроводжуватися ігровими 

діями, активною жестикуляцією, завдяки якій студенти не просто висловлюють 

своє ставлення до твору, а й висловлюють власну мистецьку позицію, 

виявляють творчу ініціативу: добирають засоби для відображення своїх уявлень 

стосовно образу персонажу – його зовнішній вигляд, емоційний стан, поведінку 

та ін. Усі вищеперераховані прийоми сприяли формуванню основ діалогового 

спілкування майбутніх учителів музики, що, у свою чергу, активізує пам’ять 

студентів, розвиває їх мислення та творчу уяву. 

Ураховуючи, що в контексті дослідження формування готовності до 

художньо-інтерпретаційної діяльності здійснювалось у процесі вокального 

навчання, наступним етапом роботи стало виконання перцептивно-

аналітичних завдань, які спрямовувались на: практичне усвідомлення 

студентами змісту поняття «художньо-інтерпретаційна діяльність» як 

мистецького феномену; практичне ознайомлення студентів з видами, 

формами та особливостями  художньо-інтерпретаційної діяльності.  

Важливими педагогічними чинниками виконання окреслених завдань є 

викладання вокально-виконавських дисциплін на засадах особистісно 
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орієнтованого навчання; активізація емоційно-почуттєвої сфери майбутніх 

фахівців; організація творчої взаємодії у системі «викладач – вокальний твір – 

студент» на комунікативних засадах. 

Запропоновані перцептивно-аналітичні завдання передбачали: 

1. Зробити тематичний аналіз романсу Г. Майбороди «Не минай з 

погордою».  

2. Зробити гармонічний аналіз акомпанементу романсу 

М. Скорульського на слова В. Сосюри «В тумані сліз закохані очі».  

3. Зробити поліфонічний аналіз романсу Б. Лятошинського на слова 

О. Пушкіна «Три ключі, там». 

4. Зробити композиційний аналіз дуету Карася і Одарки з опери 

Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм».  

Наголосимо, що такий різноплановий аналіз вокальних творів 

українських композиторів активізував інтелектуально-емоційну сферу 

студентів, потребу в смисловому сприйнятті музики і створив основу для 

усвідомленого прагнення студентів до художньо-інтерпретаційної діяльності.  

Підводячи підсумки результатів першого етапу, варто  зазначити, що 

завдяки проведеній роботі було визначено основні напрями вокального розвитку 

студентів, значно підвищено рівень навчальної мотивації першокурсників, 

сформовано позитивне ставлення до художньо-інтерпретаційної діяльності та 

перспективне бачення студентом процесу власного вокального зростання, вміння 

її планувати. Протягом етапу було отримано узагальнену та об’єктивну 

характеристику кожного студента, що дало можливість здійснювати доцільний 

відбір методів і форм роботи. Результати роботи за першим етапом 

формувального експерименту представлено у таблиці 3.9.  

Домінантою другого (діяльнісно-орієнтованого) етапу стало збагачення 

студентів знаннями про професійну значущість вокального мистецтва, набуття 

відповідних знань, розвиток умінь і навичок, що визначають успішність 

художньо-інтерпретаційної діяльності, зокрема: мистецьку рефлексію, здатність 

до музичного пізнання та вокального самовдосконалення. 
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Таблиця 3.9 

Порівняння результатів у контрольній та експериментальній групах 

після 1 етапу формувального експерименту 

Критерії Низький рівень Достатній рівень Високий рівень 

Кг % ЕГ  % Кг % ЕГ % Кг % ЕГ % 

Мотиваційний. 50,4 51,6 31,5 32,1 18,1 19,5 

Емоційний. 

 

34 32,6 

 

43,8 

 

44,2 

 

22,2 

 

23,2 

Творчий. 

Комунікативний. 

54,5 

54,1 

52,5 

52 

30,9 

31,8 

31,9 

32,9 

14,6 

14,1 

15,6 

15,1 

Середня зважена. 48,3 47,1 34,5 34,8 17,2 18,1 

 

Реалізація цих завдань ґрунтувалась на принципах виконавського 

самоконтролю та виконавської новизни, наслідування та комунікативної 

взаємодії, які відповідають діяльнісному, функціональному та особистісно 

орієнтованому підходам, головними цінностями яких є усвідомлення власної 

професійної сутності і готовність до музично-педагогічної діяльності. 

Організація діяльнісно-орієнтованого етапу відбувалась з урахуванням 

педагогічних умов: опори на життєвий і художній досвід студентів та 

досягнення діалогових засад взаємодії викладача і студента в процесі 

художньо-інтерпретаційної  діяльності.    

Важливою частиною експерименту на даному етапі стало оволодіння 

студентами алгоритмом художньо-інтерпретаційної діяльності. Для цього їм 

було запропоновано виконати таке завдання: спираючись на сучасні 

дослідження проблеми художньо-інтерпретаційної  діяльності, визначити та 

обґрунтувати основні її етапи. При обговоренні питання студенти 

експериментальної групи висловились про необхідність оволодіння вміннями 

художньо-інтерпретаційної діяльності для успішної роботи в загальноосвітній 

школі. З цією метою вони вивчали музикознавчі праці зі списку рекомендованої 

літератури (Є. Гуренко, В. Москаленка та ін.) (дод. Е 2).  

Опрацювання наукової літератури характеризувалось розбіжністю 

поглядів респондентів на особливості та специфіку художньо-

інтерпретаційної діяльності в загальноосвітній школі. Характерними 
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висловлюваннями були такі: «першим етапом є сприйняття музики», 

«художньо-інтерпретаційна діяльність вимагає поєднання теоретичних знань 

і практичних умінь», «відображення ідеї вокального твору залежить від 

виконавського досвіду», «осмислення логіки і структури твору сприяє 

успішності художньо-інтерпретаційної діяльності», «особливістю художньої 

інтерпретації вокального твору для дітей є його доступність». Такі 

висловлювання свідчили про продуктивний напрям у засвоєнні майбутніми 

вчителями основ художньо-інтерпретаційної діяльності.  

Практичне оволодіння студентами алгоритмом художньо-

інтерпретаційної діяльності  здійснювалось у процесі виконання студентами 

низки аналітично-пізнавальних завдань, спрямованих на оволодіння 

вміннями аналізувати, порівнювати, класифікувати та узагальнювати явища 

вокального мистецтва. В процесі виконання цих завдань передбачалась 

орієнтація на пізнання художньо-образного змісту вокальних творів шляхом 

здійснення ціннісного осмислення багатозначних художніх контекстів через 

проведення порівнянь, аналогій з іншими мистецькими творами з метою 

усвідомленого, грамотного, стилевідповідного виконання музики.  

Перше завдання – порівняти музичні твори з однаковою назвою, 

наприклад, К. В. Глюк. Арія Орфея з опери «Орфей та Евридіка» та 

А. Вівальді. Арія з опери «Ферначе». Ця форма роботи вимагає розвитку 

вмінь встановлювати  спільні і відмінні  риси між різними музичними 

явищами, а також умінь проводити аналогії, шукати часткову схожістьі між 

ними за допомогою виявлення і стимулювання образних асоціацій. У процесі 

порівняння запропонованих творів здійснювався тематичний, гармонічний, 

композиційний аналіз запропонованих творів, що дозволило знайти спільні 

риси у тематичному матеріалі, фактурі, деяких інтонаційних схемах. Разом із 

тим, порівняння ладо-гармонічних обертів, композиційної форми, виявило 

суттєві відмінності цих творів, що пояснюється різними композиторськими 

стилями, особливостями музичної мови тощо.   
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Створення проблемних ситуацій у процесі порівняння цих творів стало 

важливим засобом включення студентів у художньо-педагогічний діалог, 

адже відбувалось обговорення різних точок зору, їх зіставлення з власним 

мистецьким досвідом, що призвело до самостійних обґрунтованих висновків.  

Наступне завдання стосувалось виявлення «тематичного ланцюжка» у 

творах різних видів мистецтва, об’єднаних подібним сюжетом (наприклад: 

історичне підґрунтя – література – музика – архітектура – скульптура – 

живопис – хореографія). Це завдання включало використання творів 

українських та китайських митців. Студентам пропонувалось виявити 

спільність сюжетного підґрунтя  таких творів: 

1. Лю Сунн,  сл. Фань Сяопінь «Птахи, які співають на вітрі» (романс), 

Л. Костенко «Про природу» (поезія), Ні Цзань «Дерева, долини і гори» 

(живопис). 

2. Ло Чжунжун «Перейти ріку за лотосом», Л. Костенко «Напитись 

голосу твого» (поезія),  І. Левітан «Весна. Велика вода».     

3. Л. Дичко на слова І Франка «Лелеки» (романс), Л. Костенко «Про 

мрії» (поезія), Ці Байші «Осіння цикада на квітках лапіни» (живопис). 

Використання методів аналогій та порівняння було спрямоване на 

розвиток у студентів умiння бачити в подiбних творах специфiчнi особливостi 

та виокремлення вiднайдення спiльних рис у рiзних та подібних за сюжетом 

творах. Ознайомлення з низкою творів китайської культури відбувалося на 

індивідуально-груповому занятті в класі вокалу. Цей вид роботи зацікавив 

більше українських студентів, адже ця культура є мало відомою для них. У 

романсі Лю Сунн, на слова Фань Сяопинь, «Птахи співають на вітру» студенти 

відзначили специфічні інтонаційні оберти, гармонічні звороти, розставлення 

акцентів, що відображає специфічну китайську мову: музика більш поривчаста, 

мелодія загострена і нагадує не пісню, а схвильовану людську мову. 

Завершується твір тією ж мелодією, що і розпочинався. Необхідно відзначити, 

що у живописі Ні Цзань «Дерева, долини і гори», який за манерою письма мало 

подібний до європейського мистецтва, автор зумів відтворити своєрідність цієї 
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пори року. У поезії Л. Костенко, на думку студентів з Китаю, поетеса наче 

милується, захоплюється власними мріями, вона пройнята настроєм смутку, 

спокійного роздуму. 

Формуванню готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності 

сприяло виконання такого завдання: виявити спільні особливості таких 

вокальних циклів: «Три романси Б. Лятошинського на вірші китайських 

поетів», створені у 1925 році, «Фарфоровый павильйон. Пять китайских 

стихотворений Н. Гумилева для одного голоса и фортепиано» І. Белзи 

(1926 р.), вокальний цикл «Китайська флейта» для сопрано у супроводі 

фортепіано А. Рудницького (1926 р.), солоспів «Самотня» В. Балтаровича на 

текст Ван Сеню (1929 р.). Ці цикли, написані українськими композиторами 

на китайські тексти, відображають суміщення світоглядно-мистецьких 

позицій української та китайської культур, для яких характерні сецесійно-

модерністичні мистецькі  орієнтири. 

Виявляючи особливості китайського романсу (аналіз творів сл. і мел. 

Шен Мао, ак-т Лю Цянь «Кінь, будь ласка, йди повільніше», сл. Лі Дзе Фу, 

мел. Ло Ку, ак-т Вугонг «Метелик кохає квітку») українські студенти 

відмітили, що по-перше мелодія і акомпанемент написані різними авторами, 

що не відповідає європейським нормам  написання цього жанру; по-друге, 

фортепіанна партія деяких творів є досить складною і вимагає розвитку 

виконавських умінь; по-третє своєрідною є назва самих творів,  вона є досить 

абстрактною і спрямованою на виявлення характеру основного героя. 

Ознайомлення українських студентів із філософією та культурою 

Китаю, дозволило їм наголосити, що в літературному мистецтві Китаю 

важливу роль відіграють епітети, порівняння, метафори. Вони забезпечують 

емоційно-чуттєве сприйняття, більш глибоке розуміння, творче осмислення 

образної структури твору. Ретельно проаналізувавши кожний романс, 

студенти дійшли висновку, що мелодію підтримує відповідний фортепіанний 

супровід, характер музики відображає зміст поезії, підкреслює настрій, 

посилює її вплив на слухачів. На думку майбутніх фахівців, взаємодія таких 
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видів мистецтва як поезія і музика сприяє виникненню нового музично-

поетичного твору, внаслідок чого збагачуються знання про особливості 

художньо-образного відображення світу, про музичні закономірності, а, 

отже, формується готовність до художньо-інтерпретаційної діяльності.  

Підсумовуючи результати вищезазначених завдань, ми переконалися, 

що їх виконання активізувало емоційно-чуттєву сферу студентів, сприяло 

формуванню вміння аналізувати та  систематизувати набуті знання і 

враження, уважному ставленню до художніх деталей твору та розумінню їх 

виразних функцій. До того ж, формування вміння бачити в різних явищах 

спільні риси, передбачає вироблення навичок проводити аналогії, наводити 

асоціативні зв’язки з творами різних видів мистецтв. 

У ході формувального експерименту значну увагу було приділено 

формуванню комунікативного компоненту художньо-інтерпретаційної 

діяльності: це стосувалось трактування вербальних характеристик художніх 

образів, конкретності й виразності художнього повідомлення та його 

емоційно-образної стороні, проникнення в яку є важливою передумовою 

художньо-інтерпретаційної діяльності. Така робота сприяла  розвитку 

мовлення як китайських, так і українських студентів, набуттю досвіду 

діалогового спілкування. Не можна не погодитись з думкою М. Кагана про 

те, що  словесний образ є «виражальним описом, в якому слово є таким 

самим матеріалом, як колір у живописі, звук у музиці, жести у танці» (Екман, 

2015, с. 153–155). Словесне відтворення художньо-образного змісту повинно 

містити в собі яскраві уявлення подібно до образу живописного, тобто 

впливати на школярів шляхом зрозумілих понять і виражальної інтонації.   

Формування готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності  

продовжилось за допомогою тестових завдань. Для виконання студентам ми 

запропоновували  тести різної складності, котрі спрямовувались на виявлення 

та набуття різноманітних музичних знань (дод. Е 3). Аналізуючи отримані 

відповіді ми побачили,  що значна кількість майбутніх фахівців володіють 

достатнім обсягом знань. Майже половина студентів (52 %) вірно визначила 
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представників романтизму у відповідному тесті, приблизно така ж кількість 

респондентів (49 %) ознайомлена з циклом Ф. Шуберта «Прекрасна 

мірошниця». Можливо це пов’язано з тим, що більшість студентів має хоча б 

початкову музичну освіту, а якщо ні, то твори з цього циклу вивчаються на 

першому курсі університету або вивчаються як репертуар для слухання в 

школі. Позитивний результат показав тест на відповідність твору його 

авторові.  

Наступне завдання для студентів було таким. На основі ескізного 

опрацювання музичної літератури підібрати твори для музичної колекції 

«Природа в музиці», «Поезія, спів і музика», «Спів і живопис». У процесі його 

виконання передбачалось ознайомлення з художньою літературою, альбомами 

живопису з різних епох та стильових напрямів, музикознавчою літературою, 

значною кількістю вокального репертуару. Широко застосовувались методи 

аналізу та  порівняння, прийоми художнього наведення та художнього 

узагальнення, принципи виконавської новизни та виконавської рефлексії. 

Використання методів мисленнєвого огляду твору та ескізного ознайомлення з 

ним, дало можливість глибше пізнати виразну сутність, композиційні 

особливості та емоційно-образний зміст вокальних творів. Особливо варто 

відзначити важливість цих методів для нових вокальних творів, завдяки яким 

вони виконуються значно краще і точніше, зменшується кількість текстових 

помилок, виконання стає більш впевненим, осмисленим.   

У процесі ескізного ознайомлення з вокальними творами активізуються 

музично-слухові уявлення та швидкість мислення, хоча цей метод не 

передбачає підготовку до концертного виконання. При впровадженні цього 

методу акцентується цілісне втілення  художнього образу, музичної форми, 

заохочується бажання виконати твір емоційно та піднесено, наближуючись до 

визначеного автором темпу. 

Підсумовуючи вищесказане зазначимо, що використання 

вищерозглянутих методів веде до суттєвого збільшення кількості вивченого 

матеріалу з різних видів мистецтва та літератури, дозволяє створити 
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об’ємний і різноплановий вокальний репертуар, необхідний для художньо-

інтерпретаційної діяльності в загальноосвітній школі 

Для виявлення освіченості китайських і українських студентів у галузі 

вокального виконавства було використано такий вид тестування. Наприклад:  

Художньо-інтерпретаційна діяльність в загальноосвітній школі 

передбачає: 

а) вербальну інтерпретацію; 

б)виконання твору; 

в) діалог із слухачами; 

г) власна відповідь. 

Художньо-інтерпретаційна діяльність у процесі вокального навчання 

передбачає: 

а) аналіз нотного тексту; 

б) вивчення історії написання; 

в) визначення стилю та жанру; 

г) визначення вокальних складнощів та манери виконання. 

Використання тестових завдань передбачало застосування 

елементарних міжпредметних зв’язків, якісне збагачення аналогій та 

порівнянь, розширення діапазону художньо-естетичних узагальнень. Завдяки 

опрацюванню великої кількості наукової літератури та вокальних творів 

відбувалось збагачення мистецьких знань та уявлень студентів, усвідомлення 

їх художньої цінності, духовно-світоглядної та емоційно-естетичної 

наповненості. Як зазначали самі студенти, вчитель музики повинен бути 

високоосвіченою людиною, тільки тоді він зможе здійснювати художньо-

інтерпретаційну діяльність.  

Результати другого етапу формувального експерименту показали  (табл. 

3.10), що в експериментальній групі відбулося значне підвищення рівня 

готовності майбутніх учителів музики до художньо-інтерпретаційної діяльності, 

вони стали краще усвідомлювати необхідність набуття досвіду художньо-

інтерпретаційної діяльності для майбутнього професійного успіху, в більшості 
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актуалізувалися мотиви відповідальності за результати навчання; процес 

навчання співу у переважної кількості студентів набув важливого значення.  

Таблиця 3.10 

Порівняння результатів у контрольній та експериментальній 

групах після 2 етапу формувального експерименту 

Критерії 
 

Низький рівень Достатній рівень Високий рівень 

Кг % ЕГ % Кг % ЕГ % 

 

Кг % ЕГ % 

Мотиваційний. 31 19,5 42,1 52,3 26,9 28,2 

Емоційний. 

 

28,4 

 

10 39,9 

 

47,1 

 

31,7 

 

42,8 

Творчий. 

Комунікативний. 

46.3 

41,59 

31,4 

24,5 

35,4 

39,9 

42,5 

49,7 

18,3 

18,6 

26,1 

25,8 

Середня зважена 36,8 21,4 39,4 47,9 23,8 30,7 

 

Третій (творчо-самостійний) етап мав за мету оволодіння студентами 

способами самостійної творчої діяльності, удосконалення організаційних, 

комунікативних, оцінювальних та виконавських умінь (інтерпретаційних, 

імпровізаційних) і спрямування їх у практичну площину, де активізувалися 

всі компоненти готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності.  

Відповідно до мети експерименту, було визначено такі основні завдання: 

розширити і збагатити мистецький тезаурус студентів; активізувати їх здатність 

до творчого самовираження у педагогічній і виконавській діяльності; 

забезпечити реалізацію набутого досвіду художньо-інтерпретаційної діяльності 

у самостійній роботі. Вирішення цих завдань здійснювалось за допомогою: 

творчої активності, виконавської новизни, виконавської рефлексії, 

виконавського артистизму,  інтересу до художньо-інтерпретаційної аналітичної 

діяльності, які реалізувалися в ситуаціях творчої взаємодії, художньо-

педагогічної спрямованості вокального навчання, активного використання 

комунікативних та творчих здібностей студентів.   

Реалізація поставлених завдань забезпечувалась такими педагогічними 

умовами: розуміння вокально-виконавської стилістики вокальних творів, 

адаптованості студентів до концертних виступів.  
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Ґрунтуючись на культурологічному, структурно-семіотичному та 

діяльнісному підходах, цей етап мав стратегічне значення, адже визначав 

результативність формувального експерименту та ефективність 

запропонованої методики. Провідними методами роботи на цьому були  

пізнавальні (обговорення, пояснення, коментування, аналітичного 

спостереження, метод ескізного опрацювання творів, метод вербалізації 

змісту музичних і художніх творів, мисленнєвого прочитання музичних 

творів), творчі (художньої презентації, спільного пригадування, 

коментування відео та аудіо матеріалу, вільного вибору завдань, аналітичних 

дебатів) і спеціальні (художнього наведення; художнього переконання). 

В умовах дефіциту навчального часу доцільним виявилось урахування 

чинників оптимізації формування готовності до художньо-інтерпретаційної 

діяльності: використання у процесі занять у вокальному класі жанрово 

різнопланових і стилістично яскравих творів та компонування на цій основі 

виконавського репертуару; впровадження повторного виконання творів, що 

сприяло поглибленню їх осягнення, вдосконаленню технічного рівня 

виконання; активізація концертної-просвітницької діяльності, що виступила 

стимулом розвитку виконавських та комунікативних умінь, урізноманітнення 

форм і методів вокального навчання. Основна увага приділялась  

формуванню у студентів умінь і навичок самостійного осмислення та 

творчого переосмислення накопиченої художньо-стильової інформації. Варто 

зазначити, що в межах цього етапу керівна роль викладача, в процесі 

художньо-інтерпретаційної діяльності, ще частково зберігалась, проте носила 

консультативний характер. Викладач надавав поради і пояснення студентові 

при виникненні інтерпретаційних труднощів, пояснював їх причини, 

орієнтував на творчість. 

У межах третього етапу при проведенні художньо-інтерпретаційної 

діяльності ми наголошували на її педагогічній спрямованості. Цьому сприяла 

попередня аналітична робота: ознайомлення і вивчення додаткової 

літератури, підбір яскравих і різних за жанром вокальних творів (дод. Е 4).  
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Також студентам повідомили, що аналіз вокального твору, який є 

передумовою художньо-інтерпретаційної діяльності, є аналізом художньо-

педагогічним, «художнім, тому, що аналізується твір мистецтва; педагогічним 

тому, що проводиться з урахуванням вікових особливостей учнів, їх  

музичного розвитку і завдань музичного виховання» (Падалка, 2004, с. 146). 

Його використання в загальноосвітній школі є на користь педагогічної 

спрямованості художньо-інтерпретаційної діяльності вчителя музики яка «без 

зайвого спрощення співвідносить емоційно-образний зміст твору з 

інтересами і можливостями слухачів, забезпечує естетичне осягнення ними 

означеного твору, тобто сприяє реалізації виховної й пізнавальної функцій 

музичного мистецтва в їх єдності» (Падалка, 2004, с. 23). 

У якості прикладу педагогічної спрямованості художньо-

інтерпретаційної діяльності  наведемо презентацію романсу Я. Степового, на 

слова І. Франка «Каменярі», для учнів 8 класу. Роботу представляв студент 

магістратури Лінь Я. На початку студент повідомив, що творчість 

композитора почалася ще до революції. Музичну освіту він здобув у 

Петербурзькій консерваторії, де вчився у відомих російських композиторів 

М. Римського-Корсакова та А. Лядова. Музично-громадська діяльність 

Я. Степового розгортається в Києві, коли він очолює музичну секцію комітету 

народної освіти, організовує державний вокальний квартет, з яким часто 

виступає перед робітниками і селянами. У доробку Я. Степового понад 

400 творів. Серед них – солоспіви, хори, дитячі пісні, фортепіанні твори. 

Найвідомішим з вокальних творів є романс «Каменярі» на слова І. Франка.  

Продемонструвавши цей твір учням, студент запропонував їм уявити, 

що саме хотів висловити в ньому композитор. Численними навідними 

питаннями він підводив учнів до розкриття головного образу твору. 

Демонструючи деякі найбільш яскраві епізоди, що містять своєрідні 

інтонації, гармонічні оберти та модуляції, він поступово перейшов до аналізу 

форми та виражальних засобів (рух мелодії, регістр, ритм, динаміка, тембр, 

темп). Позитивним можна вважати звернення уваги школярів на те, за 
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допомогою яких виражальних засобів передається  художньо-образний зміст 

твору, тема героїчної боротьби, образ сили, здатної змести все, що 

перешкоджає досягненню благородної мети. З цього приводу учні 

висловлювались так: «цими засобами автор передає відважність і героїзм 

народу», «його мудрість і силу». Ці думки студент підкріплював музичними 

цитатами з твору Я. Степового. На наш погляд, така робота повинна 

здійснюватися постійно, адже сприятиме формуванню готовності майбутніх 

учителів музики до художньо-інтерпретаційної діяльності.    

Підсумовуючи проведений виступ, його сокурсники підкреслювали, що 

в процесі художньо-інтерпретаційної діяльності необхідно застосовувати 

діалог у формі запитань і відповідей, а також у письмовій формі, що дає 

змогу самостійно записувати свої враження від сприйнятих музичних творів. 

Процес обговорення створеної інтерпретації доцільно побудувати так, щоб 

школярі не повторювали сказаного учителем, а намагалися висловлювати 

власні думки. Таке колективне обговорення можна вважати одним із 

найдієвіших засобів формування готовності до художньо-інтерпретаційної 

діяльності майбутніх учителів музики.  

Протягом третього (творчо-самостійного) етапу, для реалізації 

педагогічної умови розуміння вокально-виконавської стилістики музичного 

твору та принципу виконавської новизни, значна увага приділялась вивченню 

барокової музики, зокрема аріям da capo, композиторів Д. Каччіні, 

Д. Паізіело, Д. Чимароза, А. Честі та ін. Ми дотримувались думки 

М. Касьяненко про те, що «старовинні арії – це перша зупинка на шляху 

пізнання оперних шкіл різних країн світу» (Борев, 2002, c. 266–274).  

Музика цих арій зручна для багатьох голосів, адже в ній немає 

зависоких чи занизьких нот, складних стрибків або теситурних труднощів. 

Основне призначення цієї музики – навчити співака розподілу дихання, 

веденню звуку та виразності у співі.  Спираючись на ці думки, студентам для 

ознайомленні було запропоновано такі твори: арії Г. Генделя – Лаодіче з 

опери «Сірой», Фульфії з опери «Аецій», Мелісси з опери «Амадіс»; каватина 
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Нанелли з опери «Фанатик древніх римлян» Чимароза; арія Емінели з опери 

«Андріано із Сирії» Б. Галуппі. Більш детальному вивченню пропонувалась 

арія Дж. Качіні «Amarilli mia bella». 

Цікавою для вивчення є Арія Клеопатри «Piangero la sorte mia» («Плачу 

над своєю долею») Г. Ф. Генделя, в якій презентовано образ неймовірної 

складності та переконливості, що відображає внутрішню боротьбу за честь і 

гідність у складних історичних умовах. Ознайомившись із довідниковою 

літературою, студенти дізналися, що цей твір є одним із найкращих у творчості 

композитора. В його основі лежать історичні події, пов’язані з коронацією 

Клеопатри як цариці Єгипту. Аналіз музичного тексту показав, що музична 

тканина опери вирізняється особливою чуттєвістю. Студенти відзначили, що 

для підкреслення скорботного образу героїні, її душевної муки, автор обирає 

тональність мі мажор, ритм сарабанди, низхідні тетрахорди. Поступово, завдяки 

колоратурам на шістнадцятих, мелодія стає збудженою, що свідчить про 

прагнення героїні помститися своєму  брату-тирану. Такий аналіз допоможе 

студентам краще зрозуміти образ героїні, підібрати відповідні засоби 

виразності, технічні прийоми та манеру виконання. 

Створення переконливої художньо-виконавської інтерпретації можливе 

за умови порівняння декількох інтерпретаційних версій. Як приклад було 

обрано записи арії Клеопатри «Da tempeste» із опери «Юлій Цезар в Єгипті», 

яка є прикрасою виконавського репертуару будь-якої оперної співачки. Серед 

сучасних відзначимо Юлію Лежнєву, Наталі Дессей, Чечілію Бартолі та 

українську співачку О. Пасічник, які неперевершено виконують цей твір, 

підкреслюючи унікальність свого голосу особливими технічними 

прийомами. Після прослуховування студенти відзначили:  у виконанні Ю. 

Лежнєвої – технічну майстерність, у Чечілії Бартолі – гнучкість гортані, чим 

дивує та захоплює слухачів, у Наталі Дессей – невимушеність, що 

досягається правильним диханням, виконання О. Пасічник приваблює 

красивим тембром та мелодією, прикрашеною великою кількістю 

різноманітних колоратур. 
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Підсумовуючи сказане відзначимо, що при виконанні барокової музики 

кожен студент може проявити свої вокальні можливості за допомогою 

прикрас, які можна імпровізувати.  Вивчення цих арій сприяє формуванню 

технічних навичок майбутнього вчителя музики, як от: ведення звуку, 

вирівнювання регістрів за допомогою зручної мелодії, «низьке» дихання, 

висока позиція звуковидобування. Також вони вдосконалюють уміння 

співати різними мовами: французькою, італійською, німецькою, англійською, 

латиною. 

Як вже наголошувалось, неабиякий вплив на вокальний розвиток 

майбутніх учителів музики має ознайомлення з великою кількістю 

методичної літератури (дод. К.3), роздумами відомих педагогів та виконавців 

різних епох. З цією метою студентам було запропоновано ознайомитись з 

відомою працею Дж. Каччіні «Нова музика», яка є першим друкованим 

виданням про спів, адже вийшла в світ у 1602 році. У цій праці відомий 

італійський композитор, співак і лютніст виклав основні принципи 

виконання музики, також запровадив написання авторських вказівок до 

виконання своїх творів. Висунуті Дж. Качіні критерії «шляхетного співу» 

були актуальні як тоді, так і сьогодні. Відомий італійський поет А. Грілло з 

цього приводу відзначав: «Ви – батько нового роду музики, або скоріше, 

співу, яке зовсім не спів, а речитатив – воно благородно, вище народних 

пісень, воно не спотворює і не змінює слова, не забирає в них сенс та 

почуття, а навпаки збільшує їх, надаючи їм більше сили і душі» 

(Ярославцева, 2005, с. 73–74). Наступним етапом ознайомлення з 

методичною літературою стало вивчення праць з вокальної педагогіки 

XIX століття «Мистецтво співу» Жильбера Луї Дюпре і  «Школа співу» 

Мануеля Гарсіа-молодшого. У праці  Жильбера Луї Дюпре увага 

акцентується на необхідності формування змішаного регістра і прикриття 

верхньої частини діапазону чоловічого голосу (Дюпре, 1955). В роботі 

Мануеля Гарсія вперше розглядаються питання фізіології голосу й методика 

викладання співу, підготовка до концертного виконання. Вивчення цієї праці 
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спонукало студентів до усвідомлення того факту, що людський голос є 

результатом координованої роботи всього голосового апарату, що вимагає 

від педагогів-вокалістів серйозного вивчення анатомії і фізіології. 

Підсумовуючи цей етап роботи відзначимо, що ідеї вокального навчання, 

закладені провідними педагогами-вокалістами XVIII-XIX століття, знайшли 

відображення в працях сучасних українських і китайських науковців. Для 

вивчення пропонувались методичні напрацювання таких науковців: В. 

Антонюк, Н. Гребенюк, Ю. Юцевича, Р. Юссона та інших. Така аналітично-

методична робота стала вагомим підґрунтям для формування готовності 

майбутніх учителів музики до художньо-інтерпретаційної діяльності.   

Підсумовуючи вищесказане, можна наголосити, що  вокальне навчання 

у закладах вищої педагогічної освіти має широкі можливості для виявлення 

виконавських та інтерпретаційних можливостей майбутніх учителів музики, 

забезпечує безперервне наповнення їх художнього тезаурусу та вокального 

репертуару, розширення й збагачення емоційно-чуттєвого досвіду. Результати 

третього етапу формувального експерименту представлено таблиці 3.11. 

Таблиця 3.11 

Порівняння результатів у контрольній та експериментальній групах 

після 3 етапу формувального експерименту 

Критерії Низький рівень Достатній рівень Високий рівень 

Кг % ЕГ  % Кг % ЕГ % Кг % ЕГ % 

Мотиваційний. 25,1 8,5 42,6 46,9 32,3 44,6 

Емоційний. 

 

24,7 

 

9,6 

 

36,1 

 

37,3 

 

39,2 

 

53,1 

 

Творчий. 

Комунікативний. 

32,1 

31,3 

13,3 

12,6 

39,2 

32,4 

39,9 

40,2 

28,7 

36,3 

46,8 

47,2 

Середня зважена. 28,3 11,1 37,5 41 43,2 47,9 
 

Дані таблиці свідчать, що в результаті цілеспрямованої реалізації 

методики формування готовності майбутніх учителів музики до художньо-

інтерпретаційної діяльності, яка включала як традиційні форми і методи 

роботи, так і спеціальні, характерні для практики вокального навчання ми 

отримали значне підвищення рівня сформованості означеної якості в 

експериментальній групі.  
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При цьому підвищувалась педагогічна спрямованість студентів, їх 

зацікавленість музично-педагогічною працею та художньо-інтерпретаційною 

діяльністю. Майбутні фахівці навчились використовувати власний вокальний 

потенціал у процесі художньо-інтерпретаційної  діяльності. У діях майбутніх 

педагогів зросла частка самостійності та відповідальності за результати як 

навчальної, так і виконавської діяльності.  

Запропонована методика дозволила реалізувати вокальні, творчі, 

комунікативні можливості студентів шляхом участі у бесідах та дискусіях; 

підвищити виконавську мотивацію; визначити провідні установки їх 

вокального навчання. Таким чином,  художньо-інтерпретаційна діяльність 

майбутніх учителів музики вийшла за межі вокального класу, набула 

особистісного значення і спрямованості на майбутню професію.   

У наведеній нижче таблиці 3.12. простежується динаміка зростання 

рівня готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності студентів ЕГ 

порівняно з КГ.  

Таблиця 3.12 

Динаміка зміни рівнів готовності студентів 

 до художньо-інтерпретаційної діяльності (у відсотках) 

РІВНІ 

 

Діагносту-

вальний     

зріз 

1-й 

проміжний   

зріз 

2-й 

проміжний 

зріз 

3-й 

проміжний 

зріз 

Зміни 

Експериментальна група 

Низький 51,1 47,1 21,4 11,1 40 

Достатній 32,6 34,8 47.9 41 8,4 

Високий 16,3 18,1 30,7 47,9 31,6 

Контрольна група 

Низький 50,9 48,3 36,8 28,3 22,6 

Достатній 32,9 34,5 39,4 37,5 4,6 

Високий 36,2 17,2 23,8 34,2 18 

 

Представлені дані  порівняльної таблиці 3.12. свідчать: якщо перед 

початком формувального експерименту співвідношення студентів за 

відповідними рівнями готовності в контрольній та експериментальній групах 

приблизно збігається, то в кінці експериментальної роботи результати стали 

зовсім іншими. Чисельність студентів, готовність яких до художньо-
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інтерпретаційної діяльності відповідає визначеним критеріям і показникам 

високого рівня в ЕГ набагато зросла (16,3 % – на початку експерименту проти 

47,9 % – наприкінці), в той самий час, збільшилась кількість студентів, 

віднесених до достатнього рівня (від 32,6 % до 41 %), кількість студентів з 

низьким рівнем значно скоротилась (відповідно 51,1,7 % проти 11,1 %). 

Отримані результати підтвердили ефективність запропонованої 

методики формування готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності, 

адже вже після першого етапу експерименту визначалось значне підвищення 

рівня мотивації студентів, їх зацікавленості у професійному зростанні. Це 

позначилось на активізації художньо-пізнавальної та виконавсько-творчої 

діяльності, на якості виконаних завдань, на емоційному ставленні до 

художньо-інтерпретаційної діяльності та вокального навчання. Завдяки 

запропонованим методам навчання (пізнавальним, творчим, виконавським) та 

створеним педагогічним умовам відбулося поступове підвищення рівня 

мотиваційного та емоційного компонентів, застосування різноманітних 

формуючих завдань та включення студентів у різні види вокально-

виконавської діяльності спряло підвищенню рівня творчого та 

комунікативного компонентів.  

На основі методів математичної статистики встановлено, що результати 

порівняння КГ та ЕГ підтверджують наші спостереження і дають підстави дійти 

висновку про те, що розроблена методика формування готовності майбутніх 

учителів музики до художньо-інтерпретаційної діяльності є ефективною та 

дієвою в сучасній практиці вокальної  підготовки майбутніх учителів музики. 

 

Висновки до третього розділу  

 

У третьому розділі розроблено діагностичний інструментарій для 

з’ясування стану готовності студентів до художньо-інтерпретаційної діяльності, 

представлено авторську методику, проаналізовано хід та результати 

експериментальної роботи. 



205 
 

На підставі теоретичного аналізу проблеми формування готовності 

майбутнього вчителя музики до художньо-інтерпретаційної діяльності 

визначено критерії (мотиваційний, емоційний, творчий і комунікативний) та 

показники сформованості означеної якості в майбутнього вчителя музики. В 

якості діагностичного інструментарію було розроблено опитувальні листи, 

анкети, тестові та діагностичні завдання, а також використано методики 

А. Карпова, М. Рокича, В. Синявського, Б. Федоришина. Обґрунтовано 

суттєві ознаки високого, достатнього та низького рівнів.  

Високий (інноваційний) рівень притаманний студентам, які творчо 

використовують набуті знання, мають яскраво виражений інтерес до художньо-

інтерпретаційної діяльності як складової майбутньої професії; прагнуть 

виконувати даний вид діяльності самостійно, намагаючись критично 

осмислити, проаналізувати результати виконаної роботи на основі засвоєних 

знань; вирізняються особистісно-відповідальним ставленням до педагогічної 

діяльності під час практики в школі; виявляють розуміння інваріантності 

процесу художньої інтерпретації, внаслідок чого розглядають її як 

мікродіяльність викладача та студента, вчителя й учнів; виявляють 

варіативність мислення; в процесі художньо-інтерпретаційної діяльності 

швидко знаходять співвідношення між стилем, жанром і засобами виразності, 

особливостями їх вокального втілення. Високий рівень готовності до художньо-

інтерпретаційної діяльності передбачає творче ставлення до занять у 

вокальному класі.  

Достатній (конструктивний)рівень притаманний студентам, у яких 

виявляються філософсько-естетичні та музично-педагогічні знання, проте в 

процесі художньо-інтерпретаційної діяльності вони не надають належної 

уваги всім складовим вокального твору (інтонація, акомпанемент, 

фразування тощо), що негативно впливає на розкриття художньо-образного 

змісту; в процесі інтерпретації вокального твору застосовують тільки 

загально відомі прийоми аналізу й синтезу, використання яких не завжди 

веде до бажаного результату; мотивація до художньо-інтерпретаційної 
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діяльності виявляється на рівні потреби в позитивному оцінюванні та 

спрямована на знаходження шляхів створення цікавої інтерпретації.  

Низький (початковий) рівень готовності майбутніх учителів музики до 

художньо-інтерпретаційної діяльності характеризується відсутністю потреби 

в художньо-інтерпретаційній діяльності й  мотивації на досягнення високих 

результатів у процесі навчання співу, емоційно-чуттєвою обмеженістю у 

сприйнятті вокальних творів, невмінням аналізувати особливості вокального 

твору й дати йому ґрунтовну оцінку, відсутністю навичок самостійного 

відбору вокального репертуару та вмінь спілкування з дитячою аудиторією. 

Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено методику 

формування готовності майбутнього вчителя музики до художньо-

інтерпретаційної діяльності, яка впроваджувалось упродовж трьох етапів, на 

кожному з яких було реалізовано відповідні педагогічні умови, принципи й 

методи навчання.   

Метою першого (установчо-інформаційного) етапу було зацікавлення 

студентів художньо-інтерпретаційною діяльністю як складовою їх 

вокального розвитку. Було проведено «екскурс» в історію музичної освіти, 

лекцію «Художньо-інтерпретаційна діяльність – складова вокальної 

підготовки студентів», бесіду для створення «вчительського образу», роздано 

інформаційну пам’ятку, запропоновано скласти «Пам’ятку вчителя-

початківця» та розпочато роботу над скарбничкою педагогічних матеріалів, у 

яких відмічаються: педагогічні прийоми включення студентів у діалогову 

взаємодію, творчі та перцептивно-аналітичні завдання, методи заохочення, 

схвалення, переконання, взаємодопомоги, наслідування відомої особистості, 

символічної винагороди виконавських дій студентів. Результати першого 

етапу показали, що завдяки проведеній роботі було визначено основні 

напрями вокального розвитку студентів, значно підвищено рівень навчальної 

мотивації першокурсників, сформовано позитивне ставлення до художньо-

інтерпретаційної діяльності та перспективне бачення студентом процесу 

власного вокального зростання, вміння його планувати. Протягом етапу було 
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отримано узагальнену та об’єктивну характеристику кожного студента, що 

дало можливість здійснювати доцільний відбір методів і форм роботи. 

Важливою частиною експерименту другого (діяльнісно-орієнтованого) 

етапу стало оволодіння студентами алгоритмом художньо-інтерпретаційної 

діяльності. Його практичне оволодіння студентами здійснювалося в процесі 

виконання нзки аналітично-пізнавальних завдань, спрямованих на розвиток 

умінь аналізувати, порівнювати, класифікувати й узагальнювати явища 

вокального мистецтва. Студентам було запропоновано ознайомитися з 

філософією та культурою Китаю, підібрати твори для музичних колекцій 

(«Природа в музиці», «Поезія, спів і музика», «Спів і живопис»); виявити 

«тематичні ланцюжки» у творах різних видів мистецтва, об’єднаних 

спільним сюжетом (наприклад: історичне підґрунтя – література – музика – 

архітектура – скульптура – живопис); виявлення спільних особливостей 

таких вокальних циклів, як «Три романси Бориса Лятошинського на вірші 

китайських поетів», «Фарфоровий павільйон. П’ять китайських віршів 

М. Гумільова» І. Белзи, вокальний цикл «Китайська флейта» А. Рудницького, 

солоспів «Самотня» В. Балтаровича на текст Ван Сеню, а також створення 

проблемних ситуацій, використання методів мисленнєвого огляду твору, 

ескізного ознайомлення, вербалізації змісту музичних і художніх творів, 

коментування відео та аудіо матеріалу; виконання аналітично-пізнавальних і 

тестових завдань. Результати навчання на цьому етапі дослідження показали, 

що в експериментальній групі відбулося значне підвищення рівня готовності 

майбутніх учителів музики до художньо-інтерпретаційної діяльності, вони 

стали краще усвідомлювати необхідність набуття досвіду художньо-

інтерпретаційної діяльності для майбутнього професійного успіху, в 

більшості з них актуалізувалися мотиви відповідальності за результати 

навчання; процес навчання співу в переважної кількості студентів набув 

важливого значення.  

Третій (творчо-самостійний) етап дослідно-експериментальної роботи 

мав на меті оволодіння студентами способами самостійної творчої діяльності, 
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удосконалення організаційних, комунікативних, оцінювальних і виконавських 

умінь (інтерпретаційних, імпровізаційних) і спрямування їх у практичну 

площину, де активізувалися всі компоненти готовності до художньо-

інтерпретаційної діяльності. Протягом цього етапу значна увага приділялася 

вивченню барокової музики, зокрема аріям da capo (Д. Качіні, Д. Паізіело, 

Д. Чимарози, А. Честі та ін.), а також аріям Г. Генделя – Лаодіче з опери 

«Сірой», Фульфії – з опери «Аецій», Мелісси – з опери «Амадіс», Клеопатри 

«Piangero la sorte mia»; Д. Чимарози – каватина Нанелли з опери «Фанатик 

древніх римлян», Б. Галуппі – арія Емінели з опери «Андріано із Сирії» і 

Дж. Качіні – «Amarilli mia bella»; методу порівняння декількох 

інтерпретаційних версій – арія Клеопатри «Da tempeste» з опери «Юлій Цезар в 

Єгипті» у виконанні Ю. Лежнєвої, Н. Дессей, Ч. Бартолі та української співачки 

О. Пасічник. Великого значення надавалось ознайомленню з методичними 

працями стародавніх авторів (Дж. Качіні «Нова музика», Жильбер Луї Дюпре 

«Мистецтво співу», Мануеля Гарсіа-молодшого «Школа співу»), ідеї яких 

знайшли відображення в працях В. Антонюк, Н. Гребенюк, В. Морозова, 

Ю. Юцевича, Р. Юссона.   

На означеному етапі спостерігалося підвищення педагогічної 

спрямованості діяльності студентів, їх зацікавленості музично-педагогічною 

працею та художньо-інтерпретаційною діяльністю. Майбутні фахівці 

навчилися використовувати власний вокальний потенціал у процесі 

художньо-інтерпретаційної діяльності. У діях майбутніх педагогів зросла 

частка самостійності й відповідальності за результати як навчальної, так і 

виконавської діяльності. Відповідно художньо-інтерпретаційна діяльність 

майбутніх учителів музики вийшла за межі вокального класу, набула 

особистісного значення та спрямованості на майбутню професію.   

На заключному етапі експерименту виявлено статистично достовірну 

динаміку зростання рівня готовності майбутнього вчителя музики до 

художньо-інтерпретаційної діяльності в експериментальній групі порівняно з 

контрольною. 
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Представлені дані свідчать: якщо на початку формувального 

експерименту співвідношення студентів за відповідними рівнями готовності в 

контрольній та експериментальній групах приблизно збігається, то в кінці 

експериментальної роботи результати стали зовсім іншими. Кількість 

студентів, готовність яких до художньо-інтерпретаційної діяльності 

відповідає визначеним критеріям і показникам високого рівня в ЕГ значно 

зросла (16,3 % – на початку експерименту проти 47,9 % – наприкінці), в той 

самий час, збільшилася кількість студентів, віднесених до достатнього рівня 

(від 32,6 % до 41 %), кількість студентів із низьким рівнем помітно 

скоротилася (відповідно 51,1 % проти 11,1 %). Також було виявлено, що 

більшою мірою позитивному впливу піддаються творчий та емоційний 

компоненти готовності. Формування мотиваційного та комунікативного 

компонентів у сучасних реаліях вимагає більш тривалої, цікавої художньо-

спрямованої роботи у вокальному  класі, а також у період педагогічної 

практики.  

Отже, результати дослідно-експериментальної роботи довели 

доцільність упровадження в освітній процес закладів вищої освіти 

запропонованої методики формування в майбутнього вчителя музики 

готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності.  

Результати експериментального дослідження відображено у статтях 

(Лінь Янь, 2019b; 2019c; 2019d). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дослідженні представлено теоретичне узагальнення проблеми 

формування готовності майбутніх учителів музики до художньо-

інтерпретаційної діяльності та обґрунтовано новий підхід до її вирішення 

шляхом розробки та впровадження в освітній процес відповідної методики. 

Проведене дослідження та вирішення всіх поставлених завдань дозволили 

дійти висновків: 

1. Виявлено сучасний стан розробки проблеми формування 

готовності майбутнього вчителя музики до художньо-інтерпретаційної 

діяльності в процесі вокального навчання в педагогічних закладах вищої 

освіти України. З’ясовано, що у філософській, психологічній, музично-

педагогічній та музикознавчій літературі склалася певна система поглядів 

на проблему формування готовності майбутнього вчителя музики до 

художньо-інтерпретаційної діяльності. Сучасними науковцями готовність 

до художньо-інтерпретаційної діяльності розглядається як домінантний 

стан особистості, що характеризується позитивною установкою на 

виконавську діяльність; активно діючий стан особистості, який 

віддзеркалює зміст поставлених музично-освітніх завдань і умови їх 

виконання; єдність орієнтаційної, інформаційної та організаційної 

готовності; вміння на основі потенційних та набутих знань і вмінь творчо 

підходити до вирішення певних виконавських завдань.  

Виявлено, що готовність до художньо-інтерпретаційної діяльності 

можна розглядати не лише як результат, але й як мету вокальної підготовки 

майбутнього вчителя музики, основу ефективної реалізації вокально-

виконавських можливостей кожного студента. Аргументовано, що готовність 

до художньо-інтерпретаційної діяльності є цілісною особистісною 

структурою, ядром якої є позитивні установки та мотиви, фахові знання й 

уміння, що забезпечують здатність до яскравого, неповторного й 

переконливого виконання вокальних творів.   
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2. Визначено структурні компоненти готовності майбутнього вчителя 

музики до художньо-інтерпретаційної діяльності. З’ясовано сутність та зміст, 

обґрунтовано структуру готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності, 

що характеризується єдністю та взаємозалежністю мотиваційного, 

емоційного, творчого й комунікативного компонентів: мотиваційний – 

передбачає усвідомлення художньо-інтерпретаційної діяльності як складової 

вокально-виконавської та музично-педагогічної підготовки майбутнього 

вчителя музики, а також мотиваційної готовності до її здійснення; 

емоційний – включає емоційно-чуттєве та рефлексивне опанування 

студентами художньо-образного змісту вокальних творів; творчий – є 

продовженням попереднього, оскільки передбачає творче використання 

набутих вокальних знань, умінь і навичок у процесі художньо-

інтерпретаційної діяльності; комунікативний – передбачає творчу 

комунікативну взаємодію викладача та студента у вокальному класі 

Доведено, що формування готовності до художньо-інтерпретаційної 

діяльності є поліфункціональним процесом, що проявляється у 

взаємозалежності та взаємозумовленості освітньої, розвивальної, музично-

просвітницької та концертно-виконавської функцій. 

3. Доведено, що формування готовності майбутнього вчителя 

музики до художньо-інтерпретаційної діяльності є складним і 

багатомірним процесом, який відображає спільну діяльність викладача та 

студента навчання у педагогічному закладі вищої освіти. Розроблено 

структурно-функціональну модель та методику формування готовності 

майбутнього вчителя музики до художньо-інтерпретаційної діяльності в 

процесі вокального навчання в педагогічних закладах вищої освіти 

України. Подана модель включає мету, форми й методи навчання, які 

реалізуються на основі обґрунтованих спеціальних принципів: 

виконавського самоконтролю, виконавської новизни, виконавської 

рефлексії, виконавського артистизму. З’ясовано, що впровадження 

означеної моделі можливе за таких педагогічних умов: освоєння 



212 
 

студентами біофізичних та орфоепічних основ вокальної музики; уважне 

ставлення до словесного тексту, його художньо-образного змісту; 

розуміння вокально-виконавської стилістики вокальних творів; 

адаптованості студентів до концертних виступів. 

4. Визначено чотири групи критеріїв та показників, 

схарактеризовано рівні сформованості означеної якості в майбутнього 

вчителя музики. Перша група критеріїв (мотиваційна) з’ясовує: міру 

особистісного ставлення студентів до професії вчитель музики; міру 

здатності планувати власну діяльність у майбутньому; міру 

спрямованості на оволодіння вміннями й навичками художньо-

інтерпретаційної діяльності. Основними показниками цієї групи є вияв 

інтересу до: педагогічної професії, аналізу наукової літератури та 

мистецької інформації, спільної роботи з учнями в процесі художньо-

інтерпретаційної діяльності; уміння планувати навчальну діяльність і 

обирати методи та прийоми навчання дітей співу; визначення цінностей 

вокальних творів, обраних для художньо-педагогічної інтерпретації. 

Друга група (емоційна) висвітлює: емоційність вокального виконання, 

ступінь захопленості художньо-інтерпретаційною діяльністю, ступінь 

здатності до аналізу й адекватного оцінювання художньо-

інтерпретаційної діяльності. Показники: вияв здатності емоційно 

виконувати вокальні твори, виокремлювати головне від другорядного в 

процесі їх аналізу й оцінки;  захопленість вокальним мистецтвом та 

інтерпретаційною діяльністю; здатність переконливо відтворювати 

власну інтерпретаторську позицію відповідно до стильових і жанрових 

особливостей вокального твору. Третя група (творча) розкриває: міру 

здатності до творчого опрацювання вокальних творів у процесі навчання; 

міру здатності творчо застосовувати вокальні знання й уміння в процесі 

художньо-інтерпретаційної діяльності; міру вияву творчої активності у 

вокальній діяльності під час проведення практики. Показники: вияв 

творчого ставлення до вибору художніх засобів виразності під час 
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створення виконавської та вербальної інтерпретації; здатності до 

варіативного опрацювання вокального матеріалу й вибору репертуару; 

спроможності актуалізувати в процесі художньо-інтерпретаційної 

діяльності знаннєвий та творчий досвід; спроможності до самоконтролю 

та самоаналізу власної художньо-інтерпретаційної діяльності. Четверта 

група (комунікативна) – з’ясовує: міру здатності до творчого спілкування 

в процесі вокального навчання; здатність розуміти комунікативні зв’язки 

в музичних творах, здатність до спілкування з дітьми. Показники: активне 

творче спілкування студента на заняттях із вокалу та з учасниками 

вокального колективу; розуміння комунікативних зв’язків у вокальному 

творі як на рівні музичної тканини, так і зі слухачем; активне спілкування 

з дітьми під час педагогічної практики. Якість художньо-інтерпретаційної 

діяльності визначалася обґрунтованими рівнями оцінювання (високим, 

достатнім і низьким). 

5. Розроблено й експериментально перевірено структурно-

функціональну модель та методика формування готовності майбутнього 

вчителя музики до художньо-інтерпретаційної діяльності. Доведено їх 

дієвість у процесі опанування студентами вокального мистецтва у 

педагогічних закладах вищої освіти. Визначено ефективність таких форм 

творчо-комунікативної взаємодії викладача та студентів: спілкування, 

діалог, дискусія, навчально-виконавські ситуації, поетапне застосування 

комплексу завдань і методів, спрямованих на засвоєння алгоритму 

художньо-інтерпретаційної діяльності. Аргументовано, що їх 

упровадження позитивно впливає на формування всіх компонентів 

готовності майбутнього вчителя музики до художньо-інтерпретаційної 

діяльності.  

Результати дослідження свідчать, що всі показники сформованості 

готовності до художньо-інтерпретаційної діяльності в майбутнього 

вчителя музики в експериментальній групі вище, ніж у контрольній 

(низький – 11,1 % ЕГ проти 28,3 % КГ; високий – 47,9 % ЕГ проти 34,2 % 
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КГ). Це дає підстави зробити висновок про позитивні якісні зміни щодо 

готовності студентів здійснювати художньо-інтерпретаційну діяльність. 

Зафіксована успішність у формуванні готовності до художньо-

інтерпретаційної діяльності переконливо свідчить про педагогічну 

доцільність і ефективність експериментальної методики. 

Разом із тим, проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів 

означеної проблеми. Подальшого наукового пошуку потребують питання 

інтеграції вокального навчання та теоретико-методичної підготовки 

майбутніх учителів музики, що забезпечить підвищення рівня їх готовності 

до художньо-інтерпретаційної діяльності в умовах мистецьких факультетів 

педагогічних закладів вищої освіти.  
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ДОДАТКИ  

Додаток А 

Опитувальний лист 

(для викладачів вокалу закладів вищої освіти) 

1. Назвіть недоліки або труднощі, що виникають у студентів у процесі 

вивчення вокальних творів?  

2. Наскільки сформованими, на Ваш погляд, є уміння студентів здійснювати 

художньо-інтерпретаційну діяльність? 

3. Скільки часу на занятті Ви займаєтесь художньо-інтерпретаційною 

діяльністю?  

4. Що, на вашу думку, означає «художньо-інтерпретаційна діяльність» в 

галузі вокального мистецтва?   

5. Які основні поради Ви можете дати студентам щодо художньо-

інтерпретаційної діяльності в загальноосвітній школі? 

 6. Які, на Ваш погляд, умови забезпечують  формування готовності студентів 

до художньо-інтерпретаційної діяльності в процесі вокального навчання?  

7. Наскільки вміння працювати самостійно впливає на готовність студентів до 

художньо-інтерпретаційної діяльності? 

8. Чи спостерігається різниця в рівні вокальної підготовки українських та 

китайських студентів? 

9. Від чого, на Ваш погляд, залежить концертний успіх студентів? 
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Додаток А 1 

Анкета для студентів факультетів мистецтв 

(Мета – визначення рівня сформованості «мотиваційного компоненту») 

1. П. І. Б. 

2. Освіта одержана до вступу у ЗВО: музична школа, музична 

студія, музичне училище, приватна освіта, педагогічне училище. 

Якщо Ви згодні з одним із варіантів відповіді-підкресліть його, якщо ні 

- напишіть варіант. 

1. Задоволені Ви обраною професією? 

а) так, б) ні, в) не знаю, г) власний варіант. 

2. Чим Вас приваблюють заняття вокалом?  (напишіть) 

3. Визначте критерії якості музично-педагогічної професії?  

а) досконале володіння голосом (інструментом, диригуванням); б) глибокі 

музичні знання; в) любов до дітей. 

4. Як Ви плануєте (чи плануєте взагалі) власне професійне зростання? а) так, 

б) ні, в) не знаю, г) закінчу виконавську аспірантуру, д) планую захистити 

кандидатську дисертацію, ж) закінчу магістратуру. 

5. Чим Вас приваблює сучасна школа? (напишіть) 

6. Які, на Ваш погляд, вчителі потрібні сучасній школі? (напишіть) 
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Додаток Б 

 

Анкета для студентів факультетів мистецтв 

(Мета – визначення рівня сформованості «емоційного» компонента) 

1. П. І. Б. 

2. Освіта одержана до вступу у ЗВО: музична школа, музична студія, 

музичне училище, приватна освіта, педагогічне училище. 

Якщо Ви згодні з одним із варіантів відповіді-підкресліть його, якщо ні 

- напишіть варіант. 

 

1. Коли Ви слухаєте музику, які думки Вона викликає? 

а) намагаюсь зрозуміти, що вона виражає; б) співвідношу звучання з 

власними почуттями; в) намагаюсь аналізувати засоби музичної виразності; 

визначаю стиль автора, епоху написання твору; г) думок не виникає. 

2.Прослухайте вокальний твір. Дайте йому власну назву та обґрунтуйте 

її ? (напишіть) 

3. Чи сподобався Вам запропонований твір? а) так, б) ні, в) не знаю. 

4.Якими засобами композитор виразив момент емоційного напруження, 

натхнення, хвилювання? (напишіть) 

5.Як Ви вважаєте, характер музики і засоби музичної виразності 

відповідають назві твору? а) так, б) ні, в) не знаю. 
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Додаток Б 1 

ДІАГНОСТИКА РЕФЛЕКСІЇ (Методика Карпова А.В.)  

Інструкція. Вам належить дати відповіді на декілька тверджень опитувальника. У 

бланку відповідей, напроти номера питання проставте, будь ласка, цифру, відповідну 

варіанту Вашої відповіді: 

1. – абсолютно невірно;  

2. – невірно;  

3. – швидше невірно;  

4. – не знаю;  

5. – швидше вірно;  

6. – вірно;  

7. – цілком вірно.  

Опитувальник 

1. Прослухавши гарний вокальний твір, я завжди довго його обдумую; хочу 

поділитись з думками..  

2. Коли мене раптом несподівано про щось запитають, я можу відповісти 

перше, що прийшло мені на думку.  

3. Зробивши якусь помилку, я довго потім не можуть відволіктися від думок 

про неї.  

4. Коли я розмірковую над чимось або розмовляю з іншою людиною, мені 

буває цікаво раптом пригадати, що послужило початком ланцюжка думок.  

5. Приступаючи до важкого завдання, я прагну не думати про майбутні 

труднощі.  

6. Головне для мене – уявити кінцеву мету своєї виконавської діяльності, при 

цьому деталі мають другорядне значення.  

7. Буває, що я не можу зрозуміти, чому моє виконання не подобається 

викладачеві.  .  

8. Я часто ставлю себе на місце іншої людини.  

9. Для мене важливо в деталях уявляти собі процес виконання вокального 

твору.   

10. Я вважаю за краще діяти, а не роздумувати над причинами своїх невдач.  

11. Як правило, замисливши якийсь мистецький проект, я  прагну уточнити 

деталі, розглядаючи всі варіанти.  

12. Я турбуюся про своє професійне майбутнє.  

13. Думаю, що в безлічі ситуацій треба діяти швидко, керуючись першою 

думкою, що прийшла в голову.  

14. Деколи я приймаю необдумані виконавські рішення.  

15. Закінчивши виконання, я, буває, продовжую аналізувати його в думках, 

приводячи все нові й нові аргументи на користь своєї інтерпретаторської версії.  

16. Якщо виконання невдале, то, роздумуючи над цим, я насамперед, починаю з 

себе.  

17. Буває, що обдумуючи майбутню інтерпретаторську версію, я в думках веду 

розмову з викладачем.  

18. Я прагну не замислюватися над тим, які думки й відчуття викликає в інших 

моє виконання.  

19. Перш ніж висловити зауваження щодо виконання іншому, я обов'язково 

подумаю, якими словами це краще зробити, щоб його не образити.  
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Додаток Б 2 

Тестові завдання для визначення рівня усвідомленості студентами 

важливості художньо-інтерпретаційної діяльності вокальних творів 

1. Художньо-інтерпретаційна діяльність дає можливість розкрити власне 

бачення вокального твору: 

- прагну зрозуміти та словесно виразити художньо-образний задум 

композитора; 

- відчуваю потребу висловлювати свою точку зору щодо художньо-

образного змісту; 

- усвідомлюю необхідність аналізувати та порівнювати різні виконавські 

версії; 

- уважаю цей вид діяльності корисним для виконавського і педагогічного 

зростання. 

2. Усвідомлення необхідності і корисності художньо-інтерпретаційної 

діяльності: 

- погоджуюся з тим, що художньо-інтерпретаційна діяльність вимагає 

розвинутих розумових здібностей; 

- художньо-інтерпретаційна діяльність дає можливість знаходити 

асоціації, паралелі з іншими видами мистецтв; 

- художньо-інтерпретаційна діяльність розвиває та збагачує 

виконавський досвід. 

3. Значний інтерес  до цього виду діяльності  у шкільній практиці: 

- художньо-інтерпретаційна діяльність є важливим видом роботи 

сучасного вчителя музики; 

- вважаю художньо-інтерпретаційну діяльність необхідною складовою 

професійної діяльності вчителя музики; 

- художньо-інтерпретаційна діяльність є основою успішності 

виконавської діяльності вчителів музики.   
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Додаток В 

 

Анкета для студентів факультетів мистецтв 

(Мета – визначення рівня сформованості «творчого компонента») 

П. І. Б. 

Освіта одержана до вступу у ЗВО: музична школа, музична студія, 

музичне училище, приватна освіта, педагогічне училище. 

Якщо Ви згодні з одним із варіантів відповіді-підкресліть його, якщо ні 

- напишіть варіант. 

1. Чи подобається Вам виконувати твори перед дитячою аудиторією? 

а) так, б) ні, в) не визначився. 

2. Чи надає Вам викладач право самим добирати музичні твори з 

урахуванням Ваших уподобань на заняттях з вокалу ? 

а) так, б) ні, в) іноді. 

3. Що значить для Вас вираз «інтерпретація вокального твору»? 

а) по-особливому заспівати мелодію; б) яскраво виділити окремі 

фрагменти твору; в) гарне ансамблеве виконання д) внесення власного 

бачення у виконання. 

4. Буває, що музичні твори або картини митців пов’язані з визначеними 

життєвими ситуаціями. Чи виникають у Вас такі асоціації, коли Ви 

займаєтесь художньо-інтерпретаційною діяльністю?  

а) так, б) ні, в) інколи . 

5. Які види музичної діяльності є головними для  Вас? 

а) слухання; б) виконання; в) ознайомлення; г) інтерпретація; д) інше.  

6. Що Вам потрібно для створення художньо-виконавської 

інтерпретації вокального твору? 

а) самостійно його проаналізувати; б) попросити викладача виконати 

твір і проаналізувати його; в) прослухати твір у грамзапису. 

7. Чи змогли б ви самостійно, без допомоги педагога проаналізувати 

труднощі нових вокальних творів ( музичний образ, ритм, штрихи та ін..)?  

а) так, б) ні, в) не знаю. 

8. Коли Ви слухаєте музичний твір, чи задумуєтесь Ви над 

особливостями інтерпретації? 

а) так, б) ні, в) не знаю. 
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Додаток В 1  

Тести на визначення рівня художньо-інтерпретаційної  

спроможності студента 

1. Прослухайте музичний твір (звучить твір, назва якого не 

оголошується – М.Лисенко «Безмежнеє поле», китайський романс «Як я 

можу не любити свою рідну мати). Внесіть у таблицю необхідні і 

обґрунтовані характеристики  

Ваше враження від 

вокального твору, 

можна у формі 

малюнка, слова, 

фрази. 

З чим 

асоціюється 

цей твір. 

Образна 

характеристика.  

Художній 

напрям 

(класицизм, 

романтизм, 

імпресіонізм). 

Особливості 

музичної мови 

(засоби 

виразності). 

 

2. Підібрати твори (музичні, літературні, художні) подібні до даного за 

стилем, художньою мовою, або створені  в одну  епоху за такими ж 

критеріями та розмістити їх у таблицю.  

 

                   Критерії                         Підібрані твори 

Стиль  

Жанр  

Художня мова  

Епоха  

Інші особливості  
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Додаток В 2 

 

Рекомендований список музичних колекцій  

 

Поезія, спів і музика 

Спів і живопис 

Музика і живопис 

Почуття в музиці 

Музичні образи. 

Три типи музики - пісня, танець, марш.  

Пісні мого народу. 

Пісні народів світу 

Казка в музиці 

Спів і література 

Природа у вокальній музиці. 

Популярна вокальна музика 

Джазова музика для дітей 

Зимові мотиви  

Композитори жартують 

Мелодії з екрану 

Вокальні роздуми на «вічні теми» 

Ритми вальсу у вокальній музиці 
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Додаток Г 

 

Методика В. Синявського-Б. Федоришина «Оцінка комунікативних і 

організаторських здібностей особистості»  (КОС) 

У відповідній клітині аркуша відповідей поставте плюс, якщо Ваша 

відповідь на запитання позитивна (Ви згодні), якщо ж Ваша відповідь 

негативна (Ви не згодні)  поставте мінус. Стежте, щоб номер питання і 

клітини, куди ви вписуєте свою відповідь, збігалися.  

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 

21 22 23 24 

25 26 27 28 

29 30 31 32 

33 34 35 36 

37 38 39 40 

 

Опитувальник 

1. Чи багато у вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтеся?  

2. Чи часто Вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття 

ними Вашої думки?  

3.  Чи завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації?  

5. Чи є у Вас прагнення до встановлення нових знайомств з різними людьми?  

6. Чи вірно, що Вам приємніше і простіше проводити час з книгами або будь-

якими іншими заняттями, ніж з людьми?  

8. Якщо виникли будь-які перешкоди у здійсненні Ваших намірів, чи легко 

Ви відступаєте від них?  

9. Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші Вас за 

віком?  

10.Чи полюбляєте Ви придумувати і організовувати зі своїми товаришами 

різні ігри та розваги?  

11.Чи важко Ви включаєтеся в нову для Вас компанію?  

12.Чи часто Ви відкладаєте на інші дні ті справи, які потрібно було б 

виконати сьогодні?  

13.Чи легко Вам вдається встановлювати контакти з незнайомими людьми?  

14. Чи прагнете Ви того, щоб Ваші товариші діяли відповідно з Вашою 

думкою?  

15.Чи важко Вам вжитися в новому колективі?  

http://ua-referat.com/Відповідь
http://ua-referat.com/Простір
http://ua-referat.com/Колектив
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16.Чи вірно, що у Вас не буває конфліктів з товаришами через невиконання 

ними своїх обов'язків, зобов'язань?  

17.Чи прагнете Ви при слушній нагоді познайомитися і поговорити з новою 

людиною?  

18.Чи часто у вирішенні важливих справ Ви приймаєте ініціативу на себе? 

19.Чи дратують Вас оточуючі люди, і Вам хочеться побути одному?  

20.Чи правда, що Ви зазвичай погано орієнтуєтеся в незнайомих для Вас 

обставинах?  

21.Чи подобається Вам постійно знаходитися серед людей?  

22.Чи виникає у Вас роздратування, якщо Вам не вдається закінчити 

розпочату справу?  

23. Чи відчуваєте Ви незручності, якщо доводиться проявити ініціативу, щоб 

познайомитися з новою людиною?  

24.Ви втомлюєтеся від частого спілкування з товаришами?  

25.Вам подобається брати участь у колективних іграх? 

26.Часто Ви проявляєте ініціативу при вирішенні питань, які зачіпають 

інтереси ваших товаришів?  

27.Чи правда, що Ви відчуваєте себе невпевнено серед незнайомих Вам 

людей?  

8.Ви рідко прагнете до доказу своєї правоти?  

29.Вам не доставляє особливих зусиль внести пожвавлення в малознайому 

Вам компанію?  

31.Ви обмежуєте коло своїх знайомств невеликою кількістю людей?  

32.Ви прагнете відстоювати свою думку або рішення, якщо воно не було 

відразу прийняте Вашими товаришами?  

33.Чи відчуваєте Ви себе невимушено, потрапивши в незнайому компанію?  

34.Ви залюбки берете участь в організації заходів для своїх товаришів?  

35.Ви відчуваєте себе досить упевненим і спокійним, коли доводиться 

говорити що-небудь великій групі людей?  

38.Часто Ви опиняєтеся в центрі уваги своїх товаришів?  

39.Часто Ви соромитесь, відчуваєте незручність при спілкуванні з 

малознайомими людьми?  

40.Ви впевнено відчуваєте себе в оточенні великої групи своїх товаришів?  

Ключ 

 

Схильності  Відповіді позитивні  Відповіді негативні  

Комунікативні  
Питання першого 

стовпця  
Питання третього стовпця  

Організаторські  
Питання другого 

стовпця  
Питання четвертого стовпця  

 

 

 

 

http://ua-referat.com/Конфлікт
http://ua-referat.com/Брати
http://ua-referat.com/Колектив
http://ua-referat.com/Відповідь
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Додаток Г 1 

Методика «ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ» М. Рокича 

 

Шановні студенти! Серед 18 тверджень ціннісних орієнтацій виберіть в 

порядку зростання значимості ті принципи, якими Ви керуєтеся у Вашому житті. 

Уважно ознайомтесь із таблицею й, вибравши ту цінність, що для Вас найбільш 

значима, помістіть її на перше місце. Потім виберіть другу по значимості цінність і 

помістіть її слідом за першою. Потім проробіть те ж з усіма цінностями, що 

залишилися. Найменш важлива залишиться останньою й займе 18 місце. Робіть не 

поспішаючи, вдумливо. Кінцевий результат повинен відбивати Вашу особистісну 

позицію.  

Список А (термінальні цінності): активне діяльне життя (повнота й емоційна 

насиченість життя); життєва мудрість (зрілість суджень і здоровий глузд, що 

досягаються життєвим досвідом); – здоров'я (фізичне й психічне); – цікава робота; 

– краса природи й мистецтва (переживання прекрасного в природі й у мистецтві); – 

любов (духовна й фізична близькість із коханою людиною); – матеріально 

забезпечене життя (відсутність матеріальних труднощів); – наявність гарних і 

вірних друзів; – суспільне покликання (повага оточуючих, колективу, товаришів по 

роботі); – пізнання (можливість розширення своєї освіти, кругозору, загальної 

культури, інтелектуального розвитку); продуктивне життя (максимально повне 

використання своїх можливостей, сил і здібностей); розвиток (робота над собою, 

постійне фізичне й духовне вдосконалювання); розваги (приємний, необтяжливий 

відпочинок, відсутність обов'язків); воля (самостійність, незалежність у судженнях 

і вчинках); щасливе сімейне життя; щастя інших (добробут, розвиток і 

вдосконалювання інших людей, усього народу, людства в цілому); творчість 

(можливість творчої діяльності); упевненість у собі (внутрішня гармонія, воля від 

внутрішніх протиріч, сумнівів). 

 

Список Б (інструментальні цінності): акуратність (охайність), уміння тримати 

в порядку речі, порядок у справах; вихованість (гарні манери); високі запити 

(високі вимоги до життя й високі домагання); життєрадісність (почуття гумору); 

ретельність (дисциплінованість); незалежність (здатність діяти самостійно, 

рішуче); непримиренність до недоліків у собі й інших; освіченість (широта знань, 

висока загальна культура); відповідальність (почуття обов’язку, уміння тримати 

своє слово); раціоналізм (уміння реально  й логічно мислити, приймати 

обмірковані, раціональні рішення); самоконтроль (стриманість, самодисципліна); 

сміливість у відстоювання своєї думки, поглядів; – тверда воля (уміння наполягти 

на своєму, не відступати перед труднощами; терпимість (до поглядів і думок 

інших, уміння прощати іншим їхні помилки й омани); широта поглядів (уміння 

зрозуміти чужу точку зору, поважати інші смаки, звичаї, звички); чесність 

(правдивість, щирість); ефективність у справах (працьовитість, продуктивність у 

роботі); чуйність (дбайливість). 
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Додаток Г 2 

 

Оцінка значущості художньо-естетичних, музикознавчих, 

методичних та психолого-педагогічних знань.  

 

Інструкція. Вам необхідно оцінити за 10 бальною шкалою важливість 

для майбутнього вчителя музики знань із зазначених нижче дисциплін: 

 

1.Філософія.  

2.Культурологія. 

3. Естетика  

4. Література  

5. Мовознавство. 

6.Етика. 

7. Історія мистецтв  

8. Герменевтика. 

9.Музикознавство. 

10.Мистецтвознавство. 

11.Педагогіка. 

12. Психологія. 

13.Теорія музики. 

14. Історія музики. 

 Поясніть свій вибір (максимум – 10 балів) 
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Додаток Д 

Анкета для студентів факультетів мистецтв 

 

П. І. Б…………….. 

Освіта одержана до вступу у ЗВО: муз. школа, муз. студія, музичне 

училище, приватна освіта, педагогічне училище (підкресліть). 

 

1. Чи можете ви оцінити  власний концертний виступ? (напишіть) 

2. Чи можете ви оцінити художньо-інтерпретаційну діяльність 

ваших сокурсників, професійних виконавців, виконання у запису? 

 а) так, б) ні, в) не знаю, г) інше. 

3. Чи впливає критична оцінка вашої художньо-інтерпретаційної 

діяльності на підвищення Вашого професійного рівня? 

а) так, б) ні, в) не знаю, г) інше. 

4. Як впливають на художньо-інтерпретаційну діяльність такі якості як 

самостійність, гнучкість, оригінальність, швидкість, асоціативність, 

науковість, імпровізаційність, незалежність, критичність, варіативність? 

(напишіть) 

5. Дайте оцінку професійної значущості вищеозначених якостей за 

десятибальною системою? (напишіть)  

6. Що на Вашу думку визначає рівень художньо-інтерпретаційних 

умінь майбутнього вчителя музики? (напишіть) 

7. Чи сприяє самостійне розучування музичних творів розвитку умінь 

художньо-інтерпретаційної діяльності? 

а) так, б) ні, в) не знаю, г) інше. 
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Додаток Д 1 

Інформаційна пам’ятка 

Аналіз філософської, психолого-педагогічної та музикознавчої літератури  свідчить, що:  

 художньо-інтерпретаційну діяльність можна розглядати у двох аспектах: по-перше 

– як суто індивідуальний процес, що залежить від рівня розвитку художнього сприйняття, 

мислення та смаку; по-друге – як процес колективний, що здійснюється під час обговорення, 

діалогу, дискусії з приводу музичного твору, що вивчається, коли виникає прагнення 

поділитися своїми думками, відчуттями, переживаннями; 

 метою художньо-інтерпретаційної діяльності є створення переконливої 

інтерпретації музичного твору, виявлення та пояснення використаних у ньому певних художніх 

прийомів та засобів виразності;  

 художньо-інтерпретаційна діяльність передбачає наявність музичних знань та 

умінь аналізувати, порівнювати та узагальнювати художні явища; розуміння авторського 

задуму з позиції згоди або незгоди з нею; оцінку соціальної значущості твору; вміння 

співвідносити емоційне сприйняття з понятійним судженням, переносячи це судження на інші 

види та жанри мистецтва; трактувати назву твору як образне узагальнення; 

 особливістю художньо-інтерпретаційної діяльності є осмислене тлумачення 

емоційно-образного змісту музичного твору з певної культурно-історичній позиції. 

Результатом художньо-інтерпретаційної діяльності є не тільки створення різних типів 

інтерпретацій (вербальної або виконавської), а й набуття студентами знань, вмінь, емоцій, 

співпереживань, які проявляються як внутрішні якості особистості і реалізуються в 

різноманітних формах художньо-педагогічного спілкування. 

Структура  художньо-інтерпретаційної діяльності включає дві складові: формування 

інтерпретаційного задуму та його звукового втілення, що передбачає осягнення художньо-

змістової сутності музичного твору з подальшим художньо-звуковим втіленням. Діяльність 

осягнення спрямована на відбір та осмислення художньої інформації, закладеної у музичному 

творі; діяльність втілення спрямована у протилежному напрямку – на добір адекватних засобів 

виразності та об’єктивацію ідеального уявлення образу твору у звуковій формі. Визначальне 

значення для вчителя музики має здатність до художньо-інтерпретаційної діяльності, адже 

компетентний педагог повинен грамотно прочитати, глибоко зрозуміти, відчути та ярко 

виконати музичний твір. В такому контексті художньо-інтерпретаційна діяльність може 

розглядатись як фактор становлення особистості майбутнього вчителя, збагачений досвідом 

творчості, спілкування.  

Художньо-інтерпретаційні діяльність передбачає пізнавальну та виконавську активність 

вчителя музики, спрямовану на переосмислення змісту музичного твору з метою його 

переконливого виконання та художнього тлумачення дітям. Художньо-інтерпретаційна 

діяльність виступає спочатку як пізнавально-теоретична, а потім як виконавська, що 

складається з декількох етапів, спрямованих на визначений виконавський результат. Оскільки 

такий результат може бути досягнутий різними способами (діями) або шляхами (методами), 

музикознавці наголошують на варіативності та  багатоаспектності художньо-інтерпретаційної 

діяльності. Для успішного здійснення художньо-інтерпретаційної діяльності, на думку 

Е.Гуренка, необхідна наявність – об'єкту інтерпретації, посередника-інтерпретатора і продукту 

виконавської діяльності. Цим трьом умовам відповідають три фази процесу художньої 

інтерпретації: - сприйняття об'єкта, - його осмислення інтерпретатором (розуміння) і – 

створення витвору мистецтва «другого порядку» (тлумачення). 

Успішність художньо-інтерпретаційної діяльності залежить від розвиненості художньо-

інтерпретаційних вмінь, що відображають рівень образного мислення виконавця, культури його 

почуттів, естетичних ідеалів і смаку, творчих якостей. Зазначені вміння формуються поступово 

на основі музично-виконавського досвіду  та рівня художнього розвитку особистості. Спочатку 

увагу слід зосередити на формуванні таких вмінь як диференціювання художніх вражень та 
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засобів музичної виразності, дослідження внутрішніх композиційних зв’язків та кульмунацій, 

виявлення художньо-образного змісту.  Це забезпечить повноцінне чуттєве розуміння 

специфіки різноманітних виразних формул, які символізують певні історичні й національні 

культури.  

Наступний етап художньо-інтерпретаційної діяльності пов’язаний з переходом від 

перцепції музичної інформації до освоєння її виразно-смислових значень. На цьому етапі 

важливо формувати такі художньо-інтерпретаційні вміння як порівняння різних виконавських 

редакцій та інтерпретаційних трактувань, використання набутих мистецьких знань, здійснення 

інтеграційних зв’язків між різними видами мистецтва. На даному етапі відбувається складна 

аналітично-розумова діяльність виконавця-інтерпретатора, що надалі передбачає синтез, 

поєднання в єдину нерозривну єдність, художню цілісність виокремленні й осмисленні 

засобами аналізу, музичні побудови. Подальше осягнення художнього образу передбачає 

співвідношення його змісту зі спрямуванням ціннісних орієнтацій виконавця, з його 

індивідуальним життєвим, художнім і виконавським досвідом. Останній  етап художньо-

інтерпретаційної діяльності пов'язаний із розвитком таких художньо-інтерпретаційних умінь 

як: емоційно-емпатійне «перевтілення»; техніко-художня відповідність; сценічно-вольові 

якості. Даний етап є найбільш відповідальним в художньо-інтерпретаційній діяльності, на 

ньому конкретизується й уточнюється виконавський задум, реалізується технічна майстерність 

та емоційно-почуттєвий потенціал. Важливість цього етапу обумовлюється асоціативною 

природою музичного виконавства, що є підставою для створення різноманітних музичних 

інтерпретацій з метою поліваріантного тлумачення художньо-образного змісту твору. 
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Додаток Д 2 
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Додаток Д 3 

 

Тестові завдання для визначення рівня музичних знань студентів  

 

1. Вкажіть стрілками, якому автору належать твори, перераховані в 

списку: 

а) Ф. Шуберт                                 1) «Орфей та Еврідика» 

б)  Глюк                                        2) «Сорочинська ярмарка» 

в) М. Мусоргський                        3) «Зимовий  шлях»  

г) В. Моцарт                                  4) «Волшебная флейта» 

 

2. До опер П.Чайковського не входить опера: 

а) «Дон Жуан»; 

б) «Черевички»; 

в) «Євгений Онегин»; 

г) «Пиковая дама»; 

 

3. До романтичної течії вокальної музики належать: 

а) Ф. Шуберт; 

б) Ф. Ліст; 

в) Ф. Бізе «Кармен»; 

г) Д. Шостакович. 
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Додаток  Д 4 

 

Репертуарний список для самостійного опрацювання 

 

Арія Орфея з опери «Орфей та Евредіка» К.В.Глюк 

Арія з опери «Ферначе». А. Вівальді 

Береза. Музика Т. Попатенка. Слова С.Єсеніна. 

Весняна. Музика В. А. Моцарта, Слова Овербек. 

Вокальний цикл «Китайська флейта» для сопрано в супроводі фортепіано 

А.Рудницького,  

В тумані сліз закохані очі. Музика М. Скорульського. Слова В.Сосюри.  

Дружба Музика І. Лученка. Слова Ю. Рибчинського. 

Дует Карася і Одарки з опери Гулака-Артемовського «Запорожець за 

Дунаєм». 

Гаї шумлять. Музика Г. Майбороди. Слова Тичини. 

Журавлина пісня Музика К. Молчанова. Слова Г. Полонського. 

Журавлі Музика Л. Дичко. Слова І. Франка.  

Із сліз моїх. Музика Д.Січинського.Слова Г. Гейне. 

Кінь, будь ласка, йди повільніше. Мелодія і слова Шен Мао, ак-т Лю Цянь,  

Любимо землю свою. Музика Б.Фільц. Слова.М Сингаївського 

Метелик кохає квітку. Мелодія Ло Кую Слова Лі Дзе Фу, ак-т Вугонг. 

Ой одна я одна Музика М. Лисенка,  слова Т. Шевченка.  

Осінній вечір. Музика В. Косенко. Слова Ф.Тютчева.  

При яшмових сходах туга Музика Б. Лятошинський. Слова Лі. Бо. 

Птицы поют на ветру. Музика Лю Сунн. Слова Фань Сяопинь. 

Перейти річку за лотосом. Музика та слова  Ло Чжунжун  

Спасибі тобі, Вітчизно. Музика А. Філіпенка. Слова Л.Реви. 

Сонце згасло за горою Музика М. Блантера. Слова О.Коваленка. 

солоспів «Самотня» В. Балтаровича на текст Ван Сеню. 

Над річкою бережком. Українська народна пісня. 

На майдані.  Музика В.Косенка. Слова П.Тичини. 

Не минай з погордою. Музика Г. Майбороди. Слова І.Франка.  

Ты так светла  Музика Г.Майбороди. Слова О.Блока. 

Три ключі, там. Музика Б.Лятошинського. Слова О.Пушкіна. 

Три романси Бориса Лятошинського на вірші китайських поетів 

«Фарфоровый павильйон». Пять китайских стихотворений Н. Гумилева для 

одного голоса и фортепиано» І. Белзи.  
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Додаток Е 

Опубліковані праці автора, що відображають основні результати 

дисертаційного дослідження 

Статті у наукових фахових виданнях 

1. Лінь, Янь (2018). Особливості художньо-інтерпретаційної діяльності 

вчителя музичного мистецтва. Педагогічна освіта: теорія і практика, 25 (2-

2018), 48–53.   

2. Лінь, Янь (2018). Методологічна основа вокального навчання 

вчителів музичного мистецтва. Актуальні питання мистецької педагогіки, 8, 

38–43. 

3. Лінь, Янь (2019). Мотиваційно-творчий компонент в структурі 

готовності вчителів музики до художньо-інтерпретаційної діяльності. 

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія та 

методика мистецької освіти, 26, 138–148. 

4. Лінь, Янь (2019). Методика формування готовності майбутніх учителів 

музики до художньо-інтерпретаційної діяльності. Молодь і ринок, 8 (175), 160–

164. 

5. Лінь, Янь (2019). Готовність до художньо-інтерпретаційної 

діяльності як психолого-педагогічна проблема. Наукові записки Вінницького 

державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського, 57, 103–

108.  

Стаття в іноземному науковому періодичному виданні 

6. Lin, Yang (2019).  Pedagogical Conditions for Forming Future Music 

Teachers’ Readiness to Artistic and Interpretive Activities. Intellectual Archive, 8 

(1), 66–79. 
Опубліковані праці автора, що додатково відображають наукові 

результати дисертації 

7. Лінь, Янь (2018). Готовність до художньо-інтерпретаційної 

діяльності в світлі сучасних методологічних підходів. Актуальні проблеми 

мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІІ школа методичного 

досвіду). Вінниця, сс. 45-50.  

8. Лінь, Янь (2018). Загальнонауковий контекст категорії «діяльність». 

Актуальні проблеми мистецької освіти та виховання, 4, 127-129. 

9. Лінь, Янь (2019). Роль емоційного фактору у вокальній підготовці 

вчителів музики. Мистецька освіта: традиції, сучасність, перспективність. 

Кривий Ріг, сс. 301–304. 

10. Лінь, Янь (2019). Загальнонауковий контекст художньо-

інтерпретаційної діяльності. Розвиток особистості дитини та учителя в 

сучасному освітньому просторі: досвід, проблеми та перспективи. 

Хмельницький, сс. 98-104. 

11. Лінь, Янь (2019). Критерії та показники готовності майбутніх 

учителів музики до художньо-інтерпретаційної діяльності. Актуальні 

проблеми мистецької освіти та виховання. Вінниця, сс.84–89. 
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Відомості про апробацію 

Апробацію отриманих результатів дослідження здійснено у формі 

виступів і доповідей на  

 

Міжнародних конференціях: 

«Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики» (Переяслав-

Хмельницький, 2019),  

«Мистецтво у нелінійному просторі» (Тернопіль, 2018);  

Всеукраїнських конференціях:   

«Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання 

дитини з особливими освітніми потребами» (Вінниця, 2018),  

«Актуальні питання мистецької педагогіки: історичні передумови і 

перспективи сучасної мистецької педагогіки» (Хмельницький, 2019),  

«Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя» (VIІ 

школа методичного досвіду) (Вінниця, 2018),  

«Мистецька освіта: традиції, сучасність, перспективи» (Кривий Ріг, 

2019),  

«Мистецька освіта України: європейський вектор розвитку» (Ніжин, 

2019);  

міжвузівській конференції: 

«Розвиток особистості дитини та учителя в сучасному освітньому 

просторі: досвід, проблеми та перспективи» (Хмельницький, 2019);  

регіональних конференціях: 

«Актуальні проблеми музичної освіти та виховання» (Вінниця, 2018, 

2019);  

«Гуманістичні орієнтири мистецької освіти» (Київ, 2019). 
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