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АНОТАЦІЯ 

 

Хуан Чанхао. Методичні засади вокально-хорової підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва у педагогічних університетах. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. – 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – 

Суми, 2021.  

У дисертації комплексно досліджено проблему формування вокально-

хорової підготовленості майбутнього вчителя музики. Актуальність цієї 

розвідки обумовлено сучасною парадигмою мистецької освіти, адже в ньому 

системно розглянуто вокально-хорову підготовку майбутніх учителів 

музичного мистецтва у педагогічних університетах, яка для України є 

ментальною. З позиції системного підходу детально вивчено специфіку 

вокально-хорової підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних 

університетів, визначено її критеріальну структуру. В поєднанні з 

компетентнісним, особистісним, рефлексивним, творчим, саме системний 

підхід дозволив передбачити шляхи розвитку самосвідомості майбутнього 

вчителя музичного мистецтва, сформувати ціннісні мистецькі орієнтації, 

побудувати траєкторію особистісного розвитку, тощо.  

Розроблено структуру вокально-хорової підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва, а саме: пізнавально-адаптивний, когнітивно-

операційний, комунікативно-орієнтаційний та творчо-виконавський 

критерії. Пізнавально-адаптивний критерій охоплює міру усвідомлення ролі 

вокально-хорової діяльності (показники: прояв мотивації до здійснення 

вокально-хорової діяльності; наявність потреби до широкого вивчення 

вокально-хорового репертуару; виявлення інтересу до застосування засобів 

пластичного інтонування у навчальній роботі над мистецьким твором. 
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Когнітивно-операційний критерій визначає ступінь мотивації студентів 

факультетів мистецтв до набуття вокально-хорових знань, умінь та навичок 

(показники: наявність стійкої установки до набуття вокально-хорових 

компетенцій; обізнаність студентів щодо інноваційних технологій вокально-

хорового навчання; здатність до використання можливостей засобів 

мультимедіа в процесі музичної діяльності). Комунікативно-орієнтаційний 

критерій дозволяє оцінити міру прояву активності студентів в організації 

творчої педагогічної взаємодії (показники: виявлення ініціативності 

студентів у вокально-хоровій роботі; самостійність у використанні фахових 

умінь для організації колективного музикування; прояв творчо-вольових 

зусиль в роботі з хоровими колективами). Творчо-виконавський критерій 

виражає ступінь творчої результативності студентів у практичній передачі 

яскравих музично-художніх образів (показники: прояв емоційних 

переживань в інтерпретації вокально-хорових творів; адекватність 

операційно-аналітичних засобів у втіленні набутих студентами вокально-

хорових знань; художньо-пошукова активність у  досягненні студентами 

виконавського результату). 

Визначаючи основні вимоги до фахової діяльності вчителя музичного 

мистецтва, нами окреслено основні принципи вокально-хорового навчання, 

що виключають прагматичність та ситуативність цього процесу, а саме: 

принцип культуровідповідності мистецького навчання; побудови 

індивідуальної освітньої траєкторії особистісного розвитку; принцип 

емоційної насиченості навчально-виховного мистецького процесу. 

У дисертації розроблено методичні засади вокально-хорової підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва, які передбачають інтегроване 

вивчення вокально-хорових дисциплін; спрямування майбутніх учителів 

музичного мистецтва на активізацію самостійно-творчого навчання та 

комплексно-варіативного застосування форм, методів, засобів вокально-

хорового навчання. Аргументовано, що інтегроване вивчення дисциплін 

вокально-хорового циклу підготовки студентів факультетів мистецтв – 
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найбільш складна й багатофункціональна освітня ланка, яка включає 

опанування студентами теоретичними знаннями дитячого вокально-хорового 

виконавства, методичними прийомами формування культури співацької 

діяльності, оволодіння практичними навичками роботи з вокально-хоровими 

колективами різної вікової категорії школярів у мистецьких освітніх закладах, 

що забезпечує ефективність процесу якісного набуття музично-педагогічної 

освіти студентами та формує їх виконавський розвиток, який  необхідний для 

успішної вокально-хорової діяльності з учнями. 

Наступним методичним засадничим положенням є спрямування 

майбутніх учителів музичного мистецтва на активізацію самостійно-творчого 

навчання, що дозволяє їм відпрацьовувати необхідні вокально-хорові вміння 

й навички в процесі індивідуальної самостійної роботи. З огляду на це, 

доцільно опиратися на репродуктивний (тренувально-репетиційний), 

реконструктивний та творчо-пошуковий етапи самостійної роботи студентів 

факультетів мистецтв. Планування самостійної роботи вимагає від майбутніх 

учителів музики розробки індивідуально-сконструйованих завдань різних 

рівнів складності, з урахуванням власних особистісних якостей, фізіологічно-

психологічних властивостей і музичних здібностей, а також інтелектуального 

розвитку, загально-педагогічної та музичної підготовки тощо. 

Важливим методичним засадничим положенням є комплексно-

варіативне застосування форм, методів і засобів вокально-хорового навчання. 

Вокально-хорова підготовка студентів факультетів мистецтв залежить від 

змістової спрямованості навчально-виховної діяльності й може підвищитися 

за умови розробки та впровадження в практику відповідної методики, що 

містить: мотиваційну спрямованість студентів факультетів мистецтв на 

основі створення позитивної емоційної атмосфери вокально-хорового 

навчання в контексті діалогу; фахову компетентність майбутніх учителів, яка 

виражена повнотою та системністю становлення індивідуального фонду 

педагогічних і мистецьких знань, які забезпечують цілісність набуття 

вокально-хорових знань, умінь і навичок; широке використання 
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національного праксеологічного досвіду в процесі спільної творчої 

навчальної діяльності викладача та студентів, у ході якої реалізуються 

музично-вокальні інтереси кожної особистості. 

Розроблено модель вокально-хорової підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва у педагогічних університетах, яка охоплює мету та 

основні дослідницькі завдання, наукові підходи, принципи мистецького 

навчання, методичні засадничі положення вокально-хорової підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва у педагогічних університетах, 

педагогічні умови та розроблену й впроваджену поетапну методику, що разом 

становить повний технологічний цикл. 

Ефективність реалізації моделі формування процесу вокально-хорового 

навчання майбутніх учителів музичного мистецтва буде значно підвищено 

при дотриманні таких педагогічних умов. Перша умова – забезпечення 

взаємодії пізнавальної, оцінювальної та творчої діяльності студентів 

факультетів мистецтв. Друга умова – інтегративне поєднання аудиторної та 

позааудиторної різновидів навчальної, самостійної, концертно-практичної 

діяльності студентів факультетів мистецтв у процесі їх вокально-хорової 

підготовки до практичної роботи з учнями. Третя педагогічна умова – 

створення професійно-творчого навчального середовища майбутніх учителів 

музичного мистецтва в процесі вокально-хорової підготовки до продуктивної 

діяльності.  

Аналіз результатів констатувального експерименту дозволив виявити 

недостатній прояв мотивації до здійснення вокально-хорової діяльності; 

обмежену обізнаність студентів щодо інноваційних технологій вокально-

хорового навчання; певну неспроможність використання фахових умінь для 

організації колективного музикування; не розуміння студентами повноти 

виконання вокально-хорових завдань, творчої інтерпретації вокально-

хорових творів, тощо. Схарактеризовано рівні вокально-хорової 

підготовленості студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів, а 

саме: високий, середній та низький. 
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Методика формувального експерименту здійснювалася в чотири етапи, 

а саме: аналітично-пізнавальний; оперативно-пошуковий; рефлексивно-

самостійний; виконавсько-результативний. Формувальний експеримент на 

аналітично-пізнавальному етапі було спрямовано на активізацію усвідомлення 

майбутнім учителем музики ролі вокально-хорової діяльності. 

Експериментальну роботу було підпорядковано вирішенню таких завдань: 

підвищенню проявів мотивації до здійснення вокально-хорової діяльності; 

відчуття потреби до широкого вивчення вокально-хорового репертуару та 

виявленню інтересу до застосування засобів пластичного інтонування в 

навчальній роботі над мистецьким твором. Операційно-пошуковий етап 

передбачав виявлення ступеню вмотивованості студентів факультетів мистецтв 

до набуття вокально-хорових знань, умінь і навичок шляхом вирішення таких 

завдань: перевірена наявність стійкої установки до набуття вокально-хорових 

компетенцій; обізнаність студентів щодо інноваційних технологій вокально-

хорового навчання та здатності до використання можливостей засобів 

мультимедіа у процесі музичної діяльності. Рефлексивно-самооцінювальний 

етап слугував для виявлення міри прояву активності студентів в організації 

творчої педагогічної взаємодії у процесі формування комунікативно-

орієнтаційного компоненту вокально-хорової підготовленості майбутніх 

учителів музичного мистецтва у педагогічних університетах. Виконавсько-

результативний етап мав на меті формування творчо-виконавського компоненту, 

що розкриває ступінь творчої результативності студентів факультетів мистецтв 

у практичній передачі яскравих музично-художніх образів шляхом вирішення 

таких завдань, а саме: активізації проявів емоційних переживань в 

інтерпретаційному виконанні вокально-хорових творів; формування 

адекватності операційно-аналітичних засобів у втіленні набутих студентами 

факультету мистецтв вокально-хорових знань; стимулювання художньо-

пошукової активності в досягненні студентами виконавського результату.  

На всіх етапах експериментальної роботи було використано такі 

методи: проєктувальні, інтерпретаційні, тестові завдання, вокально-хорові 
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вправи, інтерактивні тренінги, творчо-креативні завдання-вправи, завдання 

на стимуляцію знань і вмінь, евристичного діалогу, ескізного опрацювання 

вокально-хорових творів, самооцінювання, імпровізаційні, моделювання, 

аудіовізуальні і т. ін.  

Проведена дослідно-експериментальна робота дозволила довести 

ефективність впровадження розроблених методичних засад формування 

вокально-хорової готовності студентів факультетів мистецтв педагогічних 

університетів до співацької діяльності з учнями, адже у студентів 

експериментальної групи відбулися більш істотні зрушення, ніж у 

контрольній. Статистичний аналіз засвідчив, що у студентів факультетів 

мистецтв, які навчались за експериментальною методикою, якість вокально-

хорової підготовки значно зросла, суттєво налагодилась їх готовність до 

організації творчої навчальної взаємодії з учнями в період виробничої 

практики. 

Проведене дослідження засвідчує доцільність подальшого розроблення 

означеної проблеми щодо розгляду творчої індивідуальності студента як 

керівника вокально-хорових колективів; формування духовності особистості 

в процесі вокально-хорового навчання; стандартизації діагностичного 

забезпечення вокально-хорової роботи учнів.  

 Ключові слова: майбутні вчителі музичного мистецтва, вокально-

хорова підготовка, поетапна методика, методичні засади, модель, принципи 

мистецького навчання, педагогічні університети. 
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ABSTRACT 

Huang Changhao. Methodological foundations of future musical art 

teachers’ vocal-choral training at pedagogical universities. – Qualifing 

scientific work on the rights of the manuscript.  

Thesis for Candidate of Pedagogical Sciences degree in specialty 13.00.02 – 

theory and methods of musical education. – Sumy State Pedagogical University 

named after A.S. Makarenko. – Sumy, 2021. 

The contents of the abstract 

The thesis is a comprehensive study of the problem of vocal-choral readiness 

formation in the future music teacher. The relevance of this study is due to the 

modern paradigm of art education, because it systematically considers the vocal-

choral training of future musical art teachers at pedagogical universities, which is 

important for Ukraine. From the standpoint of a systems approach, the specifics of 

vocal-choral training of students of art faculties of pedagogical universities are 

studied in detail, its criterion structure is determined. In combination with 

competence, personal, reflective, creative approaches,  the systems approach 

allowed to predict the ways of development of self-consciousness of the future 

musical art teacher, to form value-artistic orientations, to build a trajectory of 

personal development, etc. 

The structure of vocal-choral training of future musical art teachers has been 

developed, namely: cognitive-adaptive, cognitive-operational, communicative-

orientational and creative-performing criteria. Cognitive-adaptive criterion covers 

the degree of awareness of the role of vocal-choral activities (indicators: 

motivation to perform vocal-choral activities; the need for a broad study of vocal-

choral repertoire; identification of interest in the use of plastic intonation in 

processing the work of art. Operational criterion determines the degree of 

motivation of art students to acquire vocal-choral knowledge, skills and abilities 

(indicators: a stable attitude to the acquisition of vocal-choral competences; 

students’ awareness of innovative technologies of vocal-choral learning; ability to 
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use multimedia in the process of music activities). The communicative-

orientational criterion allows to evaluate the degree of activity of students in the 

organization of creative pedagogical interaction (indicators: identification of 

students’ initiative in vocal-choral work; independence in using professional skills 

for organizing collective music making; manifestation of creative and volitional 

efforts in working with choirs). Creative-performing criterion expresses the degree 

of creative effectiveness of students in the practical transfer of bright musical and 

artistic images (indicators: manifestation of emotional experiences in the 

interpretation of vocal-choral works; adequacy of operational and analytical tools 

in the implementation of vocal and choral knowledge; performing result). 

Defining the basic requirements for the professional activity of a music 

teacher, we have outlined the basic principles of vocal-choral education, which 

exclude pragmatism and situationality of this process, namely: the principle of 

cultural conformity of art education; construction of individual educational 

trajectory of personal development; the principle of emotional saturation of the 

educational artistic process. 

In the thesis the methodological foundations of vocal-choral training of 

future musical art teachers which provide integrated studying of vocal-choral 

disciplines are developed; directing future teachers of musical art to intensify 

independent creative learning and complex-variable application of forms, methods, 

means of vocal and choral learning. It is argued that the integrated study of vocal 

and choral disciplines of students of arts faculties is the most complex and 

multifunctional educational unit, which includes students mastering theoretical 

knowledge of children’s vocal-choral performance, methods of forming a culture 

of singing, mastering practical skills of vocal-choral work, different age categories 

of students in art education institutions, which ensures the effectiveness of the 

process of quality acquisition of music and pedagogical education by students and 

forms their performance development, which is necessary for successful vocal-

choral activities with students. 
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The next methodological basic position is to direct future musical art 

teachers to intensify independent creative learning, which allows them to practice 

the necessary vocal-choral skills and abilities in the process of individual 

independent work. Given this, it is advisable to rely on the reproductive (training 

and rehearsal), reconstructive-creative and exploratory stages of independent work 

of students of art faculties. Planning independent work requires future music 

teachers to develop individually designed tasks of different levels of complexity, 

taking into account their own personal qualities, physiological and psychological 

properties and musical abilities, as well as intellectual development, general 

pedagogical and musical training and so on. 

An important methodological basis is the complex and variable use of forms, 

methods and means of vocal and choral training. Vocal-choral training of students 

of art faculties depends on the content of educational activities and can be 

increased in conditions of development and implementation of appropriate 

methods, which include: motivational orientation of students of art faculties based 

on creating a positive emotional atmosphere of vocal and choral learning in the 

context of dialogue; professional competence of future teachers, which is 

expressed by the completeness and systematic formation of the individual fund of 

pedagogical and artistic knowledge, which ensure the integrity of the acquisition of 

vocal and choral knowledge, skills and abilities; extensive use of national 

praxeological experience in the process of joint creative educational activities of 

teachers and students, during which the musical and vocal interests of each 

individual are realized. 

A model of vocal and choral training of future music teachers in pedagogical 

universities has been developed, which covers the purpose and main research 

objectives, scientific approaches, principles of art teaching, methodological 

principles of vocal and choral training of future musical art teachers at pedagogical 

universities, pedagogical conditions and developed and implemented step-by-step 

methodology, which together constitutes a complete technological cycle. 
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The effectiveness of the implementation of the model of forming the process 

of vocal-choral training of future musical art teachers will be significantly 

increased under the following pedagogical conditions. The first condition is to 

ensure interaction of cognitive, evaluative and creative activities of students of art 

faculties. The second condition is an integrative combination of classroom and 

extracurricular types of educational, independent, concert-practical activity of 

students of faculties of arts in the process of their vocal-choral preparation for 

practical work with students. The third pedagogical condition is creation of a 

professional and creative educational environment for future musical art teachers 

in the process of vocal-choral preparation for productive activities. 

The analysis of the results of the observational experiment revealed an 

insufficient manifestation of motivation to perform vocal-choral activities; limited 

awareness of students about innovative technologies of vocal-choral education; a 

certain inability to use professional skills to organize collective music making; 

students’ lack of understanding of the completeness of vocal and choral tasks, 

creative interpretation of vocal and choral works, etc. The levels of vocal and 

choral readiness of students of art faculties of pedagogical universities are 

characterized, namely: high, medium and low. 

The molding experiment was carried out in four stages, namely: analytical-

cognitive; operational-search; reflexive-self-assessment; performance. The 

molding experiment at the analytical-cognitive stage was aimed at activating the 

future music teacher’s awareness of the role of vocal-choral activity. Experimental 

work was subordinated to the solution of the following tasks: increasing the 

manifestations of motivation to perform vocal-choral activities; a sense of the need 

for a broad study of vocal-choral repertoire and interest in the use of plastic 

intonation in the educational work on the work of art. The operational-search stage 

involved identifying the degree of motivation of students of art faculties to acquire 

vocal-choral knowledge, skills and abilities by solving the following tasks: to 

check the presence of a stable attitude to the acquisition of vocal-choral 

competences; students’ awareness of innovative technologies of vocal-choral 
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training and the ability to use the capabilities of multimedia in the process of 

musical activity. The reflexive-self-assessment stage served to identify the degree 

of activity of students in the organization of creative pedagogical interaction in the 

process of forming a communicative-orientational component of vocal-choral 

training of future musicsl art teachers in pedagogical universities. The performance 

stage was aimed at forming a creative-performing component, which reveals the 

degree of creative effectiveness of students of art faculties in the practical transfer 

of bright musical and artistic images by solving such tasks, as: activation of 

emotional experiences in interpretive performance of vocal-choral works; 

formation of the adequacy of operational and analytical tools in the implementation 

of the vocal-choral knowledge acquired by students of the Faculty of Arts; 

stimulating artistic and exploratory activity in achieving students’ performance 

results. 

At all stages of experimental work the following methods were used: design, 

interpretation, test tasks, vocal-choral exercises, interactive trainings, creative 

tasks, exercises to stimulate knowledge and skills, heuristic dialogue, sketch 

processing of vocal-choral works, self-assessment, improvisational, modeling, 

audiovisual, etc. 

The conducted experimental work allowed to prove the effectiveness of the 

implementation of the developed methodological foundations for the formation of 

vocal-choral readiness of students of art faculties of pedagogical universities to 

sing with students, because the students of the experimental group had more 

significant changes than in the control one. Statistical analysis showed that the 

quality of vocal-choral training of students of art faculties, who studied according 

to experimental methodology, has significantly increased, their readiness to 

organize creative educational interaction with students during the period of 

teaching practice has significantly improved. 

The conducted research testifies to expediency of further development of the 

specified problem concerning consideration of creative individuality of the student 

as the head of vocal-choral collectives; formation of spirituality of the person in the 
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course of vocal-choral training; standardization of diagnostic support of vocal-

choral work of students. 

Key words: future teachers of musical art, vocal and choral training, step-

by-step methodology, methodological foundations, structural and functional 

model, principles of art teaching. 
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ВСТУП 

Актуальність і доцільність теми дослідження. Радикальні зміни в 

освітній політиці нового тисячоліття визначають постать учителя ключовою 

фігурою у формуванні висококультурної особистості нового покоління. У 

низці нормативних документів, зокрема, Національній доктрині 

реформування системи освіти України у ХХІ столітті (2002), законах «Про 

освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), Концепції Нова українська школа 

(2016) та інших,  декларуються положення про модернізацію освіти на всіх її 

рівнях на засадах компетентнісного підходу, що забезпечує ефективність 

упровадження інновацій у подальшій фаховій діяльності. З означеної позиції 

постає потреба оновлення змісту мистецької освіти, що зумовлено новими 

процесуальними й результативними аспектами фахової підготовки студентів 

і ступенем їх готовності до здійснення практичної діяльності з учнями. 

Реформування сучасного суспільства неможливе без його духовного 

оновлення, відродження культурних традицій, орієнтації на духовні цінності. 

Тому актуальність нашого дослідження зумовлено сучасною парадигмою 

мистецької освіти, адже в ньому системно розглядається вокально-хорова 

підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва в педагогічних 

університетах, яка для України є ментальною. Високі вимоги до підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва створюють необхідність для 

побудови й упровадження моделі методичної вокально-хорової підготовки 

студентів факультетів мистецтв до продуктивної роботи з учнями. 

Проблема підготовки високоосвічених фахівців у сфері вокально-

хорового навчання має значні здобутки в мистецькій сфері (А. Авдієвський, 

О. Бенч-Шокало, А. Лащенко, А. Мархлевський, П. Муравський, Є. Савчук та 

інші), але сьогодення вимагає зосередженості на змістовій конкретиці фахової 

підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва, щоб з’ясувати, чому 

мистецька освіта в загальноосвітній школі дещо втрачає свої позиції. Дотепер 

сучасна вища школа має значні здобутки в галузі підготовки майбутніх фахівців 

до практичної діяльності у сфері музичного мистецтва (А. Болгарський, 
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О. Єременко, А. Козир, О. Лобова, Н. Мозгальова, О. Олексюк, В. Орлов, 

О. Отич, Г. Падалка, Л. Паньків, Г. Побережна, О. Ростовський, О. Рудницька, 

О. Устименко-Косоріч, В. Федоришин, В. Шульгіна, О. Щолокова та інші). 

Такий ракурс розгляду проблеми розвитку мистецької освіти в загальноосвітній 

школі в кожному конкретному випадку актуалізує питання гармонічного 

поєднання передбачення та прогнозування фахового становлення майбутнього 

вчителя музичного мистецтва, адже вчитель стає головним інформаційним 

джерелом пізнання вартісної цінності творів мистецтва для учнів. Як засвідчили 

емпіричні дослідження, певним чином розбалансованість мистецького навчання 

учнів пов’язана з недоліками фахової підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва, недостатньою мірою володіння ними творчим потенціалом, потягом 

до самопізнання, самореалізації та самовдосконалення.  

Аналіз стану розробленості означеної проблеми дозволив виявити 

низку таких суперечностей між: 

- сучасними вимогами до фахової підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва та усталеною практикою вокально-хорового 

навчання на факультетах мистецтв педагогічних університетів;  

- нагальною потребою в результативній вокально-хоровій підготовці 

майбутніх учителів музичного мистецтва та відсутністю обґрунтованого 

методичного забезпечення формування вмінь ефективно реалізовувати 

набуті фахові знання у практичній діяльності з учнями;  

- необхідністю підвищення рівня вокально-хорової підготовленості 

майбутніх учителів музичного мистецтва у педагогічних університетах 

та відсутністю чітко визначених критеріїв її оцінювання. 

Вирішення виокремлених суперечностей вимагає глибокого вивчення 

сутності вокально-хорової підготовки майбутніх фахівців музичного мистецтва, 

впливу їх вокально-хорової компетентності на подолання негараздів 

мистецького навчання в загальноосвітній школі, а також розробки спеціальних 

методик, за допомогою яких можна оптимізувати процес вокально-хорового 

навчання учнів. 
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Соціально-педагогічна значущість проблеми вокально-хорового навчання 

студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів та її недостатня 

теоретико-методологічна й методична розробка обумовили доцільність 

дослідження та були підґрунтям для визначення його теми: «Методичні засади 

вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у 

педагогічних університетах».  

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

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної 

роботи кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і 

диригування Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова з проблеми «Зміст, форми, методи і засоби вдосконалення 

підготовки вчителів музичного мистецтва» (протокол № 5 від 25 грудня 

2018 року). Тему дисертаційного дослідження затверджено вченою радою 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

(протокол № 10 від 28 січня 2019 року).  

Мета дослідження полягає в теоретико-методичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці моделі вокально-хорової підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до практичної діяльності з учнями. 

Об’єкт дослідження – процес фахової підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва на факультетах мистецтв педагогічних університетів. 

Предмет дослідження – методичні засади формування вокально-

хорової підготовленості студентів факультетів мистецтв у педагогічних 

університетах. 

Реалізація поставленої мети передбачала вирішення таких завдань: 

1. Виявити сучасний стан розробки проблеми формування вокально-

хорової підготовленості майбутніх учителів музичного мистецтва та 

схарактеризувати поняттєво-термінологічний апарат.  

2. Визначити структурні складові вокально-хорової підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до практичної діяльності з учнями. 
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3. Розробити модель вокально-хорової підготовки студентів факультетів 

мистецтв у педагогічних університетах. 

4. Схарактеризувати критерії, показники та рівні сформованості 

вокально-хорової підготовленості майбутніх учителів музичного мистецтва; 

5. Розробити та експериментально перевірити ефективність поетапної 

методики формування вокально-хорової підготовленості студентів 

факультетів мистецтв педагогічних університетів. 

Методологічну та теоретичну основу дослідження становлять: наукові 

ідеї в галузі філософії мистецької освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, 

Е. Маркарян, П. Юркевич та інші); праці видатних діячів науки та культури про 

роль мистецтва як засобу творення особистості (Б. Асаф’єв, Є. Назайкінський, 

А. Макаренко, С. Рубінштейн, В. Сухомлинський, Б. Яворський та інші); 

дослідження в галузі педагогіки та психології (Е. Абдуллін, В. Бондар, 

Л. Бочкарьов, Л. Виготський, С. Гончаренко, Н. Кічук, Г. Костюк, Н. Кузьміна, 

О. Леонтьєв, Н. Мойсеюк, В. Сластьонін, С. Сисоєва, Б. Теплов, К. Ушинський 

та інші); концептуальні положення мистецької освіти (А. Болгарський, 

О. Єременко, Н. Гузій, О. Кузнецова, В. Лабунець, О. Масол, Н. Лупак, 

О. Михайличенко, О. Олексюк, В. Орлов, Т. Танько, О. Устименко-Косоріч, 

В. Федоришин, В. Шульгіна та інші); особливості підготовки майбутнього 

вчителя музичного мистецтва (Л. Арчажникова, Л. Гаврілова, А. Зайцева, 

П. Ковалик, А. Козир, Н. Мозгальова, Г. Падалка, О. Реброва, О. Ростовський, 

О. Рудницька, С. Науменко, О. Отич, О. Щолокова та інші); праці з вокально-

хорової підготовки студентів факультетів мистецтв (А. Авдієвський, 

А.Болгарський, Д.Болгарський, Т. Бодрова, А. Бондаренко, С. Горбенко, 

Л. Куненко, Є. Проворова, І. Топчієва, І. Хомич, О. Хижна, Л. Чинчева та інші). 

Методи дослідження. З метою вирішення поставлених завдань було 

застосовано комплекс методів наукового дослідження: теоретичні – аналіз 

(історико-педагогічний, логіко-теоретичний, порівняльний) філософських, 

психолого-педагогічних, мистецтвознавчих джерел для розкриття сутності й 

особливостей вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного 
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мистецтва, а також визначення основних наукових понять; синтез, 

абстрагування й конкретизація – для обґрунтування теоретико-практичних 

основ формування вокально-хорової підготовленості майбутніх учителів 

музичного мистецтва; моделювання, зіставлення та прогнозування для розробки 

методики формування вокально-хорової підготовленості майбутніх учителів 

музичного до практичної діяльності з учнями; контент-аналізу – для виявлення 

та виміру тенденцій, які дозволили виокремити домінантні компоненти 

змістової структури поетапного формування вокально-хорової підготовленості 

студентів; спостереження, опитування, анкетування, тестування, бесіда, 

інтерв’ювання – для виявлення рівня вокально-хорової підготовленості 

майбутніх учителів музичного мистецтва; верифікаційні – для перевірки та 

емпіричного підтвердження теоретичних положень дослідження шляхом 

зіставлення їх з експериментальними результатами; проєктувальні: 

впровадження розробленої структурно-функціональної моделі в діяльність 

закладів вищої мистецької освіти.  

Виокремлені мета й завдання дослідження дозволяють стверджувати, що 

наукова новизна отриманих результатів дослідження визначається в тому, що 

в ньому вперше: здійснено цілісне дослідження формування вокально-хорової 

підготовленості майбутніх учителів музичного мистецтва на засадах системного, 

компетентнісного, особистісного, рефлексивного, творчого наукових підходів. 

Обґрунтовано структуру вокально-хорової підготовленості майбутніх учителів 

музичного мистецтва до практичної діяльності з учнями, визначено 

критеріально-рівневу характеристику сформованості означеного феномену, а 

саме: пізнавально-адаптивний, когнітивно-операційний, комунікативно-

орієнтаційний та творчо-виконавський критерії. Окреслено основні принципові 

положення вокально-хорового навчання, що виключають прагматичність і 

ситуативність цього процесу (принципи культуровідповідності мистецького 

навчання; побудови індивідуальної освітньої траєкторії розвитку; емоційної 

насиченості вокальної-хорової роботи). Визначено й упроваджено методичні 

засади вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, 
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які передбачають інтегроване вивчення вокально-хорових дисциплін; 

спрямування майбутніх учителів музичного мистецтва на активізацію 

самостійно-творчого навчання; комплексно-варіативне застосування форм, 

методів, засобів вокально-хорового навчання. Розроблено поетапну методику 

формувального експерименту, яка здійснювалася в чотири етапи (аналітично-

пізнавальний; оперативно-пошуковий; рефлексивно-самостійний; виконавсько-

результативний). Розроблено та впроваджено педагогічні умови вокально-

хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва: забезпечення 

взаємодії пізнавальної, оцінювальної та творчої діяльності студентів факультетів 

мистецтв; інтегративного поєднання аудиторної та позааудиторної різновидів 

навчальної, самостійної, концертно-практичної діяльності студентів факультетів 

мистецтв у процесі їх вокально-хорової підготовки до практичної роботи з 

учнями; створення професійно-творчого навчального середовища майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі вокально-хорової підготовки до 

продуктивної діяльності. 

Удосконалено методику вокально-хорової підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до роботи з учнями. 

Подальшого розвитку й конкретизації набули методи, прийоми, форми та 

засоби комплексної діагностики формування вокально-хорової підготовленості 

майбутніх учителів музичного мистецтва до продуктивної співацької роботи з 

учнями.  

Практичне значення отриманих результатів дослідження 

визначається його спрямованістю на вдосконалення фахової підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва у педагогічних закладах вищої 

освіти, можливістю використання його методичних матеріалів та висновків 

для оновлення змісту й методики викладання виконавських дисциплін на 

мистецьких факультетах педагогічних університетів, для створення 

навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій з питань 

професійної підготовки майбутніх фахівців із музичного мистецтва 

спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).   
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Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного 

дослідження було представлено та обговорено на науково-практичних 

конференціях різного рівня: Міжнародних: «Педагогічних читаннях пам’яті 

професора О. П. Рудницької» (Київ, 2017), «Гуманістичні орієнтири мистецької 

освіти» (Київ, 2017), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції (Суми, 

2019), V Міжнародній науково-практичній конференції (Суми, 2019), 

Міжнародних читаннях пам’яті академіка А. Авдієвського (2017-2020); 

Всеукраїнських: VI Всеукраїнській науково-практичній конференції (Суми, 

2019), IX Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю (Суми, 2019 ); на засіданнях кафедри теорії і методики музичної освіти, 

хорового співу і диригування факультету мистецтв імені А. Авдієвського та 

щорічних звітних науково-практичних конференціях професорсько-

викладацького складу, аспірантів і докторантів Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова (Київ, 2018-2020). 

Упровадження результатів дисертаційного дослідження здійснено в 

освітній процес: факультету мистецтв імені А. Авдієвського Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 106 від 

19.02.2021 р.), Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка (довідка № 732 від 02.02.2021 р.), ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет (довідка № 68-21-123 від 25.02.2021 р.).  

Публікації. Основні теоретичні положення, результати та висновки 

дисертаційного дослідження висвітлено у 8 одноосібних наукових працях 

автора, 5 з яких представлено у провідних фахових виданнях, 1 стаття у 

зарубіжному науковому виданні, 2 статті апробаційного характеру. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій 

українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до 

кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел 

(169 найменувань, з них 7 іноземними мовами). Основний текст дисертації 

становить 182 сторінки, загальний обсяг роботи – 225 сторінок.  
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ МИСТЕЦТВ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 

 

1.1. Специфіка вокально-хорової підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва 

 

Рівень професійної майстерності майбутніх учителів музичного 

мистецтва, який набувають студенти факультетів мистецтв педагогічних 

університетів, безпосередньо залежить від рівня організації професійної 

підготовки, і, водночас, від сприятливого для вокально-хорової підготовки 

творчого, інноваційного середовища, що створюється в її межах. Адже 

вокально-хорова підготовка є одним із ключових сегментів фахової 

підготовки майбутніх педагогів-музикантів саме тому, що вокально-хорова 

робота із учнями займає провідне місце у структурі складної, динамічної 

діяльності вчителя музичного мистецтва. 

Суттєвим чинником для подальшого системного удосконалення 

вокально-хорової підготовки є стрімка конвергенція української та 

китайської систем вищої мистецької освіти до освітнього простору 

розвинених країн, що виявляється у наближенні й адаптації відповідних 

освітніх стандартів. У цих умовах пріоритетного значення набуває цілий ряд 

питань щодо того, наскільки вмотивованого, цілеспрямованого і 

професійного вчителя музичного мистецтва хоче бачити сучасне 

інформаційне суспільство, яким чином цей вчитель зможе застосувати 

цінності вокально-хорового мистецтва для формування ціннісних орієнтацій 

учнів, донесення до дітей системи національних духовних цінностей, таких 

важливих в умовах глобалізації та які знання у галузі вокально-хорового 

навчання мають бути базовими тощо. 



26 
 

  
 

Водночас, сучасне суспільство як головний стейкхолдер і бенефіціар 

отримання освітніх послуг переймається, як правило, кінцевим результатом 

фахової підготовки вчителів загалом і вчителів музичного мистецтва 

зокрема. У кінцевому результаті суспільства України, Китаю, Японії, 

Сполучених Штатів Америки, країн Європейського Союзу тощо, роблять 

головну ставку на професіоналізм учителів, на їх спроможність виконувати 

покладені на них функції у процесі фахової діяльності, на їх набуту, під час 

навчання у ЗВО, готовність до її провадження; на сукупність сформованих 

компетенцій, що становлять основу професійної компетентності, серед яких 

вокально-хорова є однією з ключових для професійної спрямованості вчителя 

музичного мистецтва; на спроможність щодо формування у підростаючого 

покоління духовної культури. 

Проблему вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва доречно, на нашу думку, розглядати в якості важливого елементу 

фахової підготовки, спрямованої на набуття студентами музично-

педагогічних ЗВО належної кваліфікації за спеціальністю «Музичне 

мистецтво».  

Провадження фахової підготовки студентів факультетів мистецтв 

педагогічних університетів відбувається відповідно до затверджених 

професійних стандартів. Саме ці стандарти детермінують певні навчальні 

вимоги, згідно до якими професорсько-викладацький склад надає освітні 

послуги студентам, що трансформуються в їх знання, уміння й навики, 

конкретизовані в означених стандартах. Самі ж стандарти ґрунтуються на 

вимогах Держави, суспільства, зокрема, роботодавців, до рівня 

професіоналізму, якості підготовленості, обсягу знань, умінь і навиків, 

формуючи у такий спосіб систему кваліфікацій, що обумовлює зміст фахової 

підготовки за тою чи іншою спеціальністю.  

У юридичній енциклопедії фахова підготовка до професійної 

діяльності, що здобувається студентами в закладах освіти, розглядається як 

«…один із видів соціальних послуг, зорієнтованих на забезпечення політики 
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зайнятості населення, підвищення конкурентоспроможності особи на ринку 

праці», яка «…здійснюються у професійно-технічних і вищих навчальних 

закладах» і «…забезпечує необхідній рівень професійної кваліфікації, 

потрібний для продуктивного виконання професійної діяльності» [57]. 

Осмислення вокально-хорової підготовки в якості однієї з ключових 

складових фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в 

педагогічних університетах сприяє розумінню того, що, починаючи від 

найузагальненіших системних і соціологічних аспектів і закінчуючи аналізом 

її окремих елементів, вже понад півстоліття дослідники у цій галузі 

висловлюють науковий інтерес до удосконалення вокально-хорової 

підготовки вчителів музики, переймаючись перспективами її розвитку, її 

значущістю для стану музичної і духовної культури суспільства у цілому. 

Аналізуючи вокально-хорову підготовку майбутніх учителів музичного 

мистецтва у контексті цілісної професійної підготовки, доцільно 

усвідомлювати, що вельми значущим є добір такого методологічного 

підходу, на базі якого можна було б збалансовано підійти, з одного боку, до 

осмислення вокально-хорової підготовки як елементу більш розгорнутої, 

масштабної системи професійної підготовки, а з іншого боку, до розгляду 

власного змісту досліджуваного феномену. Таким методологічним  підходом 

є, на нашу думку, системний підхід, основні принципи й ознаки якого було 

розкрито в наукових працях Р. Акофа, В. Андрущенка, А. Берга, 

Р. Берталанфі, Н. Вінера, Г. Волинки, С. Гончаренка, У. Ешбі, Ф. Корольова, 

Н. Мозгальової, В. Сагатовського, Ю. Черняка та інших, присвячених 

методології наукових досліджень. Про значущість і особливості застосування 

системного підходу в мистецтвознавчих дослідженнях зазначали 

Л. Бонфельд, Л. Мазель, В. Медушевський, В. Фомін та інші, а в наукових 

дослідженнях з проблем мистецького навчання, фахової підготовки 

майбутніх учителів музики – І. Глазунова, Н. Голубицька, А. Козир, 

А. Куненко, М. Назаренко, В. Ніколаєв, Г. Падалка, Л. Северинова, 
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О. Рудницька, М. Харитонов, О. Хоружа, О. Щолокова та інші [34; 35; 47; 52; 

53; 61; 72]. 

За визначенням С. Гончаренка, системний підхід – це «…напрям у 

спеціальній методології науки, завданням якого є розробка методів 

дослідження й конструювання складних за організацією об’єктів як систем» 

[13, 423]. Щодо використання системного підходу у процесі здійснення 

педагогічних досліджень науковець пише, що в якості системи може бути 

організована будь-яка навчальна, пізнавальна діяльність. У такому випадку 

складовими означеної діяльності можуть виступати «…сам суб’єкт 

пізнання…, процес, продукт та мета пізнання, а також умови, в яких вона 

перебігає тощо» [13, 423]. Л. Мазель стверджує, що саме системний підхід 

дозволяє залучити під час системного аналізу певних музикознавчих 

феноменів принцип інтеграції самих різних наук з метою «…цілісного 

охоплення складних об’єктів, … що враховує взаємодію об’єкта як певної 

системи, з усіма його частинами, елементами, рівнями та його зовнішнім 

оточенням» [43, 25].  

Сутність, специфіку й властивості системного підходу, як одного з 

найпоширеніших у методології наукових досліджень, неможливо розкрити 

без з’ясування сутності ключової дефініції «система». В. Сагатовський 

визначає це поняття у філософському аспекті як безкінечну сукупність 

множинних функціональних елементів, що знаходяться у постійному 

взаємозв’язку між собою і функціонують у конкретному середовищі, в 

певний часовий термін і відповідно до окресленої мети [63]. Ф. Корольов, 

досліджуючи сутнісні властивості, притаманні складним, розгорнутим 

системам, називає, зокрема, такі: цілісність, взаємовплив і взаємодія 

елементів, а також взаємозв’язки, якими детермінується структурна побудова 

системи [36, 45]. У психологічно-пізнавальному аспекті подає зміст дефініції 

«система» Ю. Черняк. Науковець бачить її зміст як психологічне 

віддзеркалення свідомістю особистості тих чи інших характерних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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особливостей об’єктів, їх взаємозв’язків та взаємообумовлюючих відношень, 

що виявляються у процесі розв’язання поставлених завдань [78]. 

Двостороннє осмислення вокально-хорової підготовки – в якості 

елементу розгорнутої системи фахової підготовки і одночасно в якості 

самостійної цілісної системи – уможливлюється на основі застосування 

системного підходу за рахунок двосторонньої специфіки функціонування 

цього підходу. Означена двостороння специфіка полягає у тому, що будь-

який феномен, який досліджується й розробляється на базі системного 

підходу, осмислюється з двох позицій – із зовнішньої та із внутрішньої. 

О. Хоружа зазначає про цю специфіку: зовнішній бік представляє певну 

систему як інтегрований складник змісту іншої, більш узагальненої системи, 

а внутрішній бік демонструє інтегративні зв’язки між власними, як 

структурними, так і функціональними складовими, які у процесі взаємодії, 

взаємовпливу тощо утворюють цілком самостійну систему [72, 121]. 

Застосування зовнішньої сторони системного підходу для аналізу 

вокально-хорової підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних 

університетів передбачає її розгляд як однієї з важливих підсистем фахової 

підготовки, яка функціонує й знаходиться у взаємодії із іншими елементами-

підсистемами, такими, як інструментальна підготовка, музично-теоретична 

підготовка, психолого-педагогічна підготовка тощо.  

Водночас, екстраполюючи тлумачення, сформульоване С. Гончаренком 

щодо застосування внутрішньої сторони системного підходу для організації 

навчальної, пізнавальної діяльності на вокально-хорову підготовку студентів 

музично-педагогічних ЗВО, варто зауважити, що її можна окреслити як 

багатовимірну цілісну систему, що має власну структуру. Суб’єктами 

вокально-хорової підготовки, за екстраполяцією поданого вище твердження 

С. Гончаренка, є особистості майбутнього вчителя музики та професорсько-

викладацького складу, процес її становить суб’єкт-суб’єктна навчально-

пізнавальна й практична вокально-хорова діяльність, що провадиться на 

заняттях з диригентсько-хорових та вокальних навчальних курсів, метою 
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вокально-хорової підготовки є набуття студентами вокально-хорової 

підготовленості, а кінцевим продуктом – вокально-хорова компетентність.  

Таким чином, застосувавши під час аналізу вокально-хорової підготовки 

майбутніх учителів музики системний підхід, можна розглядати її як одну з 

ключових інтегрованих процесуальних підсистем фахової підготовки студентів 

музично-педагогічних ЗВО, яка, водночас, сама володіє багатовимірною 

структурою, що функціонує в реальних умовах процесу фахового навчання, 

ґрунтується на аксіологічній основі цінностей вокально-хорової культури, а також 

характеризується такими ознаками складних систем, як наявність певної 

кількості взаємодіючих складових, цілісність і здатність до змін, 

удосконалення та динамічного розвитку. Вокально-хорова підготовка, 

спрямована на формування в студентів вокально-хорової підготовленості, 

інтегрує у собі взаємопов’язані диригентсько-хорову й вокально-виконавську 

сфери, процесуально забезпечені наведеними вище навчальними курсами, які 

володіють потенціалом когнітивної, психолого-педагогічної, музично-

педагогічної, комунікативної, практичної музично-виконавської діяльності, 

що реалізується у кінцевому результаті – набуттям майбутнім учителем 

музичного мистецтва вокально-хорової компетентності.  

Якщо кінцевим результатом провадження вокально-хорової підготовки 

студентів музично-педагогічних ЗВО є набуття ними вокально-хорової 

компетентності, то для продовження аналізу вокально-хорової підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва доцільно застосувати, разом із 

системним підходом, компетентнісний як методологічний «…підхід 

визначення результатів навчання, що базується на їх описі в термінах 

компетентностей» та «…за своєю сутністю є студентоцентрованим» [56, 47]. 

Взаємодія системного й компетентнісного методологічних підходів у 

педагогічних дослідженнях чітко прослідковується у визначенні 

компетентнісного підходу, розробленого В. Пономаренком. Учений 

формулює це визначення, зазначаючи, що використання означеного підходу 

зумовлює формування необхідної компетентності «…саме як системи, а не як 
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сукупності окремих елементів знань, вмінь тощо», оскільки, на думку автора, 

«…лише система певних знань, умінь та інших особистісних якостей 

дозволяє особистості стати компетентним фахівцем» [56, 9]. 

Сумісність застосування системного й компетентнісного методологічних 

підходів полягає також в тому, що зовнішня сторона використання системного 

підходу уможливлює окреслення вокально-хорової компетентності як одного з 

найважливіших компонентів професійної компетентності вчителів музичного 

мистецтва, яка, в свою чергу, позиціонується як результат їх фахової підготовки 

у цілому. До професійної компетентності вчителя музичного мистецтва, окрім 

вокально-хорової компетентності, входять також інструментально-виконавська, 

музично-теоретична, комунікативна, інформаційно-комунікаційна, музично-

педагогічна, психолого-педагогічна та інші компетентності, сформованість яких 

є запорукою ефективного провадження педагогом-музикантом відповідних 

видів діяльності, що є комплексною основою фахової діяльності вчителя 

музичного мистецтва. 

Ключовими дефініціями, на яких ґрунтується компетентнісний підхід, є 

дефініції «компетентність» і «компетенція». В. Пономаренко наводить 

визначення цих дефініцій, розроблених і сформульованих проєктом 

Європейської комісії «Тюнінг», відповідно до якого компетентність – «…це 

динамічна комбінація знань, розуміння, вмінь, цінностей, інших особистих 

якостей, що описують результати навчання за освітньою/навчальною 

програмою. Компетентності покладено в основу кваліфікації випускника. 

Компетентність (компетентності) як набуті реалізаційні здатності особи до 

ефективної діяльності не варто плутати з компетенцією (компетенціями) як 

наданими особі повноваженнями» [56, 9]. Про різницю у значеннях дефініцій 

«компетентність» і «компетенція» стверджує також С. Гончаренко, на думку 

якого «…результатом набуття компетенції є компетентність, яка, на відміну 

від компетенції, передбачає особистісну характеристику, ставлення до 

предмета діяльності» [13, 231]. 
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Застосування під час аналізу вокально-хорової підготовки 

компетентнісного підходу дозволяє окреслити вокально-хорову 

компетентність вчителя музичного мистецтва як інтегральну особистісно-

фахову характеристику, що залучає мотиваційну сферу щодо набуття 

системних, фундаментальних знань і умінь у царині вокально-хорової 

роботи, реалізується в цих знаннях і уміннях, а також втілюється у 

відображенні в свідомості педагога-музиканта комплексного досвіду щодо 

провадження вокально-хорової діяльності із класом на уроках музичного 

мистецтва, а також роботи із учнівським хоровим колективом, яка включає 

досвід у галузях організації, підготовки та проведення репетицій та 

концертних виступів шкільного хорового колективу, інтерпретаційної 

діяльності, особистої демонстрації вчителем музики, хормейстером 

вокальних творів, хорових партій та їх фрагментів тощо. Вокально-хорова 

компетентність вчителя музичного мистецтва здобувається у процесі 

вокально-хорової підготовки шляхом формування в студентів музично-

педагогічних ЗВО предметних компетенцій під час вивчення навчальних 

курсів диригентсько-хорової й вокально-виконавської сфер, серед яких: 

«Хорове диригування», «Практикум з хорового диригування», «Хоровий 

клас», «Хорознавство», «Методика музичного виховання», «Виробнича 

педагогічна практика з музики», «Читання хорових партитур», 

«Постановка голосу», «Вокал», «Сольний спів», «Камерний спів», 

«Виконавський практикум», «Концертмейстерський клас», різноманітні 

вокальні спецкурси тощо.  

Подальший аналіз вокально-хорової підготовки майбутнього вчителя 

музичного мистецтва доцільно продовжити на основі такого методологічного 

підходу, який уможливив би її розгляд з позицій спрямованості на розвиток 

особистісних якостей, музичних здібностей студента з урахуванням його 

потреб та інтересів, зокрема, з урахуванням дотримання цілісності його 

мотиваційних устремлінь на ґрунті цінностей гуманізму. Таким 

методологічним підходом є, на нашу думку, особистісний підхід як 



33 
 

  
 

«…важливий засіб виявлення механізмів регуляції та керування мисленнєвою 

діяльністю педагога» [30, 237], основні положення якого було досліджено 

С. Гончаренком, Н. Гузій, В. Загвязинським, М. Кашаповим, А. Козир, 

В. Краєвським, А. Маслоу, К. Роджерсом, В. Сериковим, В. Сухомлинським, 

К. Ушинським, В. Федоришиним, А. Хуторським, І. Якиманською та іншими 

[13; 30; 34; 69; 70; 76]. 

Доречно, на нашу думку, навести вислів К. Ушинського, який, 

характеризуючи особистісний підхід, став майже крилатим: «Якщо педагогіка 

хоче виховувати людину в усіх відношеннях, то вона повинна, насамперед, 

пізнати її в усіх відношеннях» [69, 237]. С. Гончаренко визначив 

особистісний підхід як «…базову ціннісну орієнтацію педагога, яка визначає 

його позицію у взаємодії з кожною дитиною і колективом» [13, 335].  

Базову ціннісну орієнтацію педагога, про яку зазначає С. Гончаренко, 

сучасна мистецька освіта розглядає як гуманізацію освітньої сфери в 

глобальному плані, яку можна охарактеризувати як побудову відносин 

«учасників освітнього процесу на основі зміни стилю педагогічного 

спілкування – від авторитарного до демократичного». При цьому головне – 

«принцип поваги до особистості вихованця і обліку в змісті освіти його 

духовного потенціалу шляхом залучення до людської культури, взятої в 

аспекті соціального досвіду» [34, 89]. 

Дослідження вокально-хорової підготовки з позицій особистісного 

підходу може віднайти свій прояв у розгляді її особистісно зорієнтованої 

парадигми, яка підводить гуманістично-аксіологічний фундамент під цей 

процес. Такої думки притримується О. Олексюк, яка наполягає на тому, що 

центральним поняттям концепції особистісно зорієнтованої освіти є поняття 

особистості. «Лише усвідомивши, в чому полягає специфічний досвід бути 

особистістю, ми можемо вести мову про педагогічні умови її становлення» 

[50, 166]. 
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Сутність особистісно зорієнтованої вокально-хорової підготовки, 

організованої на базі особистісного підходу, полягає, на нашу думку, в 

наступному: 

- спрямованості вокально-хорової підготовки на створення найбільш 

сприятливих умов для повного особистісного становлення й творчої 

самореалізації студента як вчителя музичного мистецтва високого рівня 

кваліфікованості, зокрема, у галузі провадження усіх видів вокально-хорової 

роботи із школярами; 

- організації процесу вокально-хорового навчання на ґрунті 

всеохоплюючого врахування художньо-естетичних потреб, смаків та ідеалів, 

а також пізнавальних інтересів студентства щодо вивчення зразків вокально-

хорового мистецтва, методів, засобів, прийомів і форм музичної педагогіки 

та виховання тощо; 

- урахуванні існуючих у студентів індивідуальних музичних, вокальних 

можливостей під час розроблення навчально-педагогічного репертуару, а 

також у спрямованості на їх подальший творчий розвиток та удосконалення; 

- дотриманні педагогічної деонтології толерантності й взаємоповаги 

між викладачем та студентом під час індивідуальних та групових занять з 

вокально-хорової підготовки; 

- розбудові такого навчального середовища для провадження вокально-

хорової підготовки, яке базується на навчальній діяльності суб’єкт- 

суб’єктного типу, що передбачає комунікацію творчої взаємодії. 

Наведені вище характеристики особистісно зорієнтованої вокально-

хорової підготовки, що стосуються, зокрема, творчої самореалізації студентів 

мистецьких факультетів, розвитку їх персональних музично-творчих 

можливостей, реалізації творчої взаємодії між учасниками процесу вокально-

хорової підготовки тощо, свідчать про тісний взаємозв’язок між 

методологією особистісного підходу із методологією творчого підходу, до 

розроблення якого долучились такі сучасні вчені у галузі мистецької освіти, 

як: Е. Абдуллін, А. Болгарський, І. Глазунова, С. Горбенко, О. Єременко, 
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А. Зайцева, А. Козир, Г. Падалка, О. Ростовський, О. Рудницька, 

О. Щолокова та інші [1; 18; 19; 34; 35; 52; 53; 60; 61]. На важливості 

застосування методології творчого підходу в психолого-педагогічній 

діяльності вчителя наголошували О. Александрова, А. Белкін, В. Біблер, 

А. Брушлінський, С. Гончаренко, Н. Гуральник, М. Кашапов, Ю. Кулюткін, 

А. Маркова, Р. Стренберг, Б. Теплов, О. Хоружа, В. Федоришин та інші [2; 7; 

13; 14; 30; 45; 70; 72].  

Аналіз вокально-хорової підготовки з позицій творчого підходу може 

бути органічно продовжено за допомогою рефлексивного підходу, оскільки 

успішність будь-якої творчої діяльності залежить від рефлексивного 

осмислення її перебігу й кінцевих результатів. Рефлексивний підхід 

забезпечує усвідомленість учасників процесу вокально-хорової підготовки – 

студентів і представників професорсько-викладацького складу – щодо 

динаміки формування вокально-хорової підготовленості як головної мети 

процесу означеної підготовки, починаючи від початкового і завершуючи 

кінцевим станом сформованості.  

Застосування рефлексивного підходу (І. Глазунова, М. Кашапов, 

А. Козир, Ю. Кулюткін, Л. Куненко, Г. Падалка, Г. Побережна та інші) 

забезпечує процес самопізнання особистістю власних психічних станів, 

творчих можливостей і результатів діяльності [65, 111] у контексті 

формування професійної майстерності. Залучення рефлексивного підходу до 

аналізу вокально-хорової підготовки уможливлює її розгляд з позицій 

цілеспрямованого, осмисленого й керованого на всіх рівнях навчально-

творчого процесу. Адже саме рефлексивність пов’язується такими вченими, 

як В. Біблер, А. Брушлінський, А. Маслоу та іншими, з найвищим індексом 

творчості, притаманній фаховій діяльності, оскільки саме рефлексивність 

забезпечує емпатію, критичність, гнучкість мисленнєвих процесів.  

Застосування рефлексивного підходу до аналізу вокально-хорової 

підготовки дозволяє учасникам цього процесу оцінювати власну вокально-

хорову діяльність із позицій протилежних сторін:  
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- викладач, рефлексивно оцінюючи й аналізуючи процес викладання 

навчальних курсів «Хоровий клас», «Хорове диригування», «Постановка 

голосу» тощо, отримує здатність побачити себе очима студентів, осмислити 

власний імідж, манеру викладання у тому світлі, в якому він постає перед 

майбутніми педагогами-музикантами як суб’єкт, який у тій чи іншій мірі 

керує якимось сегментом процесу вокально-хорової підготовки; 

- водночас студенти, рефлексивно осмислюючи процес вокально-

хорової підготовки, мають змогу проаналізувати власні успіхи й невдачі на 

цьому шляху, встановити із викладачами «зворотний зв’язок» щодо 

усвідомлення й інтерпретації тої інформації, яка поступає від професорсько-

викладацького складу у процесі педагогічної комунікації. 

Саме методологія творчого підходу забезпечує розвиток і збагачення 

педагогічного потенціалу вокально-хорової підготовки щодо формування 

особистості вчителя музики, здатного до інновацій у галузі організації 

музичного навчання дітей, до постійного фахового самовдосконалення, до 

пошуку й розроблення авторських методик вокально-хорової роботи в школі. 

Енциклопедичне визначення цього підходу як основи педагогічної творчості 

окреслює його як «…оригінальний і високоефективний підхід учителя до 

навчально-виховних завдань, збагачення теорії та практики виховання й 

навчання. Досягнення творчого результату забезпечується систематичними 

цілеспрямованими спостереженнями, застосуванням педагогічного 

експерименту, критичним використанням передового педагогічного досвіду» 

[13, 451].  

Розгляд вокально-хорової підготовки на засадах творчого підходу 

неможливо провадити без розуміння поняття творчість, яке багато науковців 

(А. Брушлінський, С. Гончаренко, М. Кашапов, Ю. Кулюткін, Г. Падалка, 

Б. Теплов та інші) вважають невідривним або й тотожним поняттю «творча 

діяльність». М. Кашапов, погоджуючись із думкою Б. Теплова, наводить його 

визначення творчості в якості «…діяльності, в результаті якої створюються 

нові оригінальні продукти високої суспільної цінності» [30, 331].  
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Творчий характер вокально-хорової підготовки студентів факультетів 

мистецтв педагогічних університетів не викликає жодних сумнівів, оскільки 

вона відповідає всім параметрам конкретизованих ознак творчої діяльності, а 

саме: 

- цілеспрямованості на розвиток творчої особистості майбутнього 

вчителя музичного мистецтва, яка реалізується у під час досягнення високих 

стандартів вокально-хорового виконавства, окреслених і детермінованих 

високими стандартами української вокально-хорової культури; 

- направленості на створення нових продуктів, якими є оригінальні 

інтерпретації вокально-хорових творів, розроблені у процесі вокально-

хорової підготовки, нові авторські методики її удосконалення тощо; 

- нестандартності педагогічного інструментарію, який, інтегруючи 

вербальні, невербальні, інформаційно-комунікаційні, образно-

демонстраційні, інтерактивні, евристичні та інші форми, методи, засоби і 

прийоми вокально-хорової підготовки, володіє педагогічним потенціалом 

формування нестандартності й гнучкості мисленнєвих процесів у 

студентства, сприяє розвитку їх інтелектуально-творчих можливостей; 

- наявності існуючих на сьогоднішній день в Україні об’єктивних 

чинників для розвитку й удосконалення вокально-хорової підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва в межах стійких тенденцій 

тривалого реформування мистецької освіти, які потребують нового 

методичного забезпечення. 

Таким чином, залучення до вокально-хорової підготовки студентів 

факультетів мистецтв педагогічних університетів системного, 

компетентнісного, особистісного, творчого та рефлексивного підходів 

дозволило констатувати, що вокально-хорова підготовка являє собою одну з 

ключових складових фахової підготовки майбутніх вчителів музичного 

мистецтва і є, водночас, складною системою навчальних курсів, що 

утворюють узгоджені між собою диригентсько-хорову й вокально-

виконавську сфери. Вокально-хорова підготовка, метою якої є формування в 
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студентів вокально-хорової підготовленості, а результатом якої є набуття 

студентами вокально-хорової компетентності, виконує функцію однієї з 

освітніх послуг, зорієнтованих на забезпечення належного рівня професійної 

кваліфікованості вчителів музичного мистецтва, необхідного для 

ефективного провадження фахової діяльності. Сутність особистісно 

зорієнтованої вокально-хорової підготовки, організованої на базі 

особистісного підходу, полягає в її спрямованості на створення найбільш 

сприятливих умов для повного особистісного становлення й творчої 

самореалізації студента як вчителя музичного мистецтва високого рівня 

кваліфікованості. Застосування творчого підходу забезпечує розвиток і 

збагачення педагогічного потенціалу вокально-хорової підготовки щодо 

формування особистості вчителя музики, здатного до інновацій у галузі 

організації музичного навчання дітей, до постійного фахового 

самовдосконалення, до пошуку й розроблення авторських методик вокально-

хорової роботи в школі. Рефлексивний підхід забезпечує усвідомленість учасників 

процесу вокально-хорової підготовки щодо динаміки формування вокально-хорової 

підготовленості як головної мети процесу означеної підготовки, починаючи від 

початкового і завершуючи кінцевим станом сформованості.  

 

1.2. Принципові особливості вокально-хорової підготовки студентів 

факультетів мистецтв педагогічних університетів 

  

Розпочинаючи теоретичний аналіз складових вокально-хорової 

підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва, неможливо не 

зазначити, що проблематика різних її аспектів є предметом наукових 

досліджень таких провідних вітчизняних учених, як: В. Авдієвський, 

А. Болгарський, Д. Болгарський, П. Ковалик, О. Єременко, А. Козир, 

Л. Куненко, М. Назаренко, І. Парфентьєва, З. Софроній, І. Топчієва, 

О. Хижна, О. Хоружа та інші [18; 19; 34; 35; 47; 72]. 



39 
 

  
 

Зокрема,  А. Козир, розглядаючи цей процес з точки зору формування в 

майбутніх педагогів-музикантів фахової майстерності керівника хорових 

колективів у закладах повної середньої освіти, наполягає на спрямованості 

вокально-хорової підготовки, спрямованої на виховання творчої особистості, 

яка «опанувала професійну майстерність» і підпорядковується стійким 

умінням адекватного втілення власних «унікальних творчих задумів», 

балансуючи майстерність ведення вокально-хорової діяльності з 

ототожненням «себе у своїх внутрішніх виконавських діях з майбутніми 

діями хористів, ставлячи себе на їхнє місце» [35, 37].  

Проблематику вокально-хорової підготовки у закладах вищої музично-

педагогічної  освіти досліджувала М. Назаренко, яка, з позицій цілісності й 

інтегрованості усіх її складових, визначила цей феномен складним та 

багатоаспектним процесом. Нам суголосна ця позиція щодо введення 

структурних компонентів: теоретичного, методичного, практичного зі 

специфічними функціями, які й становитимуть інтегративну цілісність за 

рахунок єдиної внутрішньої організації. Щодо внутрішньої організації, то, на 

думку дослідниці, це спільна мета та спільні принципи щодо вирішення 

проблеми формування готовності студентів факультетів мистецтв 

педагогічних університетів до вокально-хорової роботи у школі та інших 

закладах освіти [47, 236].  

Перспективним напрямом вокально-хорової підготовки студентів 

факультетів мистецтв є укладання певної послідовності викладання фахових 

дисциплін та її комплексної цілісності. Натомість, комплексна цілісність 

вміщує дисципліни циклу хорового диригування, методики викладання 

хорового диригування, дисципліни з хорознавства, хорового класу, 

практикуму роботи з хором, хорового аранжування та прочитання хорових 

партитур, постановки голосу, методики викладання вокалу, практичного 

засвоєння шкільного репертуару і т. ін.  

Наведений вище перелік навчальних курсів виокремлює основні 

предметні сфери вокально-хорової підготовки: диригентсько-хорову, яка 
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формує в студентів підготовленість до діяльності керівника учнівського 

хорового колективу, здатного організувати й провадити, на належному 

методичному рівні, не лише роботу над піснями безпосередньо на уроках 

музичного мистецтва, але й створити в загальноосвітніх, музичних школах, 

школах мистецтв, центрах дитячої та юнацької творчості, хорові колективи 

для школярів різних вікових категорій, у творчих майстернях яких учні 

зможуть сформувати й розвинути власну естетичну сферу, збагатити 

внутрішню культуру, оволодіти цінностями вокально-хорового мистецтва, 

розвинути свої музичні, співацькі, артистичні здібності. Функціонування 

першої, диригентсько-хорової,  сфери забезпечує вивчення навчальних курсів 

«Хорове диригування», «Практикум хорового диригування», «Хоровий 

клас», «Хорознавство», «Методика музичного виховання», «Виробнича 

педагогічна практика з музики», «Читання хорових партитур» і т. ін.  

Вокально-виконавська складова, яка формує в студентів 

підготовленість до демонстрації вокальних, вокально-хорових творів, їх 

фрагментів під час вокально-хорової роботи як на уроках музичного 

мистецтва в закладах повної середньої освіти, так і у процесі позаурочної 

роботи, без якої є неможливим повноцінне функціонування окресленої вище 

диригентсько-хорової сфери; функціонування вокально-виконавської сфери 

забезпечує вивчення поданих вище навчальних курсів диригентсько-хорової 

сфери, так і додаткові практики студентів з навчальних курсів «Постановки 

голосу», «Сольного співу», «Камерного співу», «Виконавського 

практикуму», «Концертмейстерського класу» та різноманітних вокальних 

спецкурсів.  

Фахова спрямованість вокально-хорової підготовки на практичну 

вокально-хорову діяльність майбутнього вчителя музичного мистецтва 

детермінує низку конкретних вимог щодо якісного рівня сформованості 

вокально-хорової підготовленості майбутнього педагога-музиканта. Метою 

ефективної організації і повноцінного проведення співацької діяльності, як 

під час комбінованих уроків музичного мистецтва, так і в позаурочній 
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роботі, повинно стати основою музично-творчого розвитку учнівської 

молоді та формування їх духовної культури.  

Відповідність означеним вимогам виявляється у:  

- спроможності фахівців до організації й керівництва колективним 

вокально-хоровим музикуванням школярів різних вікових категорій;  

- сформованості вербальних, невербальних, музично-виконавських 

комунікативних умінь щодо різних напрямів вокально-хорової роботи;  

- наявності сформованих диригентсько-хорових умінь і навиків для 

практичної роботи із учнівським хоровим колективом;  

- спроможності до створення оригінальних інтерпретаційних версій 

вокально-хорових творів;  

- здатності до художньо-естетичного показу пісень із шкільного 

репертуару, вокальних партій та їх фрагментів з хорових творів, що 

вивчаються в дитячому хорі, в умінні «співати так красиво, щоб …голос 

подобався дітям» [52];  

- сформованій витривалості співацького голосу, співмірній 

багатогодинній праці; 

- здатності до реактивного переключення під час уроків музичного 

мистецтва, хорових репетицій із процесу співу до мовлення, із «…співу 

виконавського на спів педагогічний – показ, копіювання, фальцет, тощо» 

[34, 125];  

- спроможності до яскравого виконання вокальних та вокально-

хорових творів під власний інструментальний супровід фортепіано, баяну, 

акордеону, гітари тощо, зважаючи на те, що «…виконання пісень з 

акомпанементом є складним процесом», який «…часто вже не дає 

належного результату [42, 122].  

Важливою невирішеною проблемою вокально-хорової підготовки 

залишається проблема неузгодженості в її процесі двох окреслених вище 

диригентсько-хорової та вокально-виконавської сфер. Ця неузгодженість 

виявляється у тому, що студенти факультетів мистецтв педагогічних 
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університетів вивчають навчальні курси «Постановка голосу», «Спецкурс з 

постановки голосу», «Вокал», «Камерний спів», на індивідуальних 

заняттях із викладачами, які, у переважній більшості, є за освітою 

фаховими солістами-вокалістами. 

Такі професори, доценти, лише певною мірою мають практичний 

досвід роботи з хоровим колективом, не кажучи вже про досвід навчально-

методичної роботи з учнями в закладах середньої освіти, але й не мають 

особистісного досвіду щодо власного співу в хорі в якості учасника 

професійного хорового колективу. Саме тому такі викладачі не мають чітких 

уявлень щодо проблемних ситуацій, які має вирішувати вчитель музичного 

мистецтва під час провадження своєї фахової діяльності, зокрема, у сфері 

вокально-хорової роботи. Адже, вирішення вчителем означених проблемних 

ситуацій на уроках музичного мистецтва і під час позакласної діяльності не 

має нічого спільного із сольним виконавством вокальних творів в 

академічному розумінні.  

О. Хоружа, здійснюючи функціонально-цільовий аналіз системи 

вокально-хорової підготовки студентів як однієї з важливих складових 

підготовки до продуктивної діяльності, розкриває певні існуючі прогалини в 

її структурі. Автор концентрує свою увагу на незабезпеченості навчальних 

курсів достатньою кількістю практичної спрямованості вокально-хорової 

роботи. Дослідниця, розглядаючи як приклад вокально-хорову роботу, яка 

передбачає опрацювання хорових партитур, стверджує, що ефективність 

цього виду навчання визначається не абсолютною величиною знань, а 

функціональною спрямованістю на практичну діяльність музиканта-

виконавця, в якій ці знання і навички знаходять своє застосування» [72, 122]. 

Розглянемо сукупність необхідних знань, умінь і навичок, які студент 

має здобути у процесі вокально-хорової підготовки у відповідності до 

окреслених вище диригентсько-хорової й вокально-виконавської сфер, щоб 

отримати вокально-хорову підготовленість належного рівня у контексті 

інтегративної їх узгодженості. Доречно зазначити, що до диригентсько-
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хорової сфери діяльності варто віднести: знання, уміння й навички хорового 

диригування, втілені на практиці у графічно чітких, виразних диригентських 

жестах щодо яскравого показу ауфтактів, основних засобів музичної 

виразності (темпо-ритму, динаміки, тембру, нюансування, музичної форми, 

штрихів і т. ін.), які реалізуються у здатності до вольового, ефективного 

управління вокально-хоровою роботою на уроках музичного мистецтва, у 

шкільному хоровому колективі; знання, уміння й навички роботи щодо 

самостійного вибору та компонуванню студентами спеціальних вправ для 

розспівування у хорі, використанню вокалізів, які будуть прийнятними у 

самостійній практичній вокально-хоровій діяльності в подальшій самостійній 

практиці у роботі зі шкільною молоддю різного віку.  

Також необхідні знання, уміння й навички роботи щодо самостійного 

підбору й компонування студентами навчально-педагогічного репертуару для 

використання у практичній педагогічній діяльності урочної та позаурочної 

форм роботи, зокрема в роботі зі шкільними хорами; знання, уміння й 

навички самостійного диригентсько-хорового вправляння у сфері яскравого, 

артистичного диригування, володіння методами швидкого переключення, 

реагування на зміни виконавської поведінки хористів тощо; знання, уміння й 

навички щодо диригентського управління цілісним виконанням хоровим 

колективом розробленої інтерпретаційної концепції вокально-хорового 

твору; знання, уміння й навички щодо формування в школярів здатності до 

точного інтонування, до володіння основними видами співацького дихання, 

до умінь тримати стрій, співати у ансамблі і т. ін. 

Важливими є знання, уміння й навики щодо організації вокально-

хорової роботи над хоровими партіями у невеликих вокальних групах у 

галузі розроблення творчої інтерпретації вокально-хорових творів, що 

входять до навчально-педагогічного репертуару, а також щодо музично-

теоретичного, музично-історичного, вокально-педагогічного, художньо-

педагогічного та інтерпретаційного аналізу вокально-хорових творів, як у 

формі анотації, так і безпосередньо перед класом, хоровим колективом.  
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Спираючись на аналіз досліджень у галузі вокальної педагогіки та 

виконавства, здійснених В. Багадуровим, Л. Дмитрієвим, В. Ємельяновим, 

Т. Жигінас, А. Менабені, В. Морозовим, Є. Проворовою, Г. Стуловою, до 

виконавської сфери вокально-хорової підготовки доцільно віднести знання, 

уміння та навички щодо: різновидів повноцінного вокального дихання, 

зокрема, фонаційного, діафрагмального, ланцюгового тощо, а також його 

рівномірного розподілу; вокального резонування шляхом застосування як 

групи головних, так і групи грудних резонаторів; чіткого артикулювання 

тексту вокальних, вокально-хорових творів, хорових партій тощо; 

скоординованості слухових уявлень із вокальним звукоутворенням, що 

реалізується в чистоті виконання вокальної мелодії; надійності вокального й 

вокально-хорового виконавства; цілеспрямованості управління регістрами 

власного співацького голосу; застосування різних видів атаки звуку; 

володіння різними видами вокальної техніки, штрихами вокально-хорового 

виконавства. 

Доречно підкреслити, що основні вимоги до фахової діяльності вчителя 

музичного мистецтва визначають принципи, без яких усвідомлення його 

роботи стає прагматичним, ситуативним. Спрямовуючи навчально-виховний 

процес у творче русло, саме принципи дозволяють правильно визначити 

технологію освітніх процесів, регулювання механізмів вольових дій вчителя, 

підготовленого до ефективної практичної вокально-хорової діяльності з 

учнівською молоддю.  

Принципами вокально-хорової підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва є: принцип культуровідповідності мистецького 

навчання; побудови індивідуальної освітньої траєкторії розвитку; принцип 

емоційної насиченості навчально-виховного мистецького процесу. Доцільно 

зауважити, що вищезазначені в дослідженні принципи необхідно 

застосовувати не ізольовано, не почергово, а комплексно. Обов’язкове і 

повне їх втілення сприяє підвищенню ефективності результатів якості освіти. 

Адже успіх практичної реалізації принципів залежить від спеціальних знань, 
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підготовленості до проведення вокально-хорової практичної діяльності з 

учнями у процесі продуктивної діяльності у шкільних та позашкільних 

умовах практичної реалізації здобутих фахових знань, умінь навичок та 

використання ефективних методів, прийомів та засобів у виконанні 

відповідних творчо-педагогічних задач студентами факультетів мистецтв 

педагогічних університетів. 

Принцип культуровідповідності мистецького навчання є вкрай 

важливим тому, що кожен майбутній вчитель музичного мистецтва, прагнучи 

до практичної реалізації виконавської творчості у процесі колективного 

музикування, забезпечити опанування ними певних здобутків національної 

культури. Саме такою вбачається сучасним студентам перспектива власного 

особистісного розвитку. Значних успіхів у роботі зі співацько-обдарованою 

молоддю мають ті керівники шкільних та позашкільних вокально-хорових 

колективів, які прагнуть до активного використання у співацькій практиці 

вокально-хорових творів зі скарбниці рідної та зрозумілої учнівській 

аудиторії культури, що підтримано й досвідом попередників.  

Принцип культуровідповідності в педагогічній науці, як зазначає 

С. Карпенчук, вперше досконало обґрунтовано А. Дістервегом. Згідно з його 

концепцією, кожен, хто приходить у цей світ «від свого народження вже має 

своє оточення», «свій народ», «культурний спадок, залишений 

попередниками», ці принципові положення щодо культуровідповідності 

безперечні, непохитні, непорушні» [28, 37]. Варто відмітити, що в авторських 

постулатах ми знаходимо поняття «природовідповідності» та 

«культуровідповідності» у співвідношенні до проблеми виховання: 

індивідуального, національного, загальнолюдського, адже кожна нація (за 

А. Дістервегом) має свої унікальні особливості, зумовлені природою, 

історією, це певний «дух свого народу» [15]. Висунута ідея стала поштовхом 

до виокремлення в освітній теорії та практиці стрижневої дидактичної 

основи – виокремлення принципу культуровідповідності, змістову основу 

якого досліджували Е. Ананьян, В. Биков, Г. Васянович, О. Отич, Г. Падалка, 
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І. Прудченко, О. Ростовський, О. Рудницька, О. Щолокова та інші [9; 51; 53; 

60; 61]. 

Для нас цінною є наукова думка, О. Отич [51], щодо значення 

культуровідповідності у становленні творчої індивідуальності, висвітлена у 

статті «Педагогіка мистецтва у розвитку творчої індивідуальності 

майбутнього педагога професійної школи» (2009). З авторської точки зору, 

педагогіка мистецтва у сукупності всіх її педагогічних функцій і значень, які 

сприяють гуманізації, слугує забезпеченню культуровідповідності і творчому 

характеру освітнього процесу, поза якими нині неможлива повноцінна 

професійно-педагогічна освіта. 

На думку вітчизняної дослідниці Ж. Карташової [29, 50], усунення 

протиріччя між освітньо-фаховими потребами майбутніх фахівців та 

вимогами до них сучасного суспільства, у зв’язку зі змінними соціальними 

ситуаціями, можливе завдяки принципу культуровідповідності, що 

спрямовує мистецький освітній процес на адаптивні підходи, які б 

уможливили врахування нових культурологічних підходів.  

У зв’язку з цим, визначальним вектором для всієї наукової спільноти є 

авторитетна думка І. Зязюна щодо необхідності подолання вузькофахових 

уявлень сучасних студентів про мистецтво. Адже саме мистецтво і є тим 

унікальним компонентом, що формує загальну культуру, а також сприяє 

розширенню горизонтів пізнання, розвиває світогляд, активізує внутрішній 

емоційний простір людини та збагачує зовнішній простір [22, 17].  

Необхідно зазначити, що особистісне включення майбутнього вчителя 

музичного мистецтва в певний культурний контекст сприяє особистісному 

розвитку, створенню неповторної професійної колекції, яка утворюється 

завдяки індивідуальному відбору найціннішого, що з часом виступатиме як 

система особистісних та професійних цінностей. Натомість, сповнення 

особистості цінностями культури сприяє становленню творчої особистості.  

На думку А. Лесневської, культура є сукупністю духовних досягнень, 

накопичених людством, та згодом, перетворених у неперервну традицію [42, 
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186]. Покладаючись на авторитетні думки провідних вітчизняних науковців, 

уважаємо, що культуро відповідність, як явище, виступає необхідною 

ознакою сучасної мистецької освіти. Необхідно спрямовувати студентів 

педагогічних університетів до усвідомлення мистецтва – як потужної 

впливової сили, явища соціального. З цього приводу Г. Падалка, акцентує 

увагу на основній функції мистецької освіти, яка повинна забезпечити 

повноцінний культурний розвиток особистості [53, 152]. 

Принцип культуровідповідності сприяє активному пізнанню 

студентами мистецьких факультетів усього розмаїття жанрів, стилів хорової 

скарбниці української культурної спадщини, а процес формування готовності 

до вокально-хорової діяльності студентів забезпечує осягнення не лише 

вітчизняної, а й до ознайомлення з вокально-хоровими артефактами музичної 

культури інших народів світу. Процес осягнення джерел світової культури 

засобами вокально-хорових творів відбувається у репетиційній роботі 

вокально-хорового циклу підготовки студентів, а сам процес «вростання» 

студента в хорову культуру здійснюється таким чином: на початковому етапі 

відбувається своєрідне злиття-входження студентів у «співацький простір»  

навколишнього світу, перше ознайомлення, потім розгляд, скрупульозне 

вивчення його у всій різноманітності й унікальності; у кожного студента 

з’являється відчуття важливої та неповторної місії у спільному вокально-

хоровому творенні; відбувається гедоністичне наповнення особистості, коли 

кожен студент отримує естетичне задоволення від процесу спільного 

звучання голосів навчального студентського хору у спільному почутті 

радості та натхнення від спільної творчості. Завдяки уведенню принципу 

культуровідповідності ми зможемо чітко слідувати загальноприйнятним 

етапам культуротворення у світовій та музичній культурі та надати 

можливість студентам ознайомитись з найбільш органічними, для певного 

періоду та етапу, вокально-хоровими творами, тим самим узгодивши процес 

підготовки висококваліфікованого фахівця та процес удосконалення фахової 

підготовки в цілому, адже підготовлений вчитель музичного мистецтва – це 
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вчитель з потужною теоретико-практичною базою, досконалим оволодінням 

вивченими творами вокально-хорового мистецтва у роки навчання, ціннісно-

зорієнтований до їх подальшої трансляції у вокально-хоровій роботі з 

учнями. 

Нам імпонують думки сучасних китайських дослідників, які 

наголошують на тому,  що принцип культуровідповідності передбачає змістове 

наповнення процесу навчання музики, це не лише музичні заняття, а й 

ознайомлення з провідними етапами розвитку культури, актуалізація цінностей 

музичного мистецтва  і т. ін. До того, ж принцип культуровідповідності 

«орієнтує студентів на широке ознайомлення зі світом мистецтва, пізнання 

різних художніх напрямів, розширення досвіду спілкування з мистецтвом» [8, 

97].  

Принцип побудови індивідуальної освітньої траєкторії розвитку 

сприяє забезпеченню ґрунтовної фахової підготовленості студентів 

факультетів мистецтв в межах заданої спеціалізації та з урахуванням 

індивідуальних ресурсів кожного окремого студента, за умови надання 

ґрунтовної базової підготовки ЗВО. У цілому така індивідуальна траєкторія 

розвитку студентів у роки навчання посприяє досягненню універсалізації 

кожного фахівця, підвищить його конкурентоспроможність та 

урізноманітнить сфери подальшої професійної самореалізації в обраній сфері 

діяльності підтриманої дипломом про вищу освіту. 

Індивідуальна освітня траєкторія розвитку полягає у самостійній 

актуалізації певних навчальних дисциплін циклу фахової підготовки та 

поглибленого їх вивчення, при цьому всі основні цикли навчальної програми 

опрацьовуються студентом у повному обсязі. У багатьох роботах дослідників 

виокремлюються загальні положення та окремі аспекти індивідуальної 

освітньої траєкторії розвитку, проблеми індивідуального навчання 

досліджували А. Богопольський, Л. Смалько, С. Климінська, Г. Коберник та 

інші, індивідуальна та індивідуально-творча проблематика розглядалась 

(В. Моторіною та іншими), проблеми практичної реалізації індивідуального 
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підходу у навчанні (А. Кірсанов та інші), проблеми застосування технології 

індивідуального навчання (Л. Липова, Ю. Макаров та інші). Тож, нами 

виявлено неоднозначне трактування індивідуальної траєкторії розвитку 

особистості, тому ми представимо найбільш доречні, щодо тематики нашого 

дослідження наукові думки, а саме:  

– власного шляху реалізації особистого творчого потенціалу (за 

А. Хуторським) [76];  

– цілеспрямованої освітньої програми, в якій студент це суб’єкт 

реалізації освітнього стандарту, завдяки самовизначенню та подальшій 

самореалізації, за умови педагогічної підтримки (за Т. Коростіянець) [37];  

– індивідуального шляху з урахуванням специфічних особливостей (за 

О. Нещерет) [48, 117]. 

На нашу думку, цілком слушними є загальні положення щодо 

побудови індивідуальної освітньої траєкторії, що балансують з сучасною 

освітньою парадигмою. А також, авторські пропозиції щодо опори на 

цінності, мотиви, чітка мета, взаємне партнерство, самостійність у виборі 

певної траєкторії індивідуального навчання, вибір динамічних форм та 

ефективних навчальних методів, тощо (за Т. Годаванюк). Свідомо обираючи 

індивідуальну траєкторію навчання кожен, хто навчається, визначає для 

себе ключові компетенції та етапи роботи [12]. Авторське бачення поетапної 

траєкторії індивідуального навчання науковця становить:  

І етап – вивчення психолого-педагогічних особливостей студентів, 

виявлення їх потреб та запитів, встановлення інтересів; 

ІІ етап – спільне обговорення зі студентом плану індивідуальної 

освітньої траєкторії розвитку; 

ІІІ етап – моніторинг, корекція програми (за потреби). 

Вокально-хорова підготовка студентів спрямовується до 

результативної творчої професійної роботи з учнями та передбачає творчими 

засобами концертного виконання вокально-хорових творів посилити 

художньо-творчі здобутки учнів, надати їм естетичну власну стратегію життя 
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сповненого творчістю шляхом виховання любові до музичної культури та 

вокально-хорового виконавства. 

Молодими вітчизняними дослідниками виокремлюється значуща 

складова індивідуальної траєкторії розвитку – самодетермінація. 

«Самодетермінація студентів як суб’єктів життєдіяльності сприяє до 

конструювання особистої траєкторії, зокрема індивідуальної освітньої 

програми, що балансує з розумінням власного місця в подальшій професійній 

діяльності на засадах конкурентоздатності. І тільки в цьому разі спрацьовує 

«…значення індивідуальної освітньої траєкторії» [79, 150]. Також науковець 

уточнює, що індивідуальна освітня траєкторія, яка характеризує особистісно 

зорієнтований підхід у вищій освіті, за своєю сутністю є загальним поняттям, 

на відміну від індивідуального освітнього маршруту» [79, 149].  

Проте, на думку інших дослідників [9; 31; 48; 53], під індивідуальною 

освітньою траєкторією розвитку студента закладу вищої освіти, розуміється 

індивідуальний освітній маршрут, коли рух, якому студент віддав перевагу 

відповідно до індивідуального освітнього маршруту, сприяє досягненню 

відповідного рівня професійної компетентності, що призводить до 

формування майстерності, згідно з освітніми стандартами за умови особистої 

відповідальності та вмотивованої дії.  Водночас переконані, що 

індивідуальний освітній маршрут можливо подати як індивідуальну 

програму формування студентом професійної компетентності, яка враховує 

власні інтереси, навчальні можливості, психологічні характеристики тощо. 

На думку Л. Климінської [31], на перебіг освітнього процесу індивідуальна 

освітня траєкторія майбутнього фахівця закладу вищої освіти визначає:  

– проблематику, а також науково-практичне й науково-дослідне 

спрямування роботи;  

– потенційні бази проходження навчальних і виробничих практик;  

– проблематику та наукового керівника обов’язкової кваліфікаційної 

роботи;  

– список навчальних дисциплін із професійного блоку;  
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– опанування сертифікаційними курсами для формування додаткових 

професійних компетентностей.  

На думку С. Шарова, навчальна діяльність за індивідуальною траєкторією 

вимагає особливої методики й технології її організації. Так, індивідуальні 

освітні траєкторії розробляються для кожної окремої освітньої програми. 

Індивідуальну освітню програму потрактовують як освітню програму окремого 

студента, в якій фіксується індивідуальна освітня траєкторія, обрана студентом 

із переліку запропонованих (нормативних) дисциплін, списку навчальних 

дисциплін вибіркової частини, основної освітньої програми, який надається 

студентові для власного вибору. До того ж, індивідуальна освітня траєкторія 

орієнтована на весь період навчання [79, 150].  

Дослідниця О. Александрова вважає, що індивідуальна освітня 

траєкторія – це «послідовний рух студента до піку професійного та 

особистісного розвитку й саморозвитку в межах інформаційно-освітнього 

середовища закладу вищої освіти, тобто індивідуальна освітня траєкторія – 

власний шлях реалізації особистісного потенціалу всіх тих, хто навчається. До 

того ж, під означеним поняттям розуміють програму формування й розвитку 

життєдіяльності, у тому числі особистісну, за певний період часу» [2, 75]. 

Екстраполюючись до тематики нашого дослідження Н. Гуральник, 

зазначає, що індивідуальна траєкторія розвитку сприяє утворенню 

індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя музичного 

мистецтва. «Індивідуальна траєкторія розвитку, в розрізі психологічного 

аспекту, є системним та водночас багаторівневим утворенням..., яке 

окреслюється здійсненням комплексу необхідних дій високого рівня 

компетентності в безперервному процесі індивідуально-неповторного 

самовдосконалення в межах особистісно зорієнтованого навчання в 

музичному закладі вищої освіти. При цьому індивідуальний стиль діяльності 

особистості перетворюється на власний стиль педагогічної діяльності 

музикантів. Відтак, він виступає результатом особистісно зорієнтованого 

наближення кожного індивіда до музично-педагогічної бездоганності, 
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стимулом їх професійного зростання та характеризується появою ознак 

особистого педагогічного стилю, що виявляються в цілеспрямованому 

підборі студентами необхідних засобів педагогічного впливу згідно з 

власними індивідуальними можливостями [14, 57]. 

Ми погоджуємось з вищезазначеним та вважаємо, що наявність вибору 

студентом індивідуальної освітньої траєкторії є важливою умовою для 

досягнення перспективи – майбутньої професійної самореалізації в умовах 

вокально-хорової діяльності та узгодженості перебігу мистецького навчання, 

поглибленому самовдосконаленню в межах заданої траєкторії, що 

співвідноситься з цінностями особистісно зорієнтованого підходу.  

Сучасними дослідниками зазначається, «освітня програма студента, що 

фіксує індивідуальну освітню траєкторію за індивідуальною траєкторією, 

вимагає особливої методики та технології її організації. Так, індивідуальні 

освітні траєкторії розробляються для кожної освітньої програми. Під 

індивідуальною освітньою програмою розуміється освітня програма 

студента, що фіксує індивідуальну освітню траєкторію, обрану студентом із 

запропонованих (нормативних) дисциплін, а також перелік дисциплін 

варіативної частини основної освітньої програми, що пропонуються 

студентові на власний вибір. Індивідуально-освітня траєкторія визначається 

на весь період навчання… у процесі реалізації навчання за індивідуальною 

освітньою траєкторією самостійна інтелектуальна діяльність повинна стати 

основною на тлі традиційного підходу. За таких умов індивідуалізація 

програми навчання й персональна робота зі студентами сприятимуть 

активізації всіх механізмів сприйняття й обробки інформації (пам’ять, увага, 

мислення, емоції)» [79]. 

Як зазначається в дослідженні С. Климінської про те, що особистий 

темп і обсяг навчальної роботи підсилюють пізнавальну активність студента, 

поліпшують абстрактну й аналітичну діяльність, вмотивовують активну 

творчу роботу, що позитивно впливає не лише на реалізацію індивідуальної 
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освітньої траєкторії, але й уможливлює формування професійної особистості 

майбутнього фахівця [31]. 

Отже, обраний нами у дослідженні принцип індивідуальної освітньої 

траєкторії цілком органічно ґрунтується на особистісно зорієнтованому 

підході, що дозволяє нам вибрати основні компоненти освітньої траєкторії у 

відповідності до індивідуального запиту. Повномірне здійснення освітньої 

програми можливо в умовах свободи вибору складових освітньої діяльності 

зі здобуття відповідного кваліфікаційного рівня.  

Важливо дати студенту можливість вибору інструментів, засобів і 

способів досягнення цілей, змісту творчої роботи, методів її виконання, 

заохочувати до вироблення власного погляду на аналізовану проблему, 

стимулювати його аргументовані висновки і самооцінки. Принцип побудови 

індивідуальної освітньої траєкторії сприяє ефективності фахової підготовки, 

відходу від кліше, за умови збереження наповненості змістом вокально-

хорового циклу підготовки студентів. Зокрема, акцентуації у вивченні різних 

навчальних дисциплін вокально-хорового циклу підготовки, який варіюється 

у відповідності до особистих здібностей та власних переваг кожного 

студента та надає можливість отримання знань різного рівня як з 

теоретичних, так і з практичних проблем. 

Для практичного впровадження цього важливого принципу викладачі 

мистецьких факультетів постійно оновлюють освітній процес компонентами, 

що викликають інтерес у майбутнього фахівця, стимулюють студентів до 

набуття особистісно зорієнтованої траєкторії індивідуального фахового 

розвитку, допомагають  в обранні напряму, обсягу, ціннісно-змістового 

спрямування, органічного поєднання природних здібностей студентів та 

прогностичного передбачення реалізації здобутої навчально-практичної 

підготовки в умовах індивідуальної автономності в практичній вокально-

хоровій роботі з учнями. 

Принцип емоційної насиченості навчально-виховного мистецького 

процесу є одним з принципів, що сприяють успішному вирішенню проблеми 
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вокально-хорової підготовленості студентів до практичної діяльності з 

учнями. Мистецька діяльність відрізняється від інших своєю емоційною 

надконцентрацією у сплаві творчого горіння та емоційного самовладання, 

зокрема, у роботі над вокально-хоровими творами закарбовуються емоції 

авторів поета й композитора, а також додається емоційність виконавського 

прочитання авторського контексту, трансформованого як власний 

культурний артефакт після ознайомлення, програвання, проспівування та 

подальшого осмислення – переосмислення та виконання. Студенти, які 

спрямовують свою подальшу діяльність до роботи з учнями у вокально-

хорових колективах, зазвичай інтуїтивно-прогностично звертаються до 

вивчення тих вокально-хорових творів, що справляють на них емоційне 

враження, така практика на факультеті мистецтв імені А. Авдієвського 

досить звична, адже педагоги надають студентам можливість вивчати ті 

твори, котрі обирають самі студенти. З великою увагою та педагогічним 

тактом варто ставитись до естетично-смакових переваг студентів у виборі 

шкільного репертуару, допомагати в розборі партитури, надавати додаткові 

консультації тощо. 

Наступним кроком у впровадженні зазначеного принципу постає 

репетиційна робота з добре опрацьованими вокальними і хоровими творами 

у подальшій практиці, де приємний до естетичного сприймання студента 

вокально-хоровий твір потрапляє в практику розучування та подальшого 

концертного виконання. Ми вважаємо, що емоційно-насичена атмосфера 

концертного виконання вокально-хорових творів зможе зародити паростки 

любові до музичного мистецтва учнівської молоді. Також, вокально-хорова 

робота з учнями передбачає і підготовчий період, доконцертного 

(репетиційного) характеру педагогічної взаємодії керівника і творчого 

колективу. Як правило, дитячі хорові колективи, ансамблі, гурти – це 

неповний перелік форм творчого колективного музикування, в яких 

проводиться вокально-хорова робота, яка носить, переважно, аматорський 

характер, адже значна частина учнів естетично-спрямована до мистецтва 
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згідно з власним смаковим уподобанням, тому самостійно обирає колективну 

форму співацького напряму для подальшого саморозвитку. Створення 

аматорського хорового колективу потребує значної професійної 

підготовленості студентів, сформованості їх емоційної культури. 

Проблема формування культури – різновекторна: теоретичні основи 

духовної культури досліджували М. Бахтін, М. Бердяєв, Г. Сковорода, 

В. Соловйов, Е. Фромм та інші; естетичної культури (В. Бутенка, 

М. Киященко, М. Лейзерова та інші); почуттєва складова дітей різного віку 

(Л. Коваль, Т. Кононенко, О. Лук, Г. Шевченко та інші); значущим є 

психологічний аспект культури почуттів у дослідженнях (Б. Ананьєв, 

Л. Божович, Л. Виготський, В. Вілюнас, О. Дусавицький, Г. Костюк, 

С. Рубінштейн, Б. Теплов, П. Якобсон та інші). Формування емоційної 

культури особистості досліджувалась В. Додоновим, Л. Сбітнєвою, В. Семке, 

Л. Соколовою.  

Нам імпонує авторське визначення емоційної культури О. Чебикіна, 

який визначає емоційну культуру як систему особистісних настанов, що 

дозволяють суб’єкту адекватно усвідомлювати власні переживання та 

переживання інших людей, які відображають відношення до духовних 

цінностей та ідеології конкретного соціального середовища [77, 87]. 

Аналіз цієї дефініції, завдяки вивченню філософського, психолого-

педагогічного аспектів, дає нам можливість визначити, що принцип 

емоційної насиченості вокально-хорової практичної діяльності корелює з 

проблемою сформованості емоційної культури студентів мистецьких 

факультетів, навчальна діяльність яких потребує додаткового інструментарію 

для виявлення почуттєвої складової у процесі виконавської діяльності. 

Важливе для нашого дослідження авторське визначення емоційної культури 

вчителя музичного мистецтва, представлене у дослідженнях І. Анненкової: 

«Складне особистісне утворення, інтегрована професійно-значуща якість, що 

набула ціннісної спрямованості, системності, цілісності, здатності до 

самоуправління й саморегуляції; дозволяє адекватно виявляти, 
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усвідомлювати, регулювати власні емоції, переживання, враховувати 

емоційний стан своїх учнів і вчити їх способам саморегуляції поведінки й 

керівництва настроєм оточуючих і тим самим функціонально забезпечує 

розвиток особистості вчителя, відповідність його поведінки особистісним і 

професійним потребам, ефективність педагогічної діяльності» [4, 412]. 

Значним для нашого дослідження є визначення емоційної культури 

надане О. Срібною, в якому виокремлюється оцінний сенс емоційної 

саморегуляції учнівської молоді [67, 110]. Розглядаючи емоційну культуру 

вчителя музичного мистецтва доцільно наголосити, що представлений у 

дослідженні принцип емоційної насиченості вокально-хорової практичної 

діяльності допомагає студентам утримувати як власний емоційний фон, так і 

набути той емоційний багаж, що слугуватиме йому в подальшій вокально-

хоровій практиці з учнівською молоддю, зокрема, у подальшій педагогічно-

творчій діяльності засобами доречно підібраного вокально-хорового 

репертуару. Емоційні та раціональні фактори супроводжують усі пізнавальні 

процеси, тому вокально-хорова робота сприяє активізації пізнавального у 

навчанні як студентів мистецьких факультетів, так і їх майбутніх учнів, а 

засобами, які посприяють формуванню емоційної культури учнівської молоді 

виступає репертуарна база, засвоєна студентами в роки навчання. Окрім того, 

основу механізму становлення емоційної культури майбутнього вчителя 

«становлять непрості зв’язки між емоційними установками, професійною 

спрямованістю особистості та її діяльністю (між інтелектуальним, духовно-

моральним й емоційно-вольовим у структурі особистості. Органічна єдність 

сприйняття й усвідомлення мети професійної діяльності визначають характер 

емоційних реакцій на внутрішні й зовнішні діяння та створюють механізм 

формування емоційної культури особистості» [67, 111].  

Формування емоційної культури студентів у процесі підготовки до 

вокально-хорової практичної діяльності з учнями передбачає усвідомлене 

бачення вагомості емоційної культури у професійному становленні. Окрім 

того, на заняттях вокально-хорового циклу, студентами опрацьовується 



57 
 

  
 

значний теоретичний матеріал, що сприяє вмінню емоційної регуляції в 

діяльності психолого-виконавського характеру, оволодіння ними системою 

знань про специфіку емоційної сфери, згідно з віковим особливостям та 

способам емоційної регуляції у професійній діяльності з учнівською 

молоддю. Упродовж навчання студенти факультетів мистецтв неодноразово 

проходять практичні випробування публічно-виконавського характеру 

(заліки, екзамени) та встановлюють закономірності між якістю виконання та 

попереднім емоційним самоналаштуванням або саморегуляцією. 

За визначенням В. Калини, саморегуляція, це: «…свідоме, 

опосередковане цілями та мотивами діяльності створення стану оптимальної 

змобілізованості, оптимального режиму адекватності у потрібному напряму, 

тобто цілеспрямоване створення такої організації психічних функцій, що 

забезпечила б найвищу ефективність дій» [27, 107]. Окрім того, необхідно 

зазначити, що універсальним засобом саморегуляції виступає рефлексія, що, 

на думку Б. Зейгарник, є: «…найважливішим механізмом процесу 

саморегуляції на обох його рівнях (операційно-технічному, мотиваційному), 

дозволяє людині вийти у зовнішню позицію стосовно себе і своїх дій, що й 

робить можливою свідому регуляцію [21, 125].  

Педагогічна діяльність проходить у постійно-змінних умовах, тож 

уміння саморегуляції вважаємо ключовим у процесі навчально-практичної 

діяльності студентів мистецьких факультетів педагогічних університетів. 

Натомість, дослідниками пропонуються різноманітні прийоми набуття стану 

самоконтролю, зокрема, пропонується «смислове зв’язування», 

запропоноване Б. Зейгарник, яке спрямоване на перетворення негативного 

сенсу в нейтральний, а рефлексію й смислове зв’язування автор уважає 

основним механізмом саморегуляції [21, 132]. Отже, сучасному студенту, 

підготовленому до вокально-хорової практичної діяльності з учнями, варто 

самому набути навичок саморегуляції у навчальній, а згодом, у професійній 

діяльності у практиці вокально-хорової практичної діяльності з учнями. 

Окрім того, володіння власними емоціями, привнесення позитивного 
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настрою у вокально-хорову роботу сприятиме збільшенню інтересу 

співацько-здібної молоді до вокально-хорових занять. 

Окрім того, доцільно представити ще один важливий аспект, що 

підтримується принципом емоційної насиченості вокально-хорової 

практичної діяльності, у дослідженні вітчизняного науковця О. Єременко.  

Вчена зазначає, що екзистенційно-емоційний напрям мистецького навчання 

передбачає забезпечення емоційної насиченості навчального процесу в 

магістратурі музично-педагогічного профілю й виявляється в орієнтації 

майбутнього фахівця на необхідність активного переживання мистецьких 

явищ у музично-педагогічній діяльності. Доведено, що педагогічна 

детермінація художньо-навчального процесу має неодмінно враховувати як 

усвідомлювальні так і неусвідомлювальні мистецькі дії учасників навчання 

[19]. Згідно з цим, екзистенція розуміється як процес сповнений емоціями, 

що активізує внутрішній світ людини та сприяє самопізнанню, 

саморозумінню та самореалізації. 

Як зазначають сучасні педагоги-практики [17; 19; 29; 34; 53; 72], у 

вокально-хоровій роботі з учнями використовуються вербальні й мануальні 

засоби, спираючись на глибинне, попереднє продумування елементів хорової 

звучності, музично-художніх образів. Цей вид музично-педагогічної 

практичної діяльності вокально-хорового спрямування має «певний 

раціональний та емоціональний фон, де поняття емоційного виражається 

через різноманітні переживання як духовне прагнення людини до 

спілкування зі світом прекрасного засобами музичних образів» [17, 86]. 

Завдяки нашому практичному досвіду проведення вокально-хорової 

практичної діяльності у навчальному студентському хорі факультету 

мистецтв імені А. Т. Авдієвського, спостережень за роботою аматорських та 

визнаних дитячих хорових колективів, а саме: хорової капели хлопчиків та 

юнаків «Дзвіночок» (художній керівник – заслужений артист України, 

доцент кафедри хорового диригування Національної музичної академії 

України Рубен Толмачов), дівочого хору «Вогник» Київського палацу дітей 
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та юнацтва (художній керівник – заслужений працівник культури України 

С. Степаненко), «Ладоньки» (художній керівник – заслужений працівник 

культури України С. Садовенко) та ін., уважаємо за доречне навести власні 

приклади згідно з авторським баченням, практичної дієвості принципу 

емоційної насиченості вокально-хорової практичної діяльності з учнями, ми 

переконалися, що в періоди підвищеного емоційного піднесення значно 

інтенсифікується навчально-репетиційний процес, підвищується 

ефективність навчальної діяльності.  

Репетиційна співацька робота з учнями передбачає використовувати 

педагогічно-доцільний відповідний до вікових та співацьких можливостей 

репертуар, проте у практиці вокально-хорової практичної діяльності з учнями 

трапляються педагогічні ситуації, коли необхідні додаткові зусилля співаків 

щодо засвоєння вокально-хорового репертуару. У такі періоди важливо  

уникати перенапруження учнів у співацькому процесі, з обережністю 

підходити до вирішення ускладнених завдань, тощо. 

Насамперед, для збереження врівноваженого емоційного стану учнів, 

до психолого-педагогічної техніки спілкування вчителя-учня слід підходити з 

тактовністю та помірністю у творчих виявах та постановці завдань. Зокрема, 

ускладнені фрагменти у вокально-хорових творах можна розділити на 

комплекси та почергово виконувати роботу з удосконалення звуковедення, 

чистоти інтонування, строю, ансамблю, тощо. Найголовнішим дидактичним 

принципом для майбутнього керівника учнівського вокально-хорового 

колективу є дбайливе ставлення до учнів, турбота та любов до дитини. 

На думку сучасних педагогів-практиків [2; 4; 14; 19; 29; 34; 42; 55], 

надмірність матеріалу репродуктивного характеру, переважання словесних 

форм роботи у співацькій практиці, неквапливий темп проведення репетицій, 

неефективна організація репетиційного та концертно-виконавського процесу, 

використання одноманітних прийомів заохочення, мотивування, активізації, 

оцінювання, безпечне ставлення до почуттів учня тощо – блокують інтерес 

до співацької діяльності та й до музики в цілому.  
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Натомість позитивна емоційна насиченість репетиційного процесу 

сприятиме подальшому творчому зростанню учнів, учасників вокально-

хорового колективу. Одним з найдієвіших у цьому аспекті методів є метод 

ситуації запрограмованого успіху, метод створення позитивних ситуацій у 

навчанні. Ми спостерігали, як досвідчені хормейстери заздалегідь та 

поступово готувати учасників дитячих хорів до засвоєння складних тем, 

вчились враховувати індивідуальні особливості кожного хориста, 

підтримувати їх творчий настрій, бачили, яке задоволення від виконаного 

завдання отримують учні. На нашу думку, вправні та досвідчені керівники 

дитячих хорових колективів, з великою вправністю використовують 

ефективні прийоми позитивного налаштування під час репетиції, дбають про 

повторюваність позитивних ситуацій, в яких успіх виконання вокально-

хорових творів є наснагою до подальших звершень. 

Отже, принцип емоційної насиченості вокально-хорової роботи є 

одним із перспективних принципів успішного вирішення проблеми вокально-

хорової підготовленості студентів до практичної діяльності з учнями, що 

слугує їх удосконаленню та самовдосконаленню. Якісна фахова підготовка 

студентів мистецьких факультетів включає в себе елементи формування їх 

емоційної культури, що забезпечує створення позитивного емоційного 

настрою у вокально-хоровій роботі з учнями. Також цей принцип сприяє до 

набуття студентами інтегрованої професійно-значущої якості – емоційної 

надійності. Принцип емоційної насиченості дозволяє адекватно виявляти, 

усвідомлювати, регулювати власні емоції, переживання, враховувати 

емоційний стан своїх учнів і вчити їх способам саморегуляції поведінки та 

корекції власним емоційним станом у творчій вокально-хоровій роботі.  

Окрім того, цей принцип функціонально забезпечує розвиток особистості 

майбутнього вчителя музичного мистецтва, налаштовує у вокально-хоровій 

діяльності на дотримання відповідної поведінки, що відповідає 

загальноприйнятним нормам та балансує їх з особистісними і професійними 

емоційними виявами у вокально-хоровій роботі з учнівською молоддю, та в 
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цілому забезпечує ефективність підготовленості студентів до вокально-

хорової практичної діяльності з учнями. 

Виокремленні нами принципи базуються на загальних закономірностях 

музично-педагогічної освіти, відображають внутрішню сутність фахової 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, визначають основну 

стратегію творчої діяльності у процесі формування готовності студентів 

факультетів мистецтв – майбутніх фахівців музичного мистецтва до 

вокально-хорової роботи зі школярами. Упровадження вищезазначених 

принципів мистецької освіти у практичну діяльність передбачає більш повне 

розкриття закономірностей запровадження системного, компетентнісного, 

особистісного, рефлексивного та творчого підходів у процесі підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-хорової діяльності зі 

школярами в педагогічних університетах. 

У результаті аналізу розроблено структуру вокально-хорової 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, як-от: пізнавально-

адаптивний, когнітивно-операційний, комунікативно-орієнтаційний та 

творчо-виконавський критерії. Пізнавально-адаптивний критерій охоплює 

глибинну вмотивованість студентів мистецьких факультетів до творчо-

педагогічних різновидів діяльності з учнівською молоддю, зокрема, до 

вокально-хорової діяльності зі школярами, де активізуючим фактором є 

потреба студентів у поглибленому пізнанні дисциплін вокально-хорового 

циклу фахової підготовки, тим самим адаптує професійно-фахові вияви 

студентів у процесі практичного впровадження набутого, зокрема в практиці 

роботи у студентському навчальному хорі. Пізнавально-адаптивний критерій 

посприяє трансформації від стабільного зацікавлення до набуття додаткових 

професійних компетенцій у процесі засвоєння дисциплін вокально-хорового 

циклу підготовки, допоможе студентам виявити свій творчий потенціал, 

адаптувати його до циклу вокально-хорового саморозвитку, 

самовдосконалення тощо. При цьому адаптивність – пристосованість до 

пропонованих, або бажаних для досягнення умов професійної самореалізації 
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студентів у період визначення мети – майбутньої вокально-хорової 

діяльності з учнями, потребує активного пізнання в галузі вокально-хорового 

мистецтва; володінням методиками постановки голосу (особливості 

співацької роботи з учнівською молоддю різного віку); володіння 

методиками роботи з вокально-хоровими колективами; обізнаності в галузі 

музичного мистецтва; загальної мистецької ерудиції тощо. Як бачимо, 

адаптивність студенів факультету мистецтв до вокально-хорової діяльності зі 

школярами передбачає набуття певних компетентностей. 

Когнітивно-операційний критерій визначає ступінь мотивації студентів 

факультетів мистецтв до набуття вокально-хорових знань, умінь та навичок. 

Змістом когнітивної складової когнітивно-інтегративного критерію є той 

знаннєво-практичний ресурс, який забезпечує мінімум та сприяє постійному 

оновленню знаннєво-практичної сфери, яка визначається згідно з обраним 

напрямом професійної самореалізації та підготовленості до вокально-хорової 

роботи з учнівською молоддю. Знаннєвий блок формується в процесі освоєння 

циклу вокально-хорової підготовки студентів факультету мистецтв. Студенти 

освоюють професійно-значущі ресурси, що значно збагачують їх в оволодінні 

необхідними теоретико-практичними компетенціями, та в цілому сприяють 

загальній освіченості, культурі фахівців новітнього формату, що функціонально 

використовують набуті знання в різноманітних професійно-педагогічних 

ситуаціях. Саме за допомогою знань студентів навчають самостійно визначати, 

коригувати та спрямовувати вектор власної професійної діяльності у бік 

ефективного та творчого саморозвитку та розвитку наступних поколінь. 

Комунікативно-орієнтаційний критерій дозволяє оцінити міру прояву 

активності студентів в організації творчої педагогічної взаємодії з учнями. При 

цьому ми враховували, що ефективна комунікація настільки успішна, наскільки 

майстерно комунікатор володіє вербальними та невербальними засобами 

спілкування, адже комунікативна діяльність майбутнього вчителя музичного 

мистецтва відбувається як вербальними, так і невербальними засобами. До 

вербальних відносимо словесну інформацію, або вокально-мовленнєву 
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інформацію, яка цілком органічна у роботі керівника вокально-хорового 

колективу. На сьогодні зовсім мало спільності в дослідженнях сучасних 

науковців щодо встановлення класифікації невербальних засобів комунікації, 

адже їх класифікація створюється на основі різних критеріїв. Проте для нашого 

дослідження найбільш характерними засобами невербальної комунікації 

виступають міміка, погляд, жести, поза, хода (статура), це кінетичні засоби 

невербальної комунікації, які відіграють важливу роль у роботі майбутнього 

вчителя музичного мистецтва – керівника вокально-хорового колективу. 

Творчо-виконавський критерій виражає ступінь творчої результативності 

студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів у практичній 

передачі яскравих музично-художніх образів. Для  успішного власного 

становлення студентам факультету мистецтв необхідно проводити активну 

самопрезентаційну роботу в якості керівника вокально-хорового колективу. 

Саме творчо-виконавські проєкти, виконані студентами у циклі вокально-

хорової підготовки, є тим потужним відео-змістовим матеріалом, який дозволяє 

їм створювати власні навчально-фахові та творчо-професійні платформи, на 

яких збережено особисту інформацію студента про реальний рівень власного 

творчо-виконавського потенціалу. Ми вважаємо можливим заохочувати 

студентів факультетів мистецтв до створення особистих платформ, на яких буде 

відображатись порт-фоліо кожного студента за обраним індивідуальним 

напрямом професійної самореалізації після закінчення навчання в ЗВО. На 

подібних платформах зберігатиметься реальна інформація про потенціал того 

чи іншого студента, візуалізовано його прагнення та перспективи, окрім того у 

прогресії від курсу до курсу виявляються здобутки, якими він уже володіє. 

Завдяки утворенню подібних іміджевих платформ, з часом буде утворено єдину 

базу для використання професійних ресурсів творчих мистецьких особистостей, 

педагогів-музикантів, тощо.  
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Висновки до першого розділу 

У розділі через призму основних наукових підходів розглянуто зміст і 

структуру вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до практичної роботи з учнями. 

На основі аналізу праць філософів, педагогів, психологів, 

мистецтвознавців обґрунтовано теоретико-методологічну базу дослідження. 

Визначення поняття «підготовка» спирається на досвід системних досліджень у 

працях В. Андрущенка, Б. Гершунського, В. Лугового, О. Олексюк, О. Шевнюк 

та інших. Вокально-хорова підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва 

до практичної роботи з учнями визначена однією з основних, спираючись на 

роботи А. Болгарського, О. Єременко, А. Козир, Л. Куненко, І. Парфентьєвої, 

В. Самаріна, З. Софроній, І. Топчієвої, Л. Чинчевої та інших. Основною метою 

актуалізації вокально-хорових дисциплін є підготовка майбутніх учителів 

музичного мистецтва до співацької роботи з учнями як на уроках музичного 

мистецтва, так і в позаурочний час – із творчими колективами. Основним 

завданням співацької підготовки є розвиток загальної музичної культури 

студентів, їх музичних якостей і здібностей, формування художнього 

сприйняття та розвитку музичного мислення, удосконалення комунікативних 

здібностей і майстерності організації творчої взаємодії зі шкільними 

колективами.  

Основними науковими підходами до здійснення вокально-хорової 

підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів є 

системний, компетентнісний, особистісний, рефлексивний і творчий. 

Застосування системного підходу до вокально-хорової підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва можна розглядати як одну з ключових 

інтегрованих процесуальних підсистем фахової підготовки студентів, що 

водночас сама є багатовимірною структурою, яка функціонує в реальних 

умовах процесу фахового навчання, ґрунтується на аксіологічній основі 

цінностей вокально-хорової культури, а також характеризується такими 

ознаками складних систем, як наявність певної кількості взаємодіючих 
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складових, цілісність і здатність до змін, удосконалення й динамічного 

розвитку. Впровадження системного й компетентнісного методологічних 

підходів полягає в тому, що зовнішня сторона застосування системного підходу 

дозволяє окреслити вокально-хорову компетентність як одну з найважливіших 

складових фахової компетентності вчителів музичного мистецтва, яка, у свою 

чергу, позиціонується як результат їх практичної підготовки до роботи з 

учнями.  

Особистісний підхід як важливий засіб виявлення механізмів регуляції 

вокально-хорової діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва, 

спрямований на розвиток психолого-педагогічних якостей, музичних 

здібностей з урахуванням їх потреб та інтересів, з урахуванням дотримання 

цілісності мотиваційних прагнень на ґрунті гуманістичних цінностей. Аналіз 

вокально-хорової підготовки з позицій рефлексивного підходу забезпечує 

розуміння учасників процесу вокально-хорового навчання щодо усвідомлення 

ціннісної вартості мистецьких творів, починаючи від початкового та 

завершуючи кінцевим станом сформованості означеного феномену. 

Методологія творчого підходу забезпечує розвиток і збагачення педагогічного 

потенціалу вокально-хорової підготовки щодо формування гармонійної 

особистості вчителя музичного мистецтва, здатного до інновацій у галузі 

організації музичного навчання учнів, до постійного фахового 

самовдосконалення, до пошуку й розроблення авторських методик вокально-

хорової роботи в школі. 

Із позиції вищезазначених підходів у розділі вивчено специфіку вокально-

хорової підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів, 

визначено її критеріальну структуру, а саме: пізнавально-адаптивний, 

когнітивно-операційний, комунікативно-орієнтаційний та творчо-виконавський 

критерії. Пізнавально-адаптивний критерій охоплює міру усвідомлення ролі 

навчальної вокально-хорової діяльності. Когнітивно-операційний критерій 

визначає ступінь мотивації студентів факультетів мистецтв до набуття 

вокально-хорових знань, умінь і навичок. Комунікативно-орієнтаційний 
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критерій дозволяє оцінити міру прояву активності студентів факультетів 

мистецтв в організації творчої педагогічної взаємодії. Творчо-виконавський 

критерій виражає ступінь творчої результативності студентів у практичній 

передачі яскравих музично-художніх образів. У поєднанні з компетентнісним, 

особистісним, рефлексивним, творчим саме системний підхід дозволив 

передбачити шляхи розвитку самореалізації майбутнього вчителя музичного 

мистецтва, сформувати ціннісні мистецькі орієнтації, побудувати траєкторію 

особистісного розвитку студентів тощо.  

Визначаючи основні вимоги до фахової діяльності вчителя музичного 

мистецтва, окреслено основні принципові положення вокально-хорового 

навчання, що виключають прагматичність і ситуативність цього процесу, а 

саме: принцип культуровідповідності мистецького навчання; побудови 

індивідуальної освітньої траєкторії розвитку; принцип емоційної насиченості 

вокальної-хорової роботи. 

Принцип культуровідповідності мистецького навчання є засадничим, 

адже це чітко відображено в народній педагогіці (А. Лесневська). Означений 

принцип передбачає реалізацію власного творчого потенціалу студента 

факультету мистецтв на основі національної спрямованості вокально-

хорового навчання. Згідно з вимогою культуровідповідності, освітній процес 

зорієнтований на адаптивність, що дає змогу враховувати нові типи культури 

та визначати співвідношення між культурою та освітою як середовищем, у 

якому студент виступає культурною особистістю. 

Принцип побудови індивідуальної освітньої траєкторії розвитку полягає в 

проєктуванні особистістю акмеологічного розвитку, навчання протягом життя, 

тощо. Упровадження означеного принципу забезпечує більш ґрунтовну 

підготовку студента в межах його інтересів і ресурсів із метою підвищення 

конкурентоспроможності на ринку праці, надання більш широких 

можливостей. Цей принцип передбачає вільний вибір студентом видів 

навчальної діяльності, а також дисциплін, які найбільше імпонують його 

побажанням і уявленням про професію, яку він обрав, коли вступав до закладу 
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вищої мистецької освіти. На думку І. Вакарчука, використання індивідуальних 

форм навчання на основі принципу індивідуальної траєкторії розвитку студента 

дає змогу наблизити освітній процес у вітчизняних ЗВО до засадничих 

траєкторій ЗВО Європейського Союзу.  

Принцип емоційної насиченості вокально-хорової роботи є одним із 

перспективних принципів успішного вирішення проблеми фахової підготовки 

студентів до практичної діяльності з учнями. Мистецька діяльність вирізняється 

емоційною «над-концентрацією» у сплаві «творчого й емоційного», зокрема у 

виконанні мистецьких творів, де закарбовуються емоції авторів поета й 

композитора, а також додається емоційність співавтора – виконавця. 

Особливість виконавського процесу полягає в індивідуальному прочитанні 

авторського тексту, трансформованого у власний артефакт після ознайомлення, 

програвання, проспівування й подальшого осмислення – переосмислення й 

виконання. Студенти, які спрямовують подальшу діяльність до роботи з учнями 

у вокально-хорових колективах, зазвичай, інтуїтивно-прогностично звертаються 

до вивчення тих вокально-хорових творів, що справляють на них сильне 

емоційне враження. На думку О. Рудницької, необхідними умовами розвитку 

позитивної мотивації в освітньому процесі є забезпечення процесів переживання 

емоцій, задоволення від досягнутих успіхів, проявів самостійності й 

ініціативності, наявних життєвих перспектив, можливості самореалізації та 

самоствердження тощо. 

Таким чином, у розділі проаналізовано сучасний стан розробки 

проблеми формування вокально-хорової підготовленості майбутніх учителів 

музичного мистецтва та схарактеризовано поняттєво-термінологічний 

апарат; визначено структурні складові вокально-хорової підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до практичної діяльності з учнями. 
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РОЗДІЛ ІІ 

МОДЕЛЬ МЕТОДИЧНОЇ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 ДО ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З УЧНЯМИ 

 

2.1. Методичні засади вокально-хорової підготовки студентів 

факультетів мистецтв до практичної діяльності з учнями 

 

Методика вокально-хорової підготовки студентів факультетів мистецтв 

до практичної діяльності з учнями на сьогодні повинна бути переосмисленою 

та оновленою, завдяки включенню інноваційних елементів у процесі 

підготовки студентів факультетів мистецтв з подальшим переносом 

надбаного в роки навчання у практику, адже практична діяльність з учнями 

значно розширює межі, в яких сьогоднішній студент повинен готуватись до 

майбутнього з необмеженими можливостями самовиявлення у різних видах 

навчальної та позанавчальної діяльності мистецького спрямування в роботі з 

учнівською молоддю.  

Сучасний стан оновлення методики вокально-хорової підготовки у ЗВО 

педагогічного спрямування потребує нових форм та методів вокально-

хорової підготовки студентів, зокрема, представлених у дослідженні 

методичних засад, які  доповнюють та оновлюють процес фахової 

підготовки, згідно з стандартами та структурою фахової підготовки студентів 

музично-педагогічних спеціальностей, а саме: інтегрованого вивчення 

вокально-хорових дисциплін; спрямування майбутніх учителів музичного 

мистецтва на активізацію самостійно-творчого навчання; комплексно-

варіативного застосування форм, методів, засобів вокально-хорового 

навчання. 

Вищезазначені засади виступають основою інноваційної моделі 

формування вокально-хорової підготовленості майбутніх учителів музичного 

мистецтва, що суголосно з думкою науковця К. Завалко про те, що готовність 
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до інноваційної діяльності студентів факультетів мистецтв можлива за умови 

«системного баченням професії вчителя музичного мистецтва, володінням 

високим рівнем узагальнення системи знань професійно-педагогічних і 

суміжних галузей науки й уміннями їх ефективного застосування» [11, 126], а 

також задіяння внутрішніх особистісних якостей, характеристик та процесів, 

що є відображенням рівня оволодіння інноваційною діяльністю у межах усіх 

соціокультурних просторів музично-педагогічної діяльності, де базовими 

внутрішніми особистісними якостями визначаються: креативність, 

інноваційність, активність, самостійність, адаптивність, позитивна Я-

концепція, саморегуляція, рефлексія й особистісна професійна позиція – 

своєрідне підґрунтя для подальшого формування готовності до фахово-

інноваційної практично-педагогічної діяльності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва [11, 130]. 

Розглянемо послідовно представлені вище засадничі положення 

методики вокально-хорової підготовки студентів факультетів мистецтв – 

майбутніх учителів музичного мистецтва до практичної діяльності зі 

школярами, а саме  методичну засаду інтегрованого вивчення вокально-

хорових дисциплін.  

Педагогічна проблема інтеграції сформульована ще Я. Коменським, та 

виявлялась у наполегливій авторській позиції щодо необхідності уведення у 

зміст освіти аксіоматичних постулатів та імовірнісних знань, що виявляють 

ознаки невирішених проблеми. Окрім того, Я. Коменським особливо 

наголошувалось на системності знань пропонованих до засвоєння.  

Натомість, до проблеми інтегративного навчання звертались вітчизняні 

(М. Бойченко, В. Вернадський, Н. Дем’яненко, З. Донець, О. Любарська, 

О. Олексюк, Л. Рапацька та інші) та закордонні науковці (Н. Беннет, 

Д. Бріджес, Р. Гейл, П. Хатчингс, М. Хубер та інші). За визначенням 

О. Любарської, інтеграція – це процес створення «нерозривно пов’язаного, 

єдиного, цілісного, що веде до появи якісно нової, інтегративної властивості, 

яка не зводиться до суми властивостей об’єднаних елементів. Подібна 
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властивість забезпечує вищу ефективність функціонування всієї цілісності» 

[20]. 

Вивчення дисциплін вокально-хорового циклу підготовки студентів 

факультетів мистецтв – найбільш складна й багатофункціональна освітня 

ланка, яка включає опанування студентами теоретичними знаннями дитячого 

хорового виконавства, методичними прийомами формування культури співу 

в хорі, практичними навичками роботи з хоровими колективами різної 

вікової категорії школярів початкових мистецьких закладів, що забезпечує 

ефективність процесу набуття музично-педагогічної освіти студентами та 

формує їх виконавський розвиток, який є необхідним для вокально-хорової 

діяльності з учнями. Окрім того, цикл вокально-хорової підготовки студентів 

мистецьких факультетів тісно пов’язаний з дисциплінами: теорія музики та 

сольфеджіо, гармонія, теорія і методика роботи з дитячим хоровим 

колективом, аналіз музичних творів, постановка голосу, спеціальний та 

додатковий музичний інструмент. 

Ми бачимо, наскільки об’ємною та багатоплановою є вокально-хорова 

підготовка студентів, яку доцільно розглядати комплексно, і котру ми додаємо 

до комплексу дисципліни психолого-педагогічного напряму, згідно з 

навчальним  планом. Окрім того, сучасний студент повинен мати глибокі 

знання щодо становлення та розвитку вітчизняного хорового мистецтва; з 

історіографії розвитку дитячого хорового виконавства; зі специфікою вокальної 

організації  дитячого хору; з методичними засадами вокально-хорової роботи у 

дитячому колективі тощо. Основними завданнями сучасних студентів є 

досконале вивчення різноманітних методик вокально-хорового навчання та 

набуття ними необхідного практичного досвіду проведення вокально-хорової 

роботи з учнівською молоддю. 

На думку науковців-дослідників (В. Безпалько, В. Борисов, 

С. Гончаренко, Л. Зоріна та інші), у вищій школі в організації навчального 

процесу найбільш ефективним є системно-інтегративний підхід, адже 

структурування змісту навчальних дисциплін передбачає міжпредметні 
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зв’язки, тобто інтегровані методи навчання. Саме системно-інтегрований 

підхід найбільш органічно поєднує різні елементи фахової підготовки в 

єдину систему підготовки до діяльності у процесі вивчення дисциплін 

вокально-хорового циклу. 

Перевага системно-інтегративного підходу над іншими, полягає у відмові 

від односторонніх, лінійно-причинних методів у процесі вокально-хорової 

підготовки студентів факультетів мистецтв до практичної діяльності з учнями 

та дозволяє вийти поза дисциплінарні межі, зінтегрувавши за подібністю 

властивості об’єкта. Оскільки поняття структури потрактовується через її 

елементи, то, відповідно, інтеграційні процеси так само виникають лише за 

умови наявності відокремлених елементів, зв’язків, взаємовідносин у їх 

поєднанні. У дисертації ми спираємося на визначення системи, як значної 

кількості взаємозв’язаних предметних елементів вокально-хорового циклу 

підготовки студентів, кожен з яких виступає певною часткою інтегрованою в 

ціле – фахову готовність студентів мистецьких факультетів до практичної 

діяльності. 

У нашій роботі ми посилаємося на загальне тлумачення, що інтеграція є 

засобом систематизації. Для цього доцільно надати уточнення низки тверджень, 

що належать до вихідних понять системи й інтеграції. Як зазначається 

сучасними дослідниками (М. Ахундов, І. Блауберг, В. Дьомін, П. Смирнов, 

Є. Юдін), формування системних знань міцно пов’язане з «процесом 

узагальнення, проте систематизація й узагальнення знань за умови наявності 

певних близьких ознак  мають суттєві відмінності». При чому узагальнення в 

цьому контексті – це «процедура мислення, коли виділяються загальні для 

деякої предметної галузі ознаки (властивості), відношення, тенденції розвитку. 

У результаті генералізуючої абстракції відбувається виділення однакових, 

подібних, тотожних ознак та їх включення в одне загальне поняття» [53, 104].  

Ураховуючи те, що сучасна теорія систем послуговується різними 

уявленнями про системи, у цій дисертаційній роботі за основу обрано 

системне вивчення циклу вокально-хорової підготовки студентів. Це 



79 
 

  
 

зумовлено своєрідністю змісту навчального матеріалу, що охоплює 

теоретичний та практичний етапи вокально-хорової підготовки студентів 

мистецьких факультетів, в основу якої закладено взаємопов’язану систему 

понять, часток та елементів, а в процесі навчання варто, насамперед, 

сформувати ключові знання у студентів, розвинути їх мислення, а також 

навчити робити оцінку новим фактам, ідеям, явищам, здійснити підготовку 

до сприймання, усвідомлення та практичного застосування отриманих знань. 

При цьому відбувається формування нової, складної системи зінтегрованих 

знань. Відтак, системними є такі знання, які упорядковуються у свідомості 

студентів за такою схемою: основні наукові поняття  основні положення 

теорії    основні наслідки теорії.  

Як зазначає дослідниця Л. Зоріна, за такого підходу «системність 

розглядається як якість певної сукупності знань, що характеризує наявність у 

свідомості студентів структурних зв’язків, адекватних реально існуючим 

зв’язкам у науці» [13, 15]. Загальновідомо, що цикл вокально-хорової 

підготовки засвоюється кожним окремим студентом, завдяки рівню розвитку 

власних здібностей, то відповідно до цього потрібно брати до уваги не тільки 

внутрішні зв’язки між окремими предметами, але й також рівень складності 

їх прийняття й осягнення, та знання й уявлення, одержані студентами.  

Низка науковців [7; 10; 11; 16; 24; 28; 32; 37; 43; 62; 65] стверджує, що 

одним із важливих елементів об’єднання знань задля їх систематизації є 

виокремлення в єдиній системі знань ключових, основоположних понять, 

теорій, законів, завдяки яким виявляються наявні в системі причинно-

наслідкові й корелятивні зв’язки, основні та додаткові елементи. У зв’язку з 

відсутністю інтегративної єдності у змісті навчального матеріалу окремих 

дисциплін істотно знижується мотивація навчання, а також зацікавленість у 

вивченні низки предметів. У процесі розробки підходів до інтеграції змісту 

під час вивчення дисциплін вокально-хорового циклу підготовки студентів 

мистецьких факультетів можемо стверджувати, що одним із важливих 

методологічних інструментів у межах означеного підходу є інтеграція 



80 
 

  
 

окремих питань, тем, розділів основних дисциплін. Завдяки такому підходу 

ми зможемо навчити студентів бачити аналогію у віддалених явищах і 

процесах, пов’язаних з вокально-хоровою практичною роботою та 

переносити отримані знання в різноманітні робочі ситуації – інтегрувавши 

конкретні знання до різноманітних ситуацій практичної роботи з учнями. 

Окрім того, в сучасних зарубіжних дослідженнях ми знаходимо деякі 

сутнісні риси інтегративного знання: уміння задавати суттєві запитання, які 

стосуються складних завдань або проблем; уміння відшуковувати потрібні 

джерела знання й інформації та усвідомлювати перспективи їх застосування; 

уміння порівнювати явища (виокремлюючи спільні й відмінні 

характеристики) з метою виявлення їх структурної будови та зв’язків; уміння 

створювати інтегративну схему та більш повне розуміння конкретного явища 

або ситуації [70, 32].  

Таким чином, виокремлюючи основні особливості поняття 

«інтегративне навчання», вважається, що:  

1) це – процес розвитку інтегративного знання, характерними рисами 

якого є системність, узагальненість та універсальність;  

2) під час здійснення означеного процесу студенти отримують уміння 

віднаходити зв’язки між різними поняттями, контекстами, науковими 

галузями тощо;  

3) означений процес орієнтований на підвищення ефективності 

навчання. До вмінь, які формуються під час інтегративного навчання, 

виокремлюються вміння будувати логічні зв’язки та пропонувати 

дослідницькі запитання, віднаходити потрібну інформацію, здійснювати 

порівняння понять і створювати інтегративні схеми з метою цілісного 

розуміння конкретного явища або ситуації, використовувати знання однієї 

галузі в іншій, ухвалювати рішення в неясних ситуаціях [51].  

Системність фахової підготовки студентів мистецьких факультетів має 

векторні характеристики, як-от: теоретична підготовка є поєднанням 

психолого-педагогічної та фахової підготовки, спрямована на забезпечення 
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студентів необхідними знаннями основ педагогіки та психології, що надає 

універсальні знання спеціального характеру (художньо-естетичні, музично-

теоретичні, музично-історичні тощо). Під час методичної підготовки 

студенти факультетів мистецтв опановують фахові методики, які гарантують 

їх готовність до здійснення професійної діяльності в загальноосвітній школі 

та інших закладах освіти. Під час практичної підготовки студенти формують 

практичні навички та опановують необхідні прийоми, які дозволяють 

ефективно, успішно та якісно здійснювати майбутню професійну діяльність.  

Як зазначає вітчизняна дослідниця М. Назаренко, спеціальна вокально-

хорова підготовка має декілька структурних елементів – навчальних 

дисциплін. Складна предметна структура подається в такій послідовності: 

«хорове диригування та методика його викладання; хорознавство; хоровий 

клас, практикум роботи з хором; хорове аранжування, курс читання хорових 

партитур; сольний спів (постановка голосу); методика викладання вокалу; 

шкільний пісенний репертуар; основний музичний інструмент; додатковий 

музичний інструмент; акомпанемент та імпровізація (концертмейстерський 

клас); історія музики (вітчизняна й зарубіжна); музично-теоретичні 

(гармонія, поліфонія, аналіз музичних творів); методика музичного 

виховання; художня культура; педагогічна практика». Учена переконана, що 

всі складові вокально-хорової підготовки генерують інтегративну цілісність, 

у якій наявна спільна мета, а саме формування готовності студентів 

факультетів мистецтв до здійснення музично-педагогічної діяльності в 

закладах загальної середньої та мистецької освіти, спільні принципи, цілісна 

внутрішня організація, для якої характерними є взаємозв’язок і 

взаємозалежність усіх структурних елементів [24, 230–231]. 

Тож, формування цілісної особистості фахівця-новатора здатного до 

креативних виявів у практиці вокально-хорового діяльності забезпечує 

інтеграція основних знань, умінь, навичок із фундаментальних дисциплін 

вокально-хорового циклу підготовки, які практично-значущі та засадничі для 

кожного окремого студента. Натомість, у процесі вивчення дисциплін 
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вокально-хорового циклу підготовки, наявні риси тематичної інтеграції – 

скерований (особистий) підбір змісту навчального матеріалу, що реалізується 

завдяки реальному стану підготовленості відповідно до особистісних творчих 

здібностей студентів мистецьких факультетів. Таким чином, зі значної 

кількості зв’язаних між собою елементів вокально-хорового підготовки 

фахівців, які утворюють систему знань, а відтак, завдяки інтеграції знань 

утворюється цілісна система уявлень про об’єкт, отримуються фахові знання 

як основа ефективного володіння ключовим об’єктом вивчення, де кожен 

студент має особистий вибір у бік певних власних переваг у відповідності до 

здібностей та стратегічного передбачення траєкторії особистісного розвитку 

в процесі вокально-хорової підготовки на факультеті мистецтв з подальшою 

практичною самореалізацією за фахом.  

Унаслідок використання ефективних засобів інтеграції змістового 

наповнення навчальних дисциплін вокально-хорового циклу теоретичного та 

практичного спрямування, посилюються прямі контакти між викладачами та 

студентами, останніми активніше використовуються теоретико-методичні 

джерела, натомість відбувається інтеграційний процес, коли дидактичний 

монолог активно доповнюється самостійною роботою, самовдосконаленням, 

до якого, опосередковано, спрямовано увагу студентів. Як відмічає 

О. Любарська, визначаючи в процесі навчання «теми інтегративного 

характеру, варто брати до уваги лише суттєві зв’язки у навчальному 

матеріалі, об’єктивно необхідні для розкриття змісту. Інтегративний характер 

навчання дає можливість здійснювати зв’язки між предметами одного циклу» 

[20, 21].  

Для засвоєння ключових положень вокально-хорової підготовки 

студентів мистецьких факультетів, більш повного розкриття провідних 

положень навчального матеріалу важливо, щоб поняттєвий апарат базувався на 

змісті інших основних предметів. На думку Л. Паньків, якісна фахова 

підготовленість студентів «забезпечує успіх подальшої музично-педагогічної 

діяльності, де важливою складовою фахового становлення майбутнього вчителя 
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музичного мистецтва є вокально-хорова підготовка – найбільш складна і 

багатофункціональна, яка включає опанування студентами теоретичними 

знаннями дитячого хорового виконавства, методичними прийомами 

формування культури співу в хорі, практичними навичками роботи з хоровими 

колективами різної вікової категорії школярів початкових мистецьких закладів, 

що забезпечує ефективність процесу набуття музично-педагогічної освіти 

студентами факультетів мистецтв та формує їх виконавський розвиток, який є 

необхідним для вокально-хорової роботи майбутніх викладачів» [31, 152]. 

Специфічні особливості вокально-хорової підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва вивчалися науковцями з різних аспектів: 

Л. Дмитрієв, М. Микиша, В. Морозов, В. Юшманов та інші розглядали 

методику вокального співу вчителів музичного мистецтва з точки зору 

професійного виконавства; А. Менабєні, Д. Огороднов, Г. Струве, Г. Стулова 

та інші досліджували методику вокально-хорової роботи з дітьми; 

А. Авдієвський, Л. Безбородова, А. Болгарський, Л. Байда, Г. Єржемський, 

А. Козир, А. Мартинюк, М. Назаренко, Ш. Мюнш та інші займалися 

вивченням теорії та методики диригентського виконавства. До провідних 

напрямів вокально-хорової підготовки студентів мистецьких факультетів ми 

відносимо саме практичну роботу з учнівським хором, що суголосно з 

думками сучасних вітчизняних дослідників [24], адже серед переліку 

музичних дисциплін спеціального циклу, одним із найскладніших є предмет 

«диригування».  

Як вважає М. Назаренко, «стати диригентом може лише людина, яка є 

емоційно, духовно та інтелектуально високорозвиненою та має певні 

різноманітні вміння й навички. Хоровий диригент має бути, насамперед, 

особистістю, яка розуміє художній зміст музичних творів, досконало володіє 

технікою диригування. Специфічними характеристиками діяльності хорового 

диригента є те, що він керує колективним виконанням музичного твору та 

відчуває хоровий колектив як єдиний інструмент. Однією зі сторін 

професіоналізму диригента є велика виконавська гнучкість, здібність до 
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імпровізації, до варіаційної зміни зовнішніх форм свого виконавського плану 

музичного твору. Адже творчість видатних виконавців – це зразки глибокого 

проникнення в авторський текст, гідний приклад дбайливого до нього 

відношення. Отже, хоровий диригент повинен володіти цілим комплексом 

музичних здібностей, загальних та спеціальних знань, умінь та навичок, а 

також особистісних якостей» [24, 125].  

На основі аналізу теоретико-методичної літератури (Л. Азарова, 

М. Букач, І. Гринчук, Л. Костенко, О. Ляшенко, І. Мостова, П. Ніколаєнко, 

Т. Пляченко, Г. Саїк, Т. Смирнова Т. Ткаченко та інші); проблем формування 

музично-виконавської діяльності (Н. Згурська та інші); питань методики 

вокально-хорової роботи та вивчення практичного досвіду викладачів 

факультету мистецтв ім. А. Т. Авдієвського можемо стверджувати, що під 

час вокально-хорової підготовки студенти здобувають виконавську 

майстерність хорового диригента, окрім того, впевнено декодують художній 

задум вокально-хорового твору, глибоко проникаючи у зміст художньо-

музичних образів, що дозволяє трансформувати внутрішню природу 

композиторського задуму в реалістичну вокально-виконавську концепцію, 

суголосну традиційному прочитанню та інтерпретації.  

Для сучасного студента мистецького факультету важливим є набуття 

стійких навичок самостійності у читанні хорових партитур та аналізі та 

синтезі шкільних пісень, розробки методичного плану роботи над вокально-

хоровим твором тощо, а підготовка студентів до самостійної хормейстерської 

діяльності, передбачає наявність інтеграційно-системних навичок всебічного 

охоплення різноманітних змістів та завдань у конкретно виконавській 

концепції в практиці роботи зі студентським, а згодом й зі шкільним 

(учнівським) хором, що забезпечується наявним комплексом 

хормейстерських прийомів у роботі зі співаками аматорського рівня. Окрім 

того, сучасний студент мистецького факультету повинен бути здатним до 

аналізу вокально-хорового твору, що, зазвичай, виявляється у написанні 

робіт реферативного характеру. 
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Проблему якості фахової підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва через призму інтеграційного навчання розглядали й зарубіжні 

дослідники. Так, дослідниками Р. Аліксандером, Д. Макінтуром, П. Херстом 

та іншими, в основу професійної підготовки вчителя уведено нову 

експериментальну модель, головною метою якої є всебічний розвиток 

особистісних якостей фахівця, які необхідно активно розвивати в практичній 

підготовці студентів мистецьких педагогічних навчальних закладів до 

продуктивної діяльності з учнями. 

Також науковці звертають особливу увагу на комплексну вокальну 

підготовку студентів мистецьких факультетів, на розвиток вокально-

технічних та вокально-виконавських навичок, засвоєння навчального 

вокального репертуару, адже ця робота сприяє набуттю стійких практично-

виконавських умінь та навичок, що підтримуються методичними курсами з 

історії, теорії та методики постановки голосу. Отже, для здійснення 

ефективної вокально-хорової роботи майбутнім учителям музичного 

мистецтва необхідно оволодіти вокальними методиками, тому що для 

практичної роботи вчителю вкрай важливо мати добре поставлений голос.  

Основоположним у цьому напряму роботи є дихальна техніка вокаліста, яка 

максимально впливає на якість співацького голосу. Тож, знання 

закономірностей вокально-технічного розвитку голосу людини у віковому 

аспекті, основних умінь вокально-технічного та вокально-виконавського 

напрямів сприятимуть набуттю якісного звукоутворення, зразкового 

вокального показу, художньо-виконавського зразку виконання вокальних 

творів з використанням темброво-ціннісних ознак голосоведення тощо. А 

міцна методична підготовленість посприяє активному розвитку та 

саморозвитку вокальних здібностей студентів у класі з постановки голосу.  

Спираючись на значний масив методичної літератури (В. Антонюк, 

Л. Арчажникова, А. Болгарський, В. Багадуров, Л. Василенко, О. Єременко, 

О. Єрмолаев, Д. Люш, А. Менабені, М. Микиша, Д. Огороднов, 

М. Назаренко, І. Парфентьєва, Г. Струве, Г. Стулова та інші) [4; 6; 24; 32; 37], 



86 
 

  
 

вважаємо, що методична освіченість сприяє набуттю майстерності у творчо-

виконавській діяльності, але активна практика – першооснова на шляху до 

вершин досконалості співацького навчання. Нажаль, на сьогодні вокальне 

виховання студентів мистецьких дисциплін лише опосередковано та 

фрагментарно використовує методичні розробки, сталої методики у 

вокальній підготовці майже немає, як не може бути двох абсолютно подібних 

голосів, так і вокальна методика знаходиться у стані налаштування до потреб 

того, хто навчається співати. Комбінована кропітка і наполеглива праця у 

класі з постановки голосу, самостійна робота у періоди міжрепетиційної 

самостійності та консультативної практики спілкування зі своїм педагогом-

вокалістом – єдиний шлях до набуття вокально-технічної та вокально-

виконавської вправності студентів мистецьких факультетів.  

Тож, поєднуючи практичні вокальні та вокально-хорові навички, які 

студенти здобувають на заняттях із постановки голосу, хорового класу, 

хорового диригування, тощо, відбувається процес систематизації знань, що в 

цілому сприяє набуттю усвідомленості, впевненості та самостійності 

студентів мистецьких факультетів у роботі на вокально-хоровими творами, 

адже ця робота носить чіткі риси інтегративності навчання. 

Як зазначають сучасні дослідники (Л. Василенко, Л. Паньків, 

О. Чурікова-Кушнір та інші), опанування методикою викладання 

диригування та методикою викладання вокалу тісно зв’язано з вивченням 

таких навчальних дисциплін, як: «сольний спів, вокальний ансамбль, хоровий 

клас, хорове диригування, шкільний пісенний репертуар, методика 

музичного виховання, акомпанемент та імпровізація (або 

концертмейстерський клас), аналіз музичних творів і т. ін. У практиці 

професійної діяльності майбутній учитель музики повинен знати особливості 

української та зарубіжної музики, музичні форми, жанри, засоби музичної 

виразності, системи методів керування хором, основні напрями й 

перспективи розвитку музично-естетичного-виховання, окрім того, володіти 
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навичками організації та проведення музично-просвітницької та науково-

дослідної діяльності» [31, 151]. 

Наступним засадничим положенням нашого дослідження є 

спрямування майбутніх учителів музичного мистецтва на активізацію 

самостійно-творчого навчання. Підготовку та здійснення самостійної 

роботи студентів достатньо висвітлено в роботах таких психологів та 

педагогів, як: А. Алексюк, С. Архангельський, І. Бех, С. Гончаренко, 

О. Леонтьєв, Р. Нізамов, М. Нікандров, П. Підкасистий, С. Рубінштейн, 

М. Скаткін та інших, зокрема, розкрито сутність, види, форми самостійної 

роботи та дидактичні принципи її організації, визначено роль самостійної 

діяльності студентів у системі професійної підготовки майбутніх фахівців. 

На сьогодні цій тематиці присвячено низку досліджень музично-

педагогічного напряму. Так, А. Болгарський, Л. Масол, Г. Падалка, 

О. Рудницька, О. Щолокова та інші розглядають самостійну роботу студентів 

у співвідношенні до концептуальних методологічних засад мистецької 

освіти, виконавської підготовки студентів у процесі вивчення фахових 

дисциплін, організації їх навчально-наукової та індивідуально-репетиційної 

діяльності тощо. 

Аналіз практичного досвіду вказує на досить низький рівень 

умотивованості сучасних студентів до самоосвіти, лише одиниці прагнуть до 

самоосвіти для підвищення рівня своєї методичної, або практично-

виконавської підготовки, тобто, нам видається, що ця проблема полягає в 

недостатній сформованості навичок самостійної роботи, низькій самооцінці, 

неврівноваженості оцінювання самостійних напрацювань студентів 

викладачами мистецьких факультетів, тощо. 

Натомість, значущість проблеми самостійності в навчанні надзвичайно 

актуальна. Ми вважаємо ефективною самостійною роботою таку, що добре 

спланована, організаційно й методично-спрямована на предмет пізнання та 

реалізується без безпосередньої допомоги викладача. Для того, щоб досягти 

конкретного результату, суттєвою складовою самостійності студентів є 
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опосередкована корекція поведінки, яка відбувається під керівництвом і 

неухильним контролем викладача шляхом оптимізації освітнього процесу, 

зокрема, зменшення кількості аудиторних занять. Зауважимо, що ефективна 

організація студентської самостійної роботи можлива за умови поєднання 

якісного викладання дисциплін вокально-хорового циклу підготовки 

студентів мистецьких факультетів та стимуляції до самостійної навчально-

наукової та навчально-творчої діяльності. 

Наприклад, на мистецькому факультеті імені А. Т. Авдієвського 

започатковано ефективну форму роботи – проведення майстер-класів 

провідних та молодих педагогів різних напрямів підготовки та різних 

спеціальностей. Наприклад, останнім часом проведено майстер-клас народної 

артистки України О. Нагорної, яка у вступному слові означила свою 

самостійну роботу в досягненні вокально-виконавської майстерності, що 

стала дієвою часткою спільної діяльності з висококваліфікованими 

педагогами-вокалістами. Таких «відвертих есе» досить багато, можна почути, 

що педагог – дороговказ для музиканта-виконавця, а шлях до власної 

майстерності кожна творча особистість долає самостійно. Можна прийняти 

до уваги слова педагогів, які досягли високого виконавського рівня та на 

сьогодні діляться власним досвідом та ставлять самостійну роботу творчо-

виконавського характеру на рівень «самостійного професійного творення».  

У дослідженнях молодих вітчизняних науковців [11; 12; 20; 32], 

представлено різні приклади стимулятивного, або компенсативно-

тьютерського викладацького супроводу студентів на шляху до осягнення 

значущості самостійної роботи над завданнями вокально-хорового циклу, або 

додаткового контексту, що додається для загального ознайомлення у 

певному напряму. Ми схиляємось до думки, що низький рівень самостійності 

сучасних студентів зумовлено проблемою низької самооцінки та нестійкістю 

вольових дій у досягненні певної мети, завдання тощо.  

Доцільно зазначити, що будь-який лекційний курс, семінарські та 

практичні заняття, наприклад, із «Теорії і методики музичної освіти» 
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сприятимуть формуванню методичної самостійності студентів – майбутніх 

учителів музичного мистецтва. Деякі дослідники схиляються у визначенні 

самостійності, як здатності до вільного оперування методами та прийомами 

педагогічної діяльності в умовах, що постійно змінюються, на основі раніше 

отриманого досвіду, набутих знань, сформованих умінь і навичок [9, 6], а 

основними показниками самостійності визначено вміння самостійного 

опрацювання науково-методичної та спеціальної музичної літератури 

(пошук, систематизація, узагальнення); творчий підхід до процесу 

планування уроків музичного мистецтва; вільне використання методів, 

прийомів роботи на музичних заняттях тощо [9].  

Самостійна робота у процесі засвоєння вокально-хорового циклу 

підготовки прогнозує відтворювальні та творчі процеси в діяльності кожного 

студента. Насамперед, це самостійне опрацювання мануальної техніки 

диригента, аналітично-корекційна діяльність, вокальний та вокально-хоровий 

саморозвиток на основі встановлення відмінностей у сольно-виконавському 

та ансамблево-хоровому звуковеденні і т. ін. Результативність самостійної 

роботи студентів перебуває в залежності від низки зовнішніх і внутрішніх 

чинників, як-от: рівень знань, загальний розвиток студента, вольові та 

інтелектуальні якості, мотиви, засоби та прийоми навчальної діяльності, 

тактовність викладача-керівника, послідовне застосування різних типів і 

видів завдань від простих до складних тощо.  

Загальновідомо про існування такого феномену, як жестова мова 

диригента у складі мануальної техніки, що є засобом художнього спілкування 

між диригентом і виконавцем, що відбувається на відстані. Завдяки 

виражальним (виразним, художнім) жестам диригент передає конкретну 

інформацію та контролює й корегує виконавський процес. З цього приводу 

О. Леснік [17, 196] зазначала, що мануальна техніка диригента – це 

«самодостатній вид музично-виконавського процесу, засіб комунікації, яка 

відбувається у творчій взаємодії між диригентом, виконавцями та слухачами. 

Одним із важливих компонентів художнього спілкування вчителя з учнями є 
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передача його психічного стану через невербальні засоби комунікації», завдяки 

невербальним прийомам студенти, які навчаються диригентській техніці, 

можуть відтворювати власну вокально-хорову концепцію, управляти процесами 

виконання, навіювати необхідні для якості виконання емоційні стани тощо.  

Необхідно зазначити, що диригентська техніка має технічний і 

художній аспекти. Як зазначає О. Леснік, технічний аспект передбачає 

«вільне володіння диригентським апаратом, усіх його складників (пальці, 

зап’ясті, плечовий пояс, навіть корпус), що злагоджено, гармонійно та точно 

передають метро-ритмічну основу хорового твору, його форму, агогіку, а 

художній аспект диригентської техніки передбачає якісну передачу 

художніх, емоційних, навіть інтонаційно-виразових намірів диригента щодо 

виконання твору учасниками хорового колективу. Таким чином, мануально-

технічний компонент складається з таких умінь: уміння застосовувати 

диригентський апарат для відтворення та підтримування часо-просторової 

будови хорового твору в процесі його виконання; уміння передавати та 

подавати інформацію щодо відтворення емоційно-образної та інтонаційно-

виразової властивості художнього твору засобами диригентського жесту» 

[17, 199]. 

Доповнюючи комплекс підготовки студентів до вокально-хорової 

роботи китайська дослідниця Лін Є вважає, що ефективність вокально-

хорової роботи залежить від виконання низки спеціальних завдань, а саме: 

формування у студентів «навичок усвідомленого виконання вокально-

хорових творів; розвиток вокальних, слухових навичок, необхідних для 

роботи з вокально-хоровим колективом, виховання смаку до кращих зразків 

співацької творчості різних стилів, жанрів, епох; активізація пізнавальної 

діяльності, асоціативного мислення, усвідомлення сутності музичної 

драматургії за допомогою різноманітних форм вокально-хорового 

виконавства і розвиток здатності до власної виконавської діяльності; 

розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя музики в процесі роботи 

над вокально-хоровим твором; вміння гармонійно поєднувати вокальні та 
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ритмопластичні навички; формування умінь аналізувати художній образ, 

визначення ролі музичного образу в створенні драматургії твору, втілення у 

мовних і пластичних імпровізаціях результатів спостереження за музичними 

явищами» [18, 78]. 

Значна частина наведених вище прикладів навичок студентів 

факультетів мистецтв може бути відпрацьованою у процесі їхньої 

самостійної роботи. З огляду на це, варто опиратися на репродуктивний 

(тренувально-репетиційний), реконструктивний та творчий (пошуковий) 

рівні у прояві самостійності у діяльності студентів мистецьких факультетів. 

У зв’язку з цим, під час планування самостійної роботи викладачеві доцільно 

пропонувати студентам індивідуально-сконструйовані завдання різного рівня 

складності, з урахуванням особистісних якостей сучасного студента, його 

інтелектуального розвитку, загально-педагогічної та музичної підготовки, 

фізіологічно-психологічних властивостей, а також заохочувати до 

самостійності студентів власним прикладом тощо. 

Переходячи до наступного положення нашого дослідження 

комплексно-варіативного застосування форм, методів, засобів вокально-

хорового навчання, доречно зазначити, що успішність та ефективність 

вокально-хорової роботи, як вважають учені, залежить від набуття вокально-

хорової компетентності в студентські роки (А. Зайцева, А. Кіфенко, А. Козир, 

Н. Сегеда, Н. Тарарак та інші), до складу якої входять певні вміння, а саме: 

художньо-інтерпретаційні, технічно-диригентські, вокально-перцептивні та 

вокально-інтонаційні, комунікативні, творчо-артистичні, уміння керування 

хоровим колективом. Шанобливе ставлення до різних форм колективного 

музикування має глибоке коріння та обумовлено чинниками культурно-

ціннісного характеру, зокрема, культурним традиціям України та любові 

народу до співацької діяльності. 

Вітчизняні дослідники [6; 10; 16; 17; 28], висловлюють думки з 

приводу того, що вокально-хорова діяльність займає чинне місце та є 

ментальною для України, що обумовлено такими положеннями, як:  
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а) традиціями церковного хорового співу, яким займалися не лише 

професійні співаки, але і віруючі громади, діти, які навчалися в церковно-

приходських школах;  

б) великою кількістю жанрів хорової творчості, композиторських і 

виконавських стилів, що вкладалося в мистецькі течії, стильові напрями, 

яким церковна співацька культура була підґрунтям;  

в) розгалуженням мистецтва колективного співу в системі 

фольклорного (народного) мистецтва, що збереглося завдяки стійкій традиції 

обрядового, трудового та дозвіллєвого музикування.  

У межах виокремлених чинників відбувається вокально-хорова 

підготовка студентів, що є поширеною майже в усіх музично-педагогічних 

університетах. Маються на увазі такі навчальні предмети, як диригентсько-

хорова підготовка, шкільний пісенний практикум, хоровий практикум, хоровий 

клас. Разом із тим, кожний навчальний предмет має свої спеціальні завдання, 

що «спрямовані на формування певного комплексу знань, умінь, навичок і 

практичного досвіду їх застосування в освітньому процесі» [17, 193]. 

Набуття практичного вокально-хорового досвіду проходить у процесі 

активної виконавської та навчально-диригентської практики у роки навчання 

студентів мистецьких факультетів, у навчальних хорах де, почергово, 

студенти виконують різноманітні навчальні завдання: хорист-ансамбліст, 

соліст-виконавець, хоровий диригент тощо. Тож форми, методи та засоби 

вокально-хорового навчання студентів мистецьких факультетів варіюються в 

залежності від поставлених завдань та етапів їх виконання, згідно з 

індивідуальним планом розвитку кожного студента, та тяжіють до стандарту, 

зокрема в оцінювання набутих навичок у процесі проходження заліково-

екзаменаційних випробувань у різні періоди навчання та в різних формах, що 

й спричиняє методичну варіативність на шляху досягнення комплексного 

результату – підготовленості до проведення вокально-хорової практичної 

діяльності з учнями. Варто зробити деякі підсумки й визначитись щодо 

вокально-хорової підготовленості студентів у самостійно-творчій роботі, яка 
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потребує чіткої організації, планування, системи й керівництва (обсяг 

завдань, типи завдань, методичні рекомендації щодо їх виконання, аналіз 

передбачуваних труднощів, облік, перевірка та оцінювання виконаних робіт), 

що сприяє підвищенню якості навчально-виховного процесу і як результат – 

покращення якості знань студентів у цілому.  

Переконані, що вокально-хорова підготовка студентів знаходиться в 

прямій залежності від змістової спрямованості  навчально-виховної 

діяльності та може підвищитись шляхом розробки й упровадження в 

практику конкретної методики, що містить такі складові, як: мотиваційна 

спрямованість студентів факультетів мистецтв, в основу якої покладено 

створення позитивної емоційної атмосфери під час вокально-хорового 

навчання в контексті діалогу; фахова компетентність майбутніх учителів 

музики, що виражається повнотою й системністю становлення педагогічних і 

мистецьких знань, які гарантують цілісність отримання вокально-хорових 

знань, умінь і навичок; використання національного праксеологічного 

досвіду під час спільної творчої навчальної діяльності викладачів і студентів, 

у процесі якої реалізуються музично-вокальні інтереси кожного. 

Основними методами вокально-хорової підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до роботи з учнями є: вивчення хорової партитури, спів 

вокальних партій, виконавський аналіз музичних творів, творчі завдання-

вправи, метод евристичного діалогу, ескізного опрацювання вокально-

хорових творів, інтерактивні тренінги, імпровізаційні завдання, 

аудіовізуальні методи, інтерпретаційні творчі вправи і т. ін.  

Отже, розроблені методичні засади вокально-хорової підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва, які передбачають інтегроване 

вивчення вокально-хорових дисциплін; спрямування майбутніх учителів 

музичного мистецтва на активізацію самостійно-творчого навчання; 

комплексно-варіативне застосування форм, методів, засобів вокально-хорового 

навчання є ефективними шляхами методичної підготовки студентів до 

практичної співацької діяльності з учнями.  
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На основі здійсненого у першому розділі дисертації аналізу розроблено 

структуру вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва: пізнавально-адаптивний, когнітивно-операційний, комунікативно-

орієнтаційний та творчо-виконавський критерії. Пізнавально-адаптивний 

критерій сприяє актуалізації мотивації майбутніх учителів музичного 

мистецтва до творчо-педагогічних різновидів діяльності з учнями, 

зацікавленню студентів вокально-хоровою діяльністю. За допомогою 

пізнавально-адаптивного критерію визначається реальне спрямування 

студентів до оволодіння змістом вокально-хорового циклу підготовки в 

достатній мірі та у відповідності до встановлених стандартів фахової 

підготовки, перш за все, це усвідомлення значущості вокально-хорової 

діяльності вчителя музичного мистецтва в глибокому сенсі, реалізація 

власної стратегії-місії у практиці співацької роботи з підростаючим 

поколінням. 

Когнітивно-операційний критерій дозволяє визначити ступінь 

оволодіння студентами факультетів мистецтв вокально-хоровими знаннями, 

вміннями та навичками. Змістом когнітивної складової когнітивно-

інтегративного критерію є той знаннєво-практичний ресурс, який забезпечує 

мінімум та сприяє до постійного оновлення знаннєво-практичної сфери яка 

визначається відповідно до обраного напряму професійної самореалізації та 

підготовленості до вокально-хорової роботи з учнівською молоддю. 

Знаннєвий блок формується в процесі освоєння циклу вокально-хорової 

підготовки студентів факультету мистецтв. Когнітивно-інтегративний 

критерій сприяє вияву стійких установок до набуття вокально-хорових 

компетенцій, збагаченню студентів знаннями та практичними досягненнями з 

галузі вокально-хорової практики та активному використанню можливостей 

засобів мультимедіа в процесі навчальної та подальшої музичної діяльності у 

якості керівника вокально-хорового колективу.   

Комунікативно-орієнтаційний критерій дозволяє оцінити прояв 

активності студентів в організації творчої педагогічної взаємодії з учнями. 
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Комунікативно-орієнтаційний критерій передбачає активне опрацювання 

майбутніми керівниками вокально-хорових колективів вербальних та 

невербальних засобів комунікації, створення іміджу керівника вокально-

хорового колективу, активізацію ініціативності студентів у проведенні 

вокально-хорової роботи, прояв вольових зусиль студентів факультетів 

мистецтв у досягненні позитивних творчих результатів самостійно-

розвиваючої та навчально-репетиційної роботи.  

Творчо-виконавський критерій виражає творчий підхід студентів 

факультетів мистецтв педагогічних університетів до вокально-хорової 

роботи, що виражено в яскравій передачі музично-художніх образів. У 

процесі цієї роботи майбутні учителі музичного мистецтва створюють 

творчо-виконавські проєкти, в яких відображають власні здобутки у циклі 

вокально-хорової підготовки, що є тим потужним відео-змістовим 

матеріалом, який дозволяє їм створювати власні навчально-фахові та творчо-

професійні платформи, на яких збережено особистісну інформацію студента 

про реальний рівень розвитку власного творчо-виконавського потенціалу. 

Творчо-виконавський напрям роботи спонукає студентів факультетів 

мистецтв до активної виконавської діяльності, яку вони фіксують на власних 

відеофайлах, що дозволяє їм зберігати інформацію про певні результативно-

підсумкові періоди їх звітності за різними навчально-творчими напрямами.  

Отже, пізнавально-адаптивний критерій охоплює міру усвідомлення 

ролі вокально-хорової діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва 

(показники: прояв мотивації до здійснення вокально-хорової діяльності; 

наявність потреби до широкого вивчення вокально-хорового репертуару; 

виявлення інтересу до застосування засобів пластичного інтонування у 

навчальній роботі над мистецьким твором. Когнітивно-операційний визначає 

ступінь мотивації студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів 

до набуття вокально-хорових знань, умінь та навичок (показники: наявність 

стійкої установки до набуття вокально-хорових компетенцій; обізнаність 

студентів щодо інноваційних технологій вокально-хорового навчання; 
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здатність до використання можливостей засобів мультимедіа в процесі 

музичної діяльності). Комунікативно-орієнтаційний критерій дозволяє 

оцінити міру прояву активності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

організації творчої педагогічної взаємодії (показники: виявлення 

ініціативності студентів у вокально-хоровій роботі; самостійність у 

використанні фахових умінь для організації колективного музикування; 

прояв творчо-вольових зусиль в роботі з хоровими колективами). Творчо-

виконавський критерій виражає ступінь творчої результативності студентів 

факультетів мистецтв педагогічних університетів у практичній передачі 

яскравих музично-художніх образів (показники: прояв емоційних переживань 

в інтерпретації вокально-хорових творів; адекватність операційно-

аналітичних засобів у втіленні набутих студентами вокально-хорових знань; 

художньо-пошукова активність у досягненні студентами факультетів 

мистецтв виконавського результату) (див. таблицю 2.1). 

Таблиця 2.1 

Критерії та показники сформованості вокально-хорової 

підготовленості майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Пізнавально-адаптивний 

Критерій Показники 

Міра усвідомлення майбутнім 

учителем музики ролі вокально-

хорової діяльності. 

 

 

 

 

 

 

1. Прояв мотивації до здійснення 

вокально-хорової діяльності. 

2. Наявність потреби до широкого 

вивчення вокально-хорового 

репертуару. 

3. Виявлення інтересу до 

застосування засобів пластичного 

інтонування у навчальній роботі над 

мистецьким твором. 

Когнітивно-операційний 

Критерій Показники 
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Ступінь мотивації студентів 

факультетів мистецтв до набуття 

вокально-хорових знань, умінь та 

навичок. 

 

 

 

 

 

1. Наявність стійкої установки до 

набуття вокально-хорових 

компетенцій. 

2. Обізнаність студентів щодо 

інноваційних технологій вокально-

хорового навчання. 

3. Здатність до використання 

можливостей засобів мультимедіа в 

процесі музичної діяльності. 

Комунікативно-орієнтаційний 

Критерій Показники 

Міра прояву активності студентів в 

організації творчої педагогічної 

взаємодії. 

1. Виявлення ініціативності студентів 

у вокально-хоровій роботі. 

2. Самостійність у використанні 

фахових умінь для організації 

колективного музикування.  

3. Прояв творчо-вольових зусиль в 

роботі з хоровими колективами. 

Творчо-виконавський 

Критерій Показники 

Ступінь творчої результативності 

студентів у практичній передачі 

яскравих музично-художніх образів. 

1. Прояв емоційних переживань в 

інтерпретації вокально-хорових 

творів. 

2. Адекватність операційно-

аналітичних засобів у втіленні 

набутих студентами вокально-

хорових знань. 

3. Художньо-пошукова активність у  

досягненні студентами 

виконавського результату. 

 

У цілому, наведені ознаки вокально-хорової підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва за означеними критеріями сприятимуть 

досягненню студентами високого виконавського результату, що 

уможливлюють їх входження в реальну практичну роботи у співацьких 

колективах у якості керівника та відповідатиме індивідуальній траєкторії 

професійної самореалізації – підготовленості до вокально-хорової діяльності з 
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учнівською молоддю. Обмін інформацією між студентами, які створили 

індивідуальні творчі платформи, сприяє виявленню рівнів їхньої 

підготовленості до вокально-хорової діяльності з учнями та художньо-

пошукової роботи. 

 

2.2. Педагогічні умови формування вокально-хорової 

підготовленості майбутніх учителів музичного мистецтва 

 

В обґрунтуванні педагогічних умов, які мають сприяти вирішенню 

завдань дослідження, ми виходимо з того, що завдяки вищезазначеним 

підходам у навчанні можливо означити відповідні шляхи, що сприятимуть 

позитивному перебігу навчальної діяльності у процесі формування 

готовності студентів до вокально-хорової роботи з учнями. Адже, важливо 

дати студенту можливість вибору інструментів, засобів і способів досягнення 

цілей, змісту творчої роботи, методів її виконання, заохочувати до 

вироблення власного погляду на проблему та знаходження ефективних 

методів її вирішення, адже студент стає компетентним у той момент, коли 

осягає способи організаційної, когнітивної, креативної діяльності.   

Якщо викладач активно підключає студента в процес побудови власної 

траєкторії особистісного й професійного розвитку в аспекті вивчення 

вокально-хорових дисциплін, він відкриває можливість реалізації 

індивідуальних творчих здібностей студента, що підтримується принципом 

побудови індивідуальної освітньої траєкторії, забезпечуючи студенту 

освоєння навчальних дисциплін з можливістю отримання знань різного рівня 

як з теоретичних, так і з практичних аспектів, тож студенти вільні в способі 

вирішення поставленої проблеми, мають можливість реально відчути власні 

можливості у набутті компетентностей, завдяки наданню самостійності у 

вирішенні нагальних питань вокально-хорової підготовки. А 

взаємопов’язаний інтегрований комплекс вищезазначених критеріїв 

структурує в собі усі напрями вокально-хорової підготовки студентів 
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факультетів мистецтв, що інтенсифікує їх підготовленість до вокально-

хорової практичної діяльності з учнями та сприяє розвитку та саморозвитку, 

новаторському баченню своєї професійної місії, готовності до виконання 

творчо-виконавських, педагогічно-виховних та організаційних функцій.  

Запозичуючи визначення, знайдене в Академічному тлумачному 

словнику української мови, вважаємо за необхідне наголосити, що «умова» 

визначається як деяка необхідна обставина, що забезпечує здійснення, 

створення, утворення чого-небудь, або сприяє чомусь [26]. Доцільно 

зазначити, що представлено різноманітні трактування педагогічних умов, і як 

сукупності об’єктивних можливостей змісту навчання, методів, 

організаційних форм, що забезпечують успішність реалізації освітньої мети 

(за О. Федоровою) [54, 10], і як єдність свідомості і діяльності, де саме 

діяльність людини зумовлює формування свідомості, усіх психологічних 

якостей особистості, які, своєю чергою, спрямовують і регулюють практичну 

діяльність (за С. Рубінштейном) [39]. У педагогіці педагогічні умови 

представлено як сукупність заходів,  що забезпечують найбільш сприятливе 

середовище для ефективного функціонування методичної системи (за 

О. Ростовським) [37, 9]. 

У дослідженні Юань Кай, під педагогічними умовами розуміється 

сукупність факторів, що забезпечують продуктивність перебігу навчального 

процесу та отримання адекватного поставленій меті результату, розвитку 

відповідних якостей і властивостей особистості, що сприяють вирішенню 

виникаючих суперечностей. На думку дослідника, педагогічні умови це 

«система, яка забезпечує ефективність навчального процесу». Доцільність 

педагогічних умов автор обґрунтовує положенням педагогічної науки про те, 

що для ефективності процесу мистецького навчання  необхідно «створювати 

для особистості такі ситуації, в яких означений феномен міг би виявлятися і 

закріплюватися» [66,  409]. 

Доцільно підкреслити, що з філософської позиції наукового пізнання, 

умови розглядаються як сукупність явищ, об’єктів, необхідних для 
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виникнення, існування, або зміни певного об’єкту. Умова необхідна для 

виявлення ставлення до предмета оточуючих обставин-явищ, без яких він 

(предмет) існувати не може. Також, умова це відношення речі стосовно тих 

чинників, завдяки яким вона виникає й існує, тобто, це й середовище, й 

обставини, і можливість виконання, або ж існування та розвиток чогось 

іншого, нового [56]. 

З позиції мистецької педагогіки умова розглядається як обставина 

зовнішнього та внутрішнього характеру, що спеціально створюються та 

реалізуються в освітньому середовищі цілеспрямовано, вона є достатньою та 

обов’язковою для досягання успішності в досягненні навчальної чи освітньо-

виховної мети (за Г. Падалкою) [30]. Вітчизняний науковець А. Зайцева 

виділяє такі педагогічні умови, суголосні з проблемами нашого 

дослідницького пошуку, а саме: організація навчально-виховного процесу на 

основі інтегрованого поєднання спрямованості студента на самореалізацію та 

свідомої саморегуляції його вольової сфери; забезпечення творчої взаємодії 

викладача зі студентами у процесі художньо-педагогічної інтерпретації 

музичних творів з урахуванням праксеологічних факторів; спонукання до 

самоорганізації творчих виконавських дій студентів та формування досвіду 

музично-педагогічного самоуправління; оволодіння інтегративними 

методами стимулювання творчого мислення у процесі застосування 

варіативних імпровізаційних завдань, що актуалізують фаховий досвід 

майбутніх учителів музики; спрямування рефлексивних дій студентів на 

гедоністично-творчий результат в організації концертно-виконавської 

просвітницької роботи зі школярами [12].  

Розробка педагогічних умов корелюється з потребою вирішення 

різноманітних педагогічних проблем і в узагальненому вигляді 

потрактовується як сукупність заходів, що спрямовані на підвищення 

ефективності педагогічної діяльності. Визначення педагогічних умов на 

основі узагальнень дозволяють нам розглядати умови як чинники, зовнішні 

та внутрішні обставини, сукупність педагогічних заходів, що гарантують 
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успішний перебіг, реалізацію психолого-педагогічного, організаційно-

методичного, дидактичного супроводу процесу формування вокально-

хорової готовності студентів до виконання фахової діяльності.  

З цієї позиції, ми можемо передбачити, що фахова підготовки студентів 

мистецьких факультетів педагогічних університетів до вокально-хорової 

практичної діяльності з учнями буде більш ефективною, якщо в освітньому 

процесі будуть забезпечені необхідні для цього педагогічні умови, що 

сприятимуть реалізації моделі готовності студентів факультетів мистецтв до 

вокально-хорової практичної діяльності з учнями. 

У процесі дослідження з’ясовано, що вокально-хорова готовність 

студентів – майбутніх учителів музики під час навчання, знаходиться в 

прямій залежності від дотримання таких педагогічних умов, як: забезпечення 

взаємодії пізнавальної, оцінювальної та творчої діяльності студентів 

факультетів мистецтв; інтегративного поєднання аудиторної та 

позааудиторної різновидів навчальної, самостійної, концертно-практичної 

діяльності студентів факультетів мистецтв у процесі їх вокально-хорової 

підготовки до практичної роботи з учнями; створення професійно-творчого 

навчального середовища майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі 

вокально-хорової підготовки до продуктивної діяльності.  

Перша педагогічна умова – забезпечення взаємодії пізнавальної, 

оцінювальної та творчої діяльності студентів факультетів мистецтв. На 

наш погляд, саме симбіоз пізнавальної, оцінювальної та творчої діяльності 

виступає вагомим елементом забезпечення ефективності під час формування 

готовності майбутніх учителів музики до вокально-хорової практичної 

діяльності зі школярами, у тому числі на основі отримання вокально-

хорового досвіду на консолідаційній основі.  

На думку О. Шевченко, активізація пізнавальної діяльності студентів 

залежить від «усвідомлення зв’язку між змістом навчального матеріалу й 

сучасною мистецькою інформацією; орієнтації студентів на самостійне 

з’ясування й визначення раціональних способів виконання навчально-
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пізнавальних завдань, на розробку засобів і прийомів організації навчальної 

діяльності; стимулюванні студентів до втілення теоретичної навчальної 

інформації у професійно-практичному досвіді» [62, 189]. 

Завдяки уведенню консолідаційного напряму ми зможемо забезпечити 

взаємодію фахового та практичного напрямів підготовки при збережені 

змісту кожного з цих рівнозначущих напрямів, які, відзначаючись власною 

специфікою, характеризуються внутрішньою спорідненістю і тяжіють до 

взаємодоповнення, взаємозумовленості збалансовано співіснують, 

взаємодоповнюючи та взаємозбагачуючи один одного. У нашому 

дослідження ця думка знаходить своє відображення в обґрунтуванні 

методики, спрямованої на формування готовності студентів до вокально-

хорової практичної діяльності з учнями, а забезпечення консолідаційної 

єдності фахового та практичного напрямів підготовки вчителя музичного 

мистецтва передбачає використання формально-логічних та інтуїтивно-

евристичних засобів. 

Зокрема, успішність формування означеного в дослідженні феномену – 

готовності до вокально-хорової практичної діяльності, безумовно, залежить 

від набуття певного вокально-хорового досвіду студентами у процесі 

навчання у ЗВО, що включає й інтуїтивну природу особистості, коли 

інсайтність творчості – є сплавом пізнавальної та оцінної діяльності, а 

творчість та оцінні судження, щодо підготовки творчих програм, проєктів, 

сприяють новому пізнанню та виробленню умінь до нестандартних способів 

вирішення звичних проблем незвичним способом, тощо. 

У філософії вважається, що основою педагогічної інтуїції є осягнення, 

пізнання, оцінка та творчість. Відтак, педагогічна інтуїція розглядається як 

особистісна здатність до пізнання істини шляхом її безпосереднього 

передбачення бездоказового обґрунтування й визначає основні її ознаки: 

раптовість, безпосередність, неусвідомленість. Отже, інтуїція є, передусім, 

однією з форм неусвідомленого відображення, зв’язаного з проявами 

діяльності мислення суб’єкта, і розуміється як неусвідомлена індивідом 
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діяльність мислення щодо переробки й узагальнення отриманої раніше 

актуальної інформації [56].  

У мистецькій педагогіці інтуїція відіграє надзвичайно важливу роль, 

адже інтуїція «не зводиться ні до раціонального мислення, ні до емоційного 

наповнення діяльності студентів у процесі їх творчості. Здатність людини 

думкою скоригувати довгі шляхи руху до істини, минати в уявленні різного 

роду «проміжні станції» і є суть істинного пізнання. Саме ця ознака інтуїції 

говорить про те, що процес інтуїтивного пізнання неможливо формалізувати, 

для нього неможливо виробити певну логічну формулу. Раптовість 

інтуїтивного висновку є результатом синтетичної діяльності мислення, 

внутрішні процеси якого часто не усвідомлюються суб’єктом, хоча завдяки 

їм водночас здійснюється аналіз множинності чинників» [62,189]. 

Для формування готовності студентів – майбутніх учителів музики до 

вокально-хорової практичної діяльності зі школярами, важливим є той 

унікальний знаннєвий тезаурус, який трансформований нами відповідно до 

означеної проблеми та підтриманий ресурсом для її вирішення, оскільки 

студентам за весь період навчання варто формувати вміння до 

цілевизначення на підставі оцінних суджень, конкретизації плану розв’язання 

певної проблеми та перетворення знаннєвого теоретичного ресурсу, 

отриманого під час навчання, введення оцінного контексту для виявлення, на 

що саме можна спиратись у процесі вирішення проблеми, та переміщення 

інформації у коло виконання певного творчого завдання з урахуванням 

інтуїтивного просвітлення, осмислення, усвідомлення, переосмислення, 

вибору потрібних методів для вирішення завдання.  

У практичній мистецькій діяльності зазвичай використовується 

звичний план, а саме:  

- прийняття й розуміння цілі, як власної так і поставленої викладачем, її 

збереження впродовж тривалого часу та підпорядкування їй всього 

надбаного, набутого в роки навчання знаннєво-творчого потенціалу студента;  
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- самостійна постановка цілі (уявлення цілі до початку дії, 

усвідомлення цілі, її формування);  

- оцінна робота щодо визначення реальності досягнення цілі, її 

співвіднесення з власними можливостями, потенціями та компетенціями 

(іноді потрібна заміна нереальних цілей реалістичнішими) у відповідності до 

своїх можливостей у процесі виконання поставленого завдання у досягненні 

цілі;  

- визначення напряму виконання, послідовності розділення головної 

цілі на менші з урахуванням рівня досягнення менших цілей (за результатами 

виконання навчальних дій) та досягнення конкретної цілі у комплексі 

вирішення менших завдань до досягнення єдиної цілі;  

- конкретизації цілі, визначення її залежності від умов і, зв’язку з цим, 

постановка нових завдань, тощо.   

Саме за цих умов можливо поєднання знаннєвого тезаурусу, 

практичного ресурсу з інтуїтивно-знайденими шляхами власного вирішення 

конкретного завдання у вокально-хоровій роботі студентів факультетів 

мистецтв. Отже, постійне поглиблення знань сприяє звільненню від кліше та 

розвитку інтуїтивних можливостей студентів, підкріплених потужним 

знаннєвим ресурсом, вміннями до реалістичної оцінки у виборі вірних 

рішень у творчо-виконавській роботі слугуватиме студентам, як у роки 

навчання, так і в подальшій самостійній професійній практиці.    

Вважаємо доречним навести висловлювання провідного вітчизняного 

науковця Г. Падалки, що суголосно до нашого бачення «інтуїтивного 

осяяння» у навчальній та, згодом і в професійної діяльності фахівців творчих 

спеціальностей, а саме: «інтуїція, це відсутність будь-яких зусиль і 

ускладнень, коли дія відбувається легко, без напруження; коли присутнє 

відчуття впевненості у своїх діях (наприклад, щодо обрання темпу, 

виконання акцентів, трактування виконавської концепції тощо); швидкість 

протікання (інсайту), відсутність тривалих роздумів (наприклад, фахівці, 
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нерідко, навіть не знаючи художнього твору, можуть з впевненістю впізнати 

автора, інтуїтивно відчуваючи стиль) тощо» [30, 119].  

Провідну ідею щодо консолідаційного згуртування (за О. Шевченко) 

пізнавальної, оцінювально-інтерпретаційної та творчо-продуктивної 

діяльності, представлено і в авторській позиції Г. Падалки щодо визначення 

художнього пізнання як взаємодії сприймання, оцінювання і творення в 

мистецтві набуває для нас вирішального значення. Так як зміст мистецької 

освіти спрямовано на освоєння цінностей мистецтва, художньо-естетичний 

розвиток, оволодіння різновидами мистецької діяльності, так, відповідно, 

особливого значення набуває розвиток здатності тих, хто навчається, до 

сприймання, оцінювання і творення в мистецькій сфері. А художнє 

сприймання, оцінювання і творення, Г. Падалка пропонує трактувати «як 

різновиди навчальної діяльності, що співіснують у певних зв’язках та 

відношеннях, що уможливлює їх вивчення як системного об’єкта» [29, 28].  

Допускаючи специфічність представлених у дослідженні різновидів 

навчальної вокально-хорової діяльності вважаємо, що необхідно підтримати 

думки науковців та дослідників щодо консолідаційного застосування 

пізнавальної, оцінювальної та творчої діяльності, що є фундаментом у 

досягненні цілісності навчальних дій студентів у процесі формування 

готовності до вокально-хорової практичної діяльності з учнями. 

Відтак, у результаті пізнавальної діяльності передбачається надбання 

мистецької та педагогічної інформації в поєднанні з отриманням студентами 

інформаційно-теоретичних фундаментальних знань у кожному з визначених 

напрямів вокально-хорової підготовки. Наголосимо, що пізнавальна діяльність 

не може здійснюватися без внутрішньо-оцінної діяльності, зокрема оцінювання 

одержаної інформації та уявлення про практичну значущість її в подальшій 

практичній реалізації під час вокально-хорової роботи з учнями. Констатуємо, 

що і процеси пізнання, і творчі процеси, завжди супроводжуються 

оцінювальними діями. При чому творчість можлива в таких вимірах, як-от: 

наукової, педагогічної та виконавської творчості, тощо.  
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Доречно зазначити, що саме триєдність, або поєднання трьох 

складових фахової підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних 

університетів, теоретичного, методичного й практичного контекстів 

підводить процес набуття фахових знань, умінь до набуття потенціалу, адже 

саме у творчій роботі з учнями так необхідно виявити педагогічно-творчий 

потенціал, який сприятиме заохочувальним засобом до занять у вокально-

хоровому колективі, справжньому захопленню співацькою діяльністю та 

високими творчо-виконавськими результатами у подальшій співацькій роботі 

з учнями. 

Творчий потенціал переходить в реально-прогнозовану площину, коли 

виявляється як певна цінність: винаходи, книги, картини, музичні твори і т. 

ін. До загальної структури творчого потенціалу введено такі складові: 

«задатки, схильності, інтереси, допитливість, швидкість у засвоєнні нової 

інформації; прояви загального інтелекту; наполегливість, цілеспрямованість, 

працелюбність; порівняно швидке та якісне оволодіння вміннями, навичками, 

майстерністю виконання певних дій; здібності до реалізації власних стратегій 

і тактик різних проблем, завдань, пошуку виходу зі складних нестандартних, 

екстремальних ситуацій тощо» [23, 118]. В. Лихвар уважає, що «творчий 

потенціал – сукупність творчих здібностей, що необхідні для виконання 

творчої діяльності, а рушійною силою, ядром творчого потенціалу є 

внутрішні фактори особистості. Внутрішні фактори особистості виступають 

генеральними чинниками у саморозвитку, самореалізації, самодіяльності, 

вільних дій і вчинків особистості» [19].  

Дослідники акцентують увагу на важливості ролі соціального фактору 

в процесі актуалізації потенційних резервів особистості [1; 8; 16; 23; 29; 31; 

43; 44], підкреслюють потребу у створенні соціокультурного розвивального 

простору, який дасть можливість особистості у процесі набуття соціального 

досвіду самореалізувати власні природні потенції та задатки. На думку Хуа 

Вей, «творчий потенціал – це сукупність якостей майбутнього фахівця, що 

визначають можливість і межі його участі у навчально-професійній 
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діяльності. Творчий потенціал саме учителя музичного мистецтва – це 

особистісні якості, навички, внутрішня творча енергія та інші творчі 

можливості майбутнього спеціаліста, які у сукупності можна формувати 

через активну продуктивно-творчу фахову діяльність» [58, 108]. Тож, 

творчий потенціал особистості визначається як об’єктивними, так і 

внутрішньо-особистісними чинниками, серед яких провідну роль відіграють 

здібності і особисте ставлення до творчості. 

З позиції педагогічної умови забезпечення взаємодії пізнавальної, 

оцінювальної та творчої діяльності студентів факультетів мистецтв, 

становленню їхнього творчого потенціалу сприяє створення необхідного 

навчально-мистецького середовища (за О. Побірченко) [34, 225], окрім того, 

становленню творчого потенціалу музикантів-виконавців також сприяє 

формування духовної атмосфери в студентському творчому колективі; 

етапність педагогічного впливу; уведення варіативних форм в організацію 

поліаспектної музично-виконавської діяльності; організація діалогічної 

взаємодії між учасниками художньо-творчого процесу, спрямованого на 

поліаспектність художніх напрямів, жанрів, стильових систем, засобів 

художньої виразності, тощо (за В. Воєводіним) [7, 12]. Тож, як бачимо, 

творчий потенціал, значуща особистісно-професійна якість, яка набувається 

як в період навчання, так і в подальшій активній роботі за фахом, та вміщує в 

себе запропоновані вище аспекти (консолідаційність, досвід, творчий інсайт), 

проте запропонована педагогічна умова забезпечення взаємодії пізнавальної, 

оцінювальної та творчої діяльності студентів факультетів мистецтв, 

передбачає комплексне поєднання вищезазначених аспектів, що є необхідним 

для проведення ефективної вокально-хорової практичної діяльності з учнями. 

Адже ця педагогічна умова сприяє досягненню студентами факультетів 

мистецтв педагогічних університетів відчуття внутрішньої єдності 

навчальних дій та спрямовує їх на отримання комплексних компетентностей, 

що передбачає прояв творчо-педагогічного потенціалу задля успішного 

здійснення студентами вокально-хорової діяльності з учнями.  
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Зазначимо, що педагогічна умова забезпечення взаємодії пізнавальної, 

оцінювальної та творчої діяльності студентів факультетів мистецтв 

педагогічних університетів створює необхідні умови для реального 

оцінювання одержаної інформації, реалізації творчих підходів до оволодіння 

вокально-хоровими знаннями, вміннями й навичками. А відтак, процеси 

пізнання та творчості завжди супроводжують оцінювальні дії. Застосування 

творчих підходів (інтуїтивного осяяння, інсайту тощо) у вирішенні 

педагогічно-творчих завдань уможливлюють збагачення пізнавальної 

діяльності студентів та створюють умови, необхідні для якісного оцінювання 

результатів пізнання. Саме пізнавальна діяльність у межах вокально-хорової 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва передбачає збір 

спеціальної, мистецької та педагогічної інформації в поєднанні з кожним з 

означених напрямів професійної підготовки, а творча діяльність є необхідним 

еталоном формування їх вокально-хорового досвіду, активізуючи, при цьому 

процеси взаємодії пізнання й оцінювання.  

Друга педагогічна умова – інтегративного поєднання аудиторної та 

позааудиторної різновидів навчальної, самостійної, концертно-практичної 

діяльності студентів факультетів мистецтв у процесі їх вокально-хорової 

підготовки до практичної діяльності з учнями є важливою для ефективної 

організації вокально-хорового навчання. 

Увесь комплекс освітніх, виховних, розвиваючих і практичних цілей 

процесу вокального навчання уніфікується, універсалізується, балансується 

як аудиторною, так і позааудиторною діяльністю. Відтак, до видів 

позааудиторної роботи нами віднесено участь студентів у круглих столах, 

концертах, диспутах, онлайн зустрічах та інших видах просвітницької 

діяльності. Поширеними видами позааудиторної роботи студентів стали 

також відвідування різноманітних концертів, майстер-класів, 

прослуховування аудіо і відеозаписів, які сприяли формуванню в майбутніх 

фахівців музично-естетичного смаку та навичок вокально-хорової практичної 

діяльності зі школярами. 
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Широке використання навчально-виховних заходів практичного, 

виховного та освітньо-розвиваючого характеру є важливим у діяльності 

мистецьких факультетів ЗВО.  З цього приводу вважаємо можливим коротко 

зупинитись на тому, яким саме комплексом навчально-виховних заходів 

потрібно оволодіти керівнику учнівського вокально-хорового колективу. Для 

цієї роботи студентом факультетів мистецтв необхідно:  

- зробити попередній педагогічний та ціннісно-обґрунтований підбір 

технічно-доступних творів, нескладних для виконання аматорами співацької 

діяльності, оволодіти вміннями попереднього прослуховування й осмислення 

вокально-хорового твору (аналіз та синтез, розбір твору іншими студентами з 

урахуванням вокально-хорового аналізу твору викладачем, порівняння 

виконавських стилів конкретного вокально-хорового твору в інтерпретації 

диригентів та виконавських колективів);  

- забезпечити вокальне (ілюстративне) виконання різних партій 

вокально-хорового твору, дотримання композиторської концепції, самостійне 

прочитання вокально-хорової партитури та урахування особливостей його 

виконання;  

- обміркувати вибір вокально-хорових творів та відповідність діапазону 

дитячих голосів (знати особливості строю, вміти транспонувати у різні 

тональності, мати навички роботи з групами голосів у складі вокально-

хорового колективу; намагатися досягти ритмічної єдності, рівної штрихової 

палітри, злагодженого виконання; пропрацьовувати вокально-хорову 

виразність твору);  

- виховувати в собі постійний емоційний контроль: забезпечення 

сприятливого емоційного фону як у репетиційній, так і концертно-

виконавській практичній діяльності з учнівською молоддю;  

- планомірно розвивати в учасників вокально-хорового колективу 

різних видів слухового самоконтролю, як-от: гармонічний, поліфонічний та 

тембрових слух, почуття ритму;  
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- розвивати вміння вокального показу, набутого у класі з постановки 

голосу;  

- формувати вміння всіх видів роботи, а саме: організаторської, 

практично-репетиційної, концертно-виконавської; виховання необхідних 

вольових якостей, ініціативи, почуття відповідальності перед колективом і 

творче ставлення до спільного виконавства, стимулювання розвитку 

емоційності, пам’яті, мислення, уяви та творчої активності;  

- знати термінологію та досконало оволодівати мануальною 

диригентською технікою. 

Окрім того, педагогічна умова – інтегративне поєднання аудиторної та 

позааудиторної різновидів навчальної, самостійної, концертно-практичної 

діяльності студентів факультетів мистецтв у процесі їх вокально-хорової 

підготовки до практичної діяльності з учнями передбачає самостійну та 

концертно-практичну діяльність. Виховуючи самостійність студентів 

факультету мистецтв, необхідно їх постійно педагогічно спрямовувати таким 

чином, щоб вони самостійного опрацьовували вокально-хоровий репертуар. 

Прикладом для цієї роботи виступає концертний репертуар студентського 

навчального хору, що передбачає відповідальну перспективну планомірність, 

а підготовку вокально-хорових творів для концертної діяльності проводити у 

відповідності до кількості та складності номерів програми, які варто 

підготувати до публічно-концертного виконання студентами навчального 

хору. 

Такою практикою сповнена робота на факультеті мистецтв, адже 

керівники студентських хорів спрямовують увагу студентів-учасників 

навчальних хорів на які саме індивідуальні завдання доцільно звернути увагу 

в процесі самостійної підготовки до наступної репетиції. Отже, поступова 

стратегія спрямування самостійної роботи студентів у навчальних хорових 

колективах, виробляє у них стійкі навички щодо вокально-технічного та 

вокально-виконавського самовдосконалення. Якщо у процесі підготовки до 

відповідального концертного виступу в навчальному студентському хорі 
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поставлено завдання підготувати студента як диригента для публічно-

концертного виступу, то завдання зміщуються у площину аналітичної 

діяльності з самовдосконалення мануально-виконавської техніки диригента 

хору та передбачають активну самостійну практику студента факультету 

мистецтв у роботі над серією диригентсько-виконавських завдань, 

поставлених досвідченим викладачем-диригентом на попередньому 

колективному занятті – репетиції навчального студентського хору.  

Під час практичних занять студенти вивчають хорові твори, працюють 

над удосконаленням вокально-хорової техніки, розвивають і формують 

власні вокальні й музичні задатки, професійну майстерність, учаться співати 

в хорі та працювати з хором.  

Як ми уже зазначали вище, невід’ємною частиною позааудиторної 

роботи студентів є відвідування різних концертів, майстер-класів, 

прослуховування аудіо і відеозаписів. Плідною та неперевершеною за 

значущістю традицією на факультеті мистецтв імені Анатолія Авдієвського, 

стали регулярні проведення майстер-класів провідними педагогами, які 

відкривають практично-методичні напрацювання з різних спеціальностей 

сучасним студентам. Завдяки створеній відеотеці факультету мистецтв, 

кожен студент може переглянути відкриті уроки, майстер-класи та концертні 

виступи студентських хорів, окрім того, збережено кращі відеозаписи 

випускників факультету в період звітів, зокрема,  практичної частини 

комплексного іспиту тощо.   

На факультеті мистецтв імені А. Т. Авдієвського «Хоровий клас» став 

творчо-навчальною лабораторією, в якій студенти пізнають власні 

можливості співацького голосу, набувають основ культури вокально-

хорового співу, глибоко засвоюють виразні можливості вокально-хорової 

музики та закономірності хорового виконавства в цілому. Згідно  зі змістом 

курсу, відбувається фахове та культурне зростання студентів засобами 

вокально-хорової роботи, формується професійний інтерес до безперервного 
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оновлення репертуару. У процесі репетиційної роботи студенти факультету 

мистецтв набувають: 

- додаткові компетентності диригентської та хорової підготовки, в якій 

поєднано загально-професійну  та спеціальну фахову складові, як здатність 

до виконавської практики у вокально-хоровій діяльності;  

- здатність до системної апперцепції та інтеграції галузевих знань і 

вміння вирішувати поставлені завдання в педагогічній та вокально-хоровій 

реальності;  

- важливі практичні вміння застосування теоретико-методичних знань 

для вирішення  проблем як особистісного розвитку, так і художньо-творчого 

розвитку своїх майбутніх учнів;  

- формування комплексу необхідних знань, умінь і навичок, що 

забезпечують педагогічну підготовленість використовувати набутий досвід у 

практичній фаховій діяльності;  

- стійкі навички самостійного навчання. 

Так, до основних завдань вивчення дисципліни «Хоровий клас», 

здебільшого відносять отримання студентами основних компетентностей, які 

сприяють фаховому та культурному зростанню студентів засобами вокально-

хорової роботи, гарантують усталений професійний інтерес студентів до 

постійного оновлення знань, умінь і навичок. У процесі вивчення предметів 

вокально-хорового циклу студентам забезпечується вивчення різних 

музичних стилів і жанрів, знайомство з принципами підбору вокально-

хорового репертуару (особливості підбору репертуару до вокально-технічних 

та виконавських здібностей аматорів співацької діяльності), виховання 

художнього смаку через вивчення й виконання високохудожніх зразків 

вокально-хорового мистецтва. Широке використання синтезу різновидів 

навчальної, самостійної та практичної діяльності сприяє досягненню 

студентами необхідної для співу в навчальному хорі технічно-виконавської 

вправності. 
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Загалом, на вокально-хорових заняттях у студентів розвиваються 

слухові здібності, вокально-хорові навички, які потрібні для роботи з 

хоровим колективом; отримуються навички практичної роботи з хором та 

засвоєння ними всього комплексу вокально-хорових засобів музичної 

виразності; розвиваються творча уява, художній смак, уміння розгадувати 

творчий задум композитора, навички професійно-художнього виконання 

творів; забезпечуються вокально-хоровим репертуаром, необхідним для 

подальшої професійної діяльності.  

Отже, інтегративне поєднання різновидів навчальної, самостійної, 

концертно-практичної діяльності студентів факультетів мистецтв у процесі їх 

вокально-хорової підготовки до практичної діяльності з учнями цілком 

органічно передбачає впровадження наступної педагогічної умови, адже 

інтегративні процесі відбуваються не у відокремлених системах, а у 

професійно-творчому навчальному середовищі, в якому найбільш плідно 

проходить обговорення важливих питань. З цієї позиції обмін та спільно-

професійні заходи наближають нас до позитивного результату – методичної 

підготовленості студентів факультетів мистецтв до успішної вокально-

хорової практичної діяльності з учнями, яка здійснюється в процесі 

розгортання навчання студентів щодо оволодіння необхідним вокально-

хоровим комплексом аудиторної та позааудиторної практики, за умови 

активної самостійної роботи студентів над самовдосконаленням, що загалом, 

сприяє підготовленості студентів до вокально-хорової діяльності з учнями. 

Третя педагогічна умова – створення професійно-творчого 

навчального середовища майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі 

вокально-хорової підготовки до продуктивної діяльності – є необхідною в 

процесі вокально-хорового навчання студентів факультетів мистецтв 

педагогічних університетів та їх практичної підготовки до роботи з учнями.  

Вважаємо доречним навести визначення дефініції «середовище» у 

загальному його значенні, запозичене в дослідженні О. Ярошинської, як 

сукупність умов різного характеру (природних та створених суб’єктами), у 
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яких розгортається конструктивна взаємодія суб’єктів та явищ 

соціокультурної дійсності. На думку дослідниці, терміни: «освітнє 

середовище», «середовище навчання», «педагогічне середовище», стали 

широко вживатися не тільки теоретиками, а й педагогами та психологами-

практиками. Освітнім середовищем професійної підготовки майбутніх 

учителів, дослідниця називає «цілісну педагогічно організовану систему 

умов, що забезпечують активну взаємодію суб’єктів освітнього процесу в 

межах освітнього простору закладу, спрямовану на професійний і 

особистісний розвиток майбутнього вчителя та формування його готовності 

до професійної діяльності, освітнє середовище формується як відкрита 

система, яка відображає цілеспрямовано створювану в освітньому просторі 

навчального закладу взаємодію між усіма його суб’єктами (студентами, 

викладачами, адміністративно-управлінським апаратом та ін.), які у процесі 

взаємодії створюють освітнє середовище як ціле і окремими своїми 

елементами впливають на кожного суб’єкта освітнього процесу» [70, 561].  

Поняття «навчальне середовище», особливості формування й розвитку 

навчального середовища та важливість цього поняття для розвитку освіти 

відображено у вітчизняних дослідженнях В. Бикова, А. Гуржія, М. Жалдака, 

Ю. Жука, В. Kухаренка, В. Фатурової, М. Шишкіної та інших), та 

дослідженнях зарубіжних учених (Д. Гібсона, О. Іванова, Г. Ковальовa, 

Н. Крилової, Я. Корчака, К. Левіна, В. Слободчикова, Б. Ярмахова, В. Ясвіна 

та інших). Під навчальним середовищем, або середовищем навчання, 

дослідники розуміють взаємозв’язок конкретних матеріальних, 

комунікаційних і соціальних умов, що забезпечують процеси викладання та 

навчання. При цьому передбачається безпосередня присутність того, кого 

навчають у середовищі, та взаємовпливу і взаємодії оточення з суб’єктом 

навчання.  

Відкрите навчальне середовище В. Биков визначає, як «доступну для 

учасників навчально-виховного процесу якісну та кількісну різноманітність 

компонент навчального середовища (можлива для використання 
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різноманітність компонент навчального середовища, які можуть бути 

застосовані в навчально-виховному процесі), що визначають його 

потенційний дидактичний простір» [5, 76]. Натомість, професійно-творче 

навчальне середовище у контексті нашого дослідження, це, перш за все, 

середовище в якому невпинно проходить практичне вдосконалення та 

самовдосконалення, вокально-хорове становлення студентів, що 

оволодівають фахом на професійному рівні. Доцільно зазначити, що 

початком до діяльності вокально-хорового напряму студентів виступає їх 

науково-дослідницька робота, що проходить під керівництвом кураторів 

курсів, та сприяє встановленню зв’язків між теоретичними дисциплінами 

вокально-хорового циклу підготовки та практичними індивідуальними 

заняттями, що сприяють вдосконаленню диригентської та вокально-

виконавської підготовки. Окрім того, постійний контроль викладацького 

складу та самоконтроль студентів у роботі над хоровими партитурами 

відбувається за їхньої ініціативи під час консультацій з викладачами 

хорознавства, хорового сольфеджіо, гармонії, основ хорового аранжування, 

тощо.  

У професійно-творчому середовищі відбувається вирішення творчих 

задач, що виникають у процесі активної репетиційної діяльності студентів. 

Заняття у студентських навчальних хорах, обраних студентами 

індивідуально, мають такі спрямування – академічна вокально-хорова 

робота, народнопісенна та регентська робота з підготовки студентів до 

практичної діяльності. Підготовка на мистецькому факультеті імені 

А. Т. Авдієвського до навчально-творчої роботи студентів, упродовж 

багатьох років, підтверджується дієвістю в поєднанні теоретичного циклу 

вокально-хорової підготовки та реальністю практичного відпрацювання 

необхідних для подальшої професійної діяльності практичних вокально-

хорових умінь та навичок. Така навчально-творча практика проводиться у 

хорах академічного, народного та регентського напрямів фахової підготовки 

студентів факультетів мистецтв. Ця послідовність складається з ряду стадій 
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репетиційного процесу. В її основу покладено дидактичні та методичні 

принципи співацької діяльності: слідування від простого до складного, від 

власного до загального, тощо. Дотримання принципових положень 

визначається у вмінні майбутнього керівника дитячого вокально-хорового 

колективу визначити ступінь складності музичних творів, що вивчається, 

обрати правильні шляхи їх послідовного засвоєння. У зв’язку з цим, виникає 

необхідність правильного використання усіх форм роботи в одному, з 

самостійно обраних студентом навчально-творчому середовищі – 

індивідуальної, групової і загально-теоретичної роботи та їх розумному 

співвідношенні, на шляху до здобуття відповідного кваліфікаційного рівня. 

До проблеми становлення мистецько-виконавського професіоналізму 

студентів мистецьких факультетів звертались вітчизняні науковці, а саме: 

О. Бенч, А. Болгарський, А. Козир, А. Лащенко, А. Мартинюк, О. Олексюк, 

О. Ростовський, Т. Пляченко, А. Растригіна, Ю. Пучко-Колесник, 

О. Рудницька, Н. Селезнєва, Л. Шумська, О. Щолокова та інші. Організація 

професійно-творчого навчального середовища дозволяє нам звернутися до 

визначення сутності поняття «професіонал» у відповідності до траєкторії 

нашого дослідницького інтересу. На думку Л. Шумської, це поняття означає, 

що «суб’єкт професійної діяльності; індивід, який задовільно (тобто, з 

позитивним результатом) виконує завдання певного виду соціокультурної 

практики і внаслідок цього отримує від цієї діяльності засоби до існування. 

Для здійснення характеризування професіонала суттєві три моменти: а) 

об’єктивна соціокультурна визначеність, важливість певної персональної 

активності; б) відповідність між завданнями того чи іншого виду діяльності 

та особистісними властивостями суб’єкту дій; в) потреби та мотивації 

діяльності, які забезпечують існування людини» [63, 71]. Ця важлива 

дефініція розуміється дослідниками, як комплекс особистісних властивостей 

суб’єкта дій, який визначається соціокультурними функціями (завданнями) і 

типовими умовами здійснення певного виду діяльності. Тож, професіоналізм, 

як комплекс особистісних властивостей, є тією необхідною якістю людини, 
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що дозволяє їй досягти позитивних результатів у певному виді культурної 

практики» [42, 6].  

Як ми вже розглядали в попередніх роботах [60], «формування 

необхідної компетентності студентів, які планують працювати з дитячими 

вокально-хоровими колективами у професійно-творчому середовищі, 

забезпечує планомірне оволодіння операційною складовою професії, 

спрямованою на отримання ґрунтовних знань із історії та теорії хорового 

мистецтва; вокально-методичної та художньо-стильової підготовки; уміння 

художньо доцільного мануального відтворення змістовної сутності хорових 

творів (відповідної складності у співвідношенні з аматорським рівнем 

дитячої вокально-хорової творчості); навички репетиційного і концертного 

управління навчальним хоровим колективом; володіння педагогічними 

технологіями в диригентсько-хоровому навчальному середовищі» [60].  

Окрім того, саме професійно-творче середовище стимулює до 

зростання особистісного професіоналізму студентів факультетів мистецтв, 

що спрямовано на:  

- цілепокладання та перспективне прогнозування в умовах керування 

навчальним хором;  

- творчу активність та креативність (репетиційного процесу та 

концертного-хорового виконавства студентів); 

- рефлексивність (самопізнання механізмів власного хорового 

мислення, практичного регулювання диригентської діяльності студентів); 

- відповідальність, самостійність, вольова саморегуляція до практичної 

вокально-хорової діяльності студентів; 

- організаційне та практичне здійснення концертно-просвітницької 

діяльності навчального (студентського) хору.  

Професійно-творче середовище ціннісно орієнтує студентів до 

створення репертуарної колекції кожним окремим студентом, що відповідає 

їх технічно-професійним можливостям та ґрунтується на відборі 

високохудожніх зразків класичного світового хорового мистецтва 
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(академічних, народних, духовних зразках вокально-хорового мистецтва). У 

професійно-творчому середовищі відбувається закладання власної траєкторії 

професійно-особистісного розвитку кожного окремого студента у 

відповідності до системи цінностей, обраної студентом для фахового 

самовдосконалення в галузі диригентсько-хорового виконавства (глибокі 

знання та усвідомлення студентами значення професійної діяльності 

видатних хорових диригентів та педагогів; значні внески в мистецьку 

культуру попередників диригентсько-хорової справи; аналіз унікальних 

вокально-хорових явищ вітчизняної культури тощо).  

Ефективним засобом вирішення проблеми створення професійно-

творчого середовища, в якому відбувається формування професіоналізму 

майбутнього керівника вокально-хорового колективу, є диригентсько-

педагогічний супровід. Диригентсько-хорова підготовка студентів – 

найвідповідальніший та досить складний процес, який потребує пильної 

педагогічної уваги з боку викладачів-наставників у сфері відпрацювання 

мануальної диригентської техніки за умови індивідуалізації творчої взаємодії 

педагога та студента в диригентсько-хоровій практиці в навчальному процесі 

та подальший тьюторський супровід у практичній вокально-хоровій 

діяльності, що суголосно з думкою Л. Шумської, яка зазначає, що: 

«інтенсивне розвивальне диригентсько-хорове середовище, як провідна 

педагогічна умова формування професіоналізму майбутнього викладача-

хормейстера, являє собою високо духовний простір, який формує творчий 

стиль хорового мислення, вольову диригентсько-поведінкову позицію, 

потребу у хормейстерсько-педагогічній самореалізації. Наслідком цього 

впливу має стати осмислення диригентсько-хорової освіти як професійно 

значущої цінності – основи для подальшого вироблення власної стратегії 

безперервної освіти, самоосвіти і постійного творчого самовдосконалення 

майбутнього викладача-хормейстера» [63, 72]. 

На нашу думку, саме професійно-творче середовище сприяє  

інтелектуально-творчого обміну інформацією фахового спрямування, що   
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інтегрує змістовні складові, доповнюючи їх індивідуальними знахідками 

студентів у періоди активної практики у межах середовища однодумців, 

самостійно обравших шлях професійної самореалізації з учнівською 

молоддю. Наприклад, здатністю відчувати і демонструвати емоційну 

чутливість, рефлексію ціннісного ставлення до виконання вокально-хорових 

творів, здійснювати активне сприймання, запам’ятовування, збереження, 

відтворення і художньо-педагогічне тлумачення змісту і смислу творів 

вокально-хорового мистецтва тощо.  

У професійно-творчому середовищі значно активізуються процеси 

самопізнання, саморозвитку та вмотивованої взаємодії у педагогічно-

хормейстерському становленні студентів, де взаємодія між студентами в 

умовах професійно-творчого середовища доповнюється тьюторським 

супроводом педагогів різних дисциплін вокально-хорового циклу підготовки 

студентів до вокально-хорової діяльності з учнями. За таких умов  взаємодія 

у цілісній системі професійно-творчого середовища є процесом 

взаємовпливу, взаємозв’язку та взаємовідношень між складними 

професійними поняттями, ідеями, теоріями, концепціями, методами пізнання, 

універсальною об’єднуючою формою їх практичного засвоєння та 

універсального оновлення, де кожен студент є унікальною особистістю з 

неповторним набором професійно-значущих якостей майбутнього керівника 

учнівського вокально-хорового колективу та особистісних цінностей у царині 

диригентсько-хорової культури.  

Спільна співацька робота студентів факультету мистецтв імені 

Анатолія Авдієвського у професійно-творчому середовищі студентських 

навчальних хорів, сприяє безперервному вокальному художньо-

технологічному та духовно-моральному взаємозбагаченню, тим самим, 

дозволяє формувати у студентів досвід творчої взаємодії в умовах 

навчального колективного виконавства та концертно-виконавської практики. 

Такі виступи проходить у найвідповідальніших умовах – концертах 

студентських хорових колективів на сцені Національної філармонії України у 
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Національному палаці мистецтв «Україна», МЦКіМ «Жовтневому палаці», 

де проходять звітні концерти факультету мистецтв імені А. Т. Авдієвського 

та інші святкові заходи. Окрім того, у спільній практиці концертно-

просвітницького спрямування відбувається унікальний процес накопичення 

досвіду організації та проведення масових вокально-концертних заходів, які 

для студентів факультету мистецтв є додатковою формою практичного 

оволодіння навичками організації концертно-масових заходів музично-

просвітницького спрямування у майбутній професійній практиці. 

Професійно-творче середовище сприяє адаптації набутого студентами 

знаннєвого ресурсу – традиційних лекційних диригентсько-хорових дисциплін 

та сучасних технологій навчання, що активно впроваджуються в навчальний 

процес. Це дає змогу в умовах дистанційного навчання студентів факультетів 

мистецтв забезпечити процес їх інформаційної підтримки, завдяки 

інформаційним та комунікаційним технологіям, що урізноманітнює 

індивідуальні форми вокально-хорової підготовки студентів, практично-

оновлені та універсалізовані лекційні курси та спецкурси вокально-хорового 

циклу підготовки студентів мистецького факультету.  

Створення професійно-творчого навчального середовища майбутніх 

учителів музичного мистецтва у процесі вокально-хорової підготовки до 

продуктивної вокально-хорової діяльності з учнями, як одна із провідних 

педагогічних умов підготовки студентів мистецьких факультетів до 

практичної роботи, сприяє їхньому компетентнісному зростанню у 

високопрофесійному та творчому середовищі, яке слугує обміну творчо-

педагогічною інформацією, універсалізує теоретичні здобутки, наближаючи 

їх до вокально-хорової практики, формує індивідуальний творчий стиль 

хорового мислення кожного студента, допомагає виробленню професійно-

вольових якостей, навчає емоційної витривалості та в цілому сприяє 

утворенню професійно-значущих цінностей студентів: усвідомленості 

власної стратегії безперервної освіти згідно з обраним напрямом професійної 

самореалізації у вокально-хоровій діяльності з учнями та продовженню 
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самоосвіти, невпинного творчого самовдосконалення студентів, майбутніх 

керівників учнівських вокально-хорових колективів.  

Отже, ефективність реалізації моделі вокально-хорової підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва буде значно підвищеною за 

дотримання розроблених педагогічних умов (забезпечення взаємодії 

пізнавальної, оцінювальної та творчої діяльності студентів факультетів 

мистецтв; інтегративного поєднання аудиторної та позааудиторної різновидів 

навчальної, самостійної, концертно-практичної діяльності студентів 

факультетів мистецтв у процесі їх вокально-хорової підготовки до практичної 

роботи з учнями; створення професійно-творчого навчального середовища 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокально-хорової 

підготовки до продуктивної діяльності) у щільній взаємодії.  

На основі вищевикладеного, розроблено етапи методики формування 

вокально-хорової підготовленості майбутніх учителів музичного мистецтва в 

процесі вокально-хорової підготовки, що буде впроваджена в чотири етапи, а 

саме: аналітично-пізнавальний; оперативно-пошуковий; рефлексивно-

самостійний; виконавсько-результативний. На всіх етапах експериментальної 

роботи необхідно використовувати такі методи: проєктувальні, інтерпретаційні, 

тестові завдання, вправи для розспівування, інтерактивні тренінги, кейс-методи, 

творчі завдання-вправи, методи стимуляції вокально-хорових знань, 

евристичного діалогу, ескізного опрацювання вокально-хорових творів, 

самооцінювання, імпровізаційні, моделювання, аудіовізуальні, тощо. 

Отже, створена модель вокально-хорової підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до практичної роботи з учнями, що охоплює 

мету та основні дослідницькі завдання, наукові підходи (системний, 

компетентнісний, особистісний, рефлексивний, творчий), принципи 

(культуровідповідності мистецького навчання; побудови індивідуальної 

освітньої траєкторії розвитку; принцип емоційної насиченості вокальної-

хорової роботи), методичні засадницькі положення (інтегроване вивчення 

вокально-хорових дисциплін; спрямування майбутніх учителів музичного 
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мистецтва на активізацію самостійно-творчого навчання; комплексно-

варіативне застосування форм, методів, засобів вокально-хорового навчання), 

структуру означеного феномену, педагогічні умови й етапи педагогічно-

експериментальної роботи (аналітично-пізнавальний, операційно-пошуковий, 

рефлексивно-самооцінювальний і виконавсько-результативний), що 

становить повний технологічний цикл (рис. 2.1). 

Таким чином, у розділі представлено розроблену модель вокально-

хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в педагогічних 

університетах, що становить повний технологічний цикл. 

 

Висновки до другого розділу 

 

У розділі розроблено показники сформованості означеного феномену, 

подано обґрунтування методичних засад, педагогічних умов та моделі 

вокально-хорової підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних 

університетів. 

На основі здійсненого аналізу показниками пізнавально-адаптивного 

критерію є: прояв мотивації до здійснення вокально-хорової діяльності; 

наявність потреби до широкого вивчення вокально-хорового репертуару; 

виявлення інтересу до застосування засобів пластичного інтонування в 

навчальній роботі над мистецьким твором. Показниками когнітивно-

операційного критерію виступає: наявність стійкої установки до набуття 

вокально-хорових компетенцій; обізнаність студентів щодо інноваційних 

технологій вокально-хорового навчання; здатність до використання 

можливостей засобів мультимедіа у процесі музичної діяльності. Показниками 

комунікативно-орієнтаційного критерію визначено: виявлення ініціативності 

студентів у вокально-хоровій роботі; самостійність у використанні фахових 

умінь для організації колективного музикування; прояв творчо-вольових зусиль 

у роботі з хоровими колективами. Показниками творчо-виконавського критерію 

обрано: прояв емоційних переживань в інтерпретації вокально-хорових творів;  
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МЕТОДИ 

Інтерактивні тренінги, проектувальні, інтерпретаційні, тестові завдання, творчі завдання-вправи, 

стимуляції знань, евристичного діалогу, ескізного опрацювання вокально-хорових творів, 
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Сформованість вокально-хорової підготовленості студентів 

Рис. 2.1. Модель вокально-хорової підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до практичної роботи з учнями. 
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адекватність операційно-аналітичних засобів у втіленні набутих студентами 

вокально-хорових знань; художньо-пошукова активність у досягненні 

студентами виконавського результату. 

У розділі розроблено методичні засади вокально-хорової підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва, які передбачають інтегроване 

вивчення вокально-хорових дисциплін; спрямування майбутніх учителів 

музичного мистецтва на активізацію самостійно-творчого навчання; 

комплексно-варіативне застосування форм, методів, засобів вокально-хорового 

навчання. 

Аргументовано, що інтегроване вивчення дисциплін вокально-хорового 

циклу підготовки студентів факультетів мистецтв – найбільш складна й 

багатофункціональна освітня ланка, яка включає опанування студентами 

теоретичними знаннями дитячого вокально-хорового виконавства, методичними 

прийомами формування культури співацької діяльності, оволодіння 

практичними навичками роботи з вокально-хоровими колективами різної вікової 

категорії школярів у мистецьких освітніх закладах, що забезпечує ефективність 

процесу якісного набуття музично-педагогічної освіти студентами та формує їх 

виконавський розвиток, який є необхідним для успішної вокально-хорової 

діяльності з учнями. 

Наступним методичним засадничим положенням є спрямування 

майбутніх учителів музичного мистецтва на активізацію самостійно-творчого 

навчання, що дозволяє їм відпрацьовувати необхідні вокально-хорові вміння 

й навички в процесі індивідуальної самостійної роботи. З огляду на це, 

доцільно опиратися на репродуктивний (тренувально-репетиційний), 

реконструктивний та творчо-пошуковий етапи самостійної роботи студентів 

факультетів мистецтв. Планування самостійної роботи вимагає від майбутніх 

учителів музики розробки індивідуально-сконструйованих завдань різних 

рівнів складності, з урахуванням власних особистісних якостей, фізіологічно-

психологічних властивостей і музичних здібностей, а також інтелектуального 

розвитку, загально-педагогічної та музичної підготовки тощо. 
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Важливим методичним засадничим положенням є комплексно-

варіативне застосування форм, методів і засобів вокально-хорового навчання. 

Вокально-хорова підготовка студентів факультетів мистецтв залежить від 

змістової спрямованості навчально-виховної діяльності й може підвищитися 

за умови розробки та впровадження в практику відповідної методики, що 

містить: мотиваційну спрямованість студентів факультетів мистецтв на 

основі створення позитивної емоційної атмосфери вокально-хорового 

навчання в контексті діалогу; фахову компетентність майбутніх учителів, яка 

виражена повнотою та системністю становлення індивідуального фонду 

педагогічних і мистецьких знань, які забезпечують цілісність набуття 

вокально-хорових знань, умінь і навичок; широке використання 

національного праксеологічного досвіду в процесі спільної творчої 

навчальної діяльності викладача та студентів, у ході якої реалізуються 

музично-вокальні інтереси кожної особистості. 

Ефективність реалізації моделі вокально-хорової підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва буде значно підвищеною за дотримання 

розроблених педагогічних умов, а саме: забезпечення взаємодії пізнавальної, 

оцінювальної та творчої діяльності студентів факультетів мистецтв; 

інтегративного поєднання аудиторного та позааудиторного різновидів 

навчальної, самостійної, концертно-практичної діяльності студентів 

факультетів мистецтв у процесі їх вокально-хорової підготовки до 

практичної роботи з учнями; створення професійно-творчого навчального 

середовища майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокально-

хорової підготовки до продуктивної діяльності.  

Отже, модель вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва охоплює мету та основні дослідницькі завдання, наукові підходи 

(системний, компетентнісний, особистісний, рефлексивний, творчий), 

принципи (культуровідповідності мистецького навчання; побудови 

індивідуальної освітньої траєкторії розвитку; принцип емоційної насиченості 

вокальної-хорової роботи), методичні засади, структуру означеного феномену, 
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педагогічні умови й етапи педагогічно-експериментальної роботи (аналітично-

пізнавальний, операційно-пошуковий, рефлексивно-самооцінювальний і 

виконавсько-результативний), що становить повний технологічний цикл.  

Таким чином, у розділі представлено розроблену модель вокально-

хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в педагогічних 

університетах.  
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РОЗДІЛ ІІІ 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА  

З ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ МИСТЕЦТВ 

 

3.1. Констатувальний етап дослідно-експериментальної роботи 

 

Констатувальний етап дослідно-експериментальної роботи передбачав 

визначення діагностики стану сформованості вокально-хорової 

підготовленості студентів факультетів мистецтв до співацької роботи з 

учнями. Під педагогічною діагностикою ми розуміли розпізнавання й облік 

індивідуальних і групових особливостей учасників творчих колективів, а 

також його умов, змісту та результативності.  

Експериментальну роботу було проведено на базі факультету мистецтв 

імені А. Авдієвського Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова, Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет. У 

процесі констатувального експерименту, який проходив за розробленою 

методикою, брали участь 183 респонденти. Дослідно-експериментальна робота 

проходила за розробленими критеріями та показниками (таблиця 1 у ІІ розділі). 

В експериментальній роботі нами обрано трирівневий варіант виявлення 

отриманих дослідних результатів, а саме: високий, середній, низький, що 

свідчить про якість вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва у педагогічних університетах згідно з визначеними критеріями і 

показниками, які надають можливість створення якісних і кількісних 

характеристик.  

Проведення дослідно-експериментальної роботи на констатувальному 

етапі експерименту дозволило нам надати рівням вокально-хорової 

підготовленості студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів 

якісні та кількісні характеристики. 
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Високий рівень якісної вокально-хорової підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва у педагогічних університетах виявився у студентів, які 

були наполегливі, у них була присутня чітка мотивація для здійснення вокально-

хорової діяльності, вони проявляли яскравий інтерес до вивчення вокально-

хорового репертуару, вільно оволодівали їм у процесі самостійної роботи, з 

легкістю використовували елементи пластичного інтонування у навчальній 

роботі над хоровим твором. Респонденти, яких нами віднесено до високого рівня 

сформованості вокально-хорової підготовленості в повному обсязі володіли  

вокально-хоровими компетенціями, вдало використовували інноваційні 

технології та можливості мультимедійних засобів у вокально-хоровому 

навчанні, проявляли ініціативу в організації навчальної вокально-хорової 

взаємодії з учнями. У вокально-виконавській роботі ці студенти повністю 

розкривали емоційне забарвлення музичного твору, пропонували їх цікаві 

інтерпретації, цілеспрямовано займалися художньо-пошуковою діяльністю. 

Середній рівень прояву сформованості вокально-хорової  

підготовленості майбутніх учителів музичного мистецтва передбачав 

недостатню мотивацію при здійсненні вокально-хорової діяльності, студенти 

мали інтерес до вивчення вокально-хорового репертуару, але самостійно 

оволодіти їм не завжди могли, вони мали бажання використовувати елементи 

пластичного інтонування у навчальній роботі над хоровим твором, але 

вокально-хорові компетенції були ними ще недостатньо опановані. 

Респонденти, яких нами віднесено до середнього рівня сформованості 

вокально-хорової підготовленості, вільно користувалися інноваційними 

технологіями у вокально-хоровому навчанні, використовували можливості 

мультимедійних засобів, але проявляли мало ініціативи щодо вокально-

хорової роботи з учнями. Вони брали участь в організації колективного 

музикування, але потребували консультацій викладача. У виконавській 

діяльності ці студенти факультетів мистецтв проявляли щирі емоційні 

переживання і намагалися по-своєму інтерпретувати вокальні твори, 

проявляючи творчо-індивідуальний підхід до імпровізаційної роботи. 
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Студенти факультетів мистецтв, яких нами віднесено до середнього рівня 

сформованості вокально-хорової підготовленості, мали хист до художньо-

пошукової діяльності. 

Низький рівень показував відсутність мотивації до здійснення 

вокально-хорової діяльності, слабкий інтерес до вивчення вокально-хорового 

репертуару, дуже слабке або відсутнє бажання застосовувати засоби 

пластичного інтонування у навчальній роботі над мистецьким твором. 

Респонденти не мали стремління до набуття вокально-хорових компетенцій, 

демонстрували слабку обізнаність щодо інноваційних технологій вокально-

хорового навчання. Ці студенти майже не здатні використовувати 

можливості мультимедійних засобів у процесі музичної діяльності. У них не 

було інтересу до вокально-хорової роботи. Студенти факультетів мистецтв не 

могли самостійно використовувати фахові уміння для організації 

колективного музикування та не проявляли творчі зусилля в роботі з 

вокальними та хоровими колективами. У респондентів, яких нами віднесено 

до низького рівня сформованості вокально-хорової підготовленості, слабко 

виявлені емоційні переживання та бажання інтерпретації вокально-хорових 

творів. Вони майже не здатні адекватно втілювати набуті вокально-хорові 

знання у творчій та професійній діяльності. 

На першому етапі констатувального експерименту нами було 

досліджено рівні сформованості вокально-хорової підготовленості майбутніх 

учителів музичного мистецтва за пізнавально-адаптивним критерієм. 

Досліджуючи у студентів прояв мотивації до здійснення вокально-хорової 

діяльності ми застосували такі методи, як: бесіда-знайомство, 

спостереження, анкетування. Майбутні вчителя музики розповідали про свої 

професійні мрії, бажання, приводили приклади своїх вчителів, які їм 

запам’яталися під час навчання у школі. Ми спостерігали за респондентами в 

умовах їх безпосереднього навчання при вивченні предметів вокально-

хорового циклу: «Хорового класу», «Практикуму роботи з хором», 

«Сольного співу», «Хорового диригування». Ми спеціально вели 
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спостереження саме на практичних заняттях (виключаючи на констатуючому 

етапі такі теоретичні предмети як «Хорознавство», «Історію хорового та 

вокального мистецтва»), щоб виявити рівень володіння практичними 

вокально-хоровими компетенціями.  

На цьому етапі нами було розроблено анкети «Відношення до 

майбутньої професії». Аналізуючи результати анкетування було виявлено, 

що 58 % студентів не вважають майбутню професію престижною. У питанні 

«Що приваблює Вас у майбутній професії?» тільки 22 % респондентів змогли 

чітко поставити свої цілі. Увагу привернуло запитання «Наскільки серйозним 

і обдуманим вважаєте Ви своє рішення щодо подальшого навчання та вибору 

конкретного фаху?». Позитивно на це питання відповіли лише 14 % 

опитуваних. 

Фіксуючи наявність потреби до широкого вивчення вокально-хорового 

репертуару ми акцентували на виявленні широти обізнаності у творах 

вокально-хорового мистецтва. Було проаналізовано дані по розподілу 

вподобань щодо слухання різних видів музичного мистецтва. У тематичних 

бесідах, присвячених різним жанрам, формам та стилям вокально-хорової 

музики, ми торкалися творців сучасності й минулого: 

- творчості відомих українських композиторів (О. Білаша, М. Колесси, 

С. Людкевича, І. Карабиця, А. Кос-Анатольського, П. Майбороди, А. Мигай, 

Б. Фільц та інших); 

- творчості вокальних гуртів («ДахаБраха», «Ватра», «Пісняри», 

«Піккардійська терція», «Орера», «Pentatonix» і т. ін.); 

- різних стилів та жанрів (класична, естрадна, джазова, рок і т. ін.). 

У результаті проведеної констатувальної експериментальної роботи 

виявилось, що вокально-хоровою музикою у позанавчальний час цікавляться 

лише 32 % студентів факультетів мистецтв, з них лише 15 % подобається 

класична музика та обробки народних пісень. 40 % опитуваних слухають лише 

сучасні вокальні гурти, 23 % обізнані у творчості композиторів-класиків ХVI-

ХІХ ст., 47 % знайомляться з вокально-хоровим мистецтвом лише на заняттях. 
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У питанні виявлення інтересу до застосування засобів пластичного 

інтонування у навчальній роботі над мистецьким твором ми ставили за мету 

виявити рівень володіння цими компетенціями та зацікавленістю до їх 

застосування. На цьому етапі педагогічного діагностування 

використовувалися методи анкетування, письмового опитування та 

спостереження. При обробці результатів анкети, ми побачили що 43 % 

майбутніх учителів музики не розуміли доцільності використання прийомів 

пластичного інтонування у навчальній роботі, 17 % плутали терміни 

«пластичне інтонування» та «хореографічні рухи», у 39 % студентів 

факультетів мистецтв виникали труднощі у процесі оволодіння цим навиком.  

Використовуючи метод спостереження ми мали можливість побачити, 

які помилки допускають студенти факультетів мистецтв педагогічних у 

процесі оволодіння навичками пластичного інтонування на практичних 

заняттях та у процесі самостійної роботи. Проведене письмове опитування 

підтвердило наші висновки.  

Внаслідок проведення констатувального експерименту за пізнавально-

адаптивним критерієм (прояв мотивації до здійснення вокально-хорової 

діяльності; наявність потреби до широкого вивчення вокально-хорового 

репертуару; виявлення інтересу до застосування засобів пластичного 

інтонування в навчальній роботі над мистецьким твором) ми отримали 

результати, які подаємо у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Рівні усвідомлення майбутніми вчителями музичного мистецтва ролі 

вокально-хорової діяльності за  пізнавально-адаптивним  критерієм. 

Показники/рівні низький Середній Високий 

 Абс % абс % Абс % 

Прояв мотивації до здійснення 

вокально-хорової діяльності. 

98 53,55 77 42,08 8 4,37 

Наявність потреби до широкого 

вивчення вокально-хорового 

репертуару. 

102 55,74 79 43,17 2 1,09 
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Виявлення інтересу до 

застосування засобів 

пластичного інтонування у 

навчальній роботі над 

мистецьким твором. 

91 49,73 85 46,44 7 3,83 

Середнє значення за критерієм 97 53,01 80,33 43,9 5,67 3,1 

          

З таблиці 3.1 видно, що значна кількість досліджуваних респондентів за 

пізнавально-адаптивним критерієм показує низький та середній рівні міри 

усвідомлення майбутніми вчителями музичного мистецтва ролі вокально-

хорової діяльності. Так, за першим показником, низький рівень становив 53, 

55 %, а середній 42,08 %. Високий рівень підготовленості до здійснення 

вокально-хорової діяльності з учнями за третім показником 

продемонстрували лише 3,83 % респондентів, середній 46,44 %, а низький 

49,73 %.   

Для наочності, за даними таблиці 3.1., подаємо схематичне зображення 

у діаграмі 3.1. 

низький рівень середній рівень високий рівень

 

Рис. 3.1.  Схематичне зображення рівнів усвідомлення майбутніми 

вчителями музичного мистецтва ролі вокально-хорової діяльності за  

пізнавально-адаптивним  критерієм. 
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Далі ми проводили діагностування за когнітивно-операційним 

критерієм формування вокально-хорової підготовленості майбутніх учителів 

музичного мистецтва до роботи з учнями. Наше завдання було 

продіагностувати ступінь мотивації майбутніх учителів музичного мистецтва 

до набуття вокально-хорових знань, умінь та навичок.  

При діагностуванні наявності стійкої установки до набуття вокально-

хорових компетенцій ми використовували методи безпосереднього 

спостереження (на індивідуальних заняттях з хорового диригування, сольного 

співу та на практичних групових заняттях з хорового класу). Не всі студенти 

вдумливо намагалися засвоїти ці навички, деякі відносились формально до 

поставлених завдань. Щоб виявити причини цього, ми провели анкетування та 

бесіди. Результат виявився таким: тільки 18 % респондентів проявляли 

зацікавленість та наполегливість при оволодінні вокально-хоровими 

компетенціями. У 41 % студентів виникали труднощі при оволодінні цими 

навичками. Це було наслідком слабкої попередньої музичної підготовки або 

повної її відсутності. 11 % майбутніх учителів музики не були зацікавлені 

процесом оволодіння вокально-хоровими компетенціями. Це виникало у 

випадку, коли студенти мали попередню фахову музичну освіту (особливо 

музичне училище), але по фаху – інструментальне виконавство. Це нас 

наштовхнуло на ідею проведення на формувальному етапі експерименту 

тренінгів по виявленню потреби в оволодінні цими компетенціями, як 

базовими, для майбутнього вчителя музики. 

Аналізуючи показник обізнаності студентів щодо інноваційних 

технологій вокально-хорового навчання ми проводили письмове опитування, 

де було представлено такі запитання: 

1. Що означає термін «інноваційні технології»? Поясніть його 

значення у навчальному процесі майбутнього вчителя музики. 

2.  З якими інноваційними технологіями Ви знайомі?  

3. На яких дисциплінах вокально-хорового циклу Ви застосовували  

інноваційні технології? 
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4. Чи допомагають Вам інноваційні технології при засвоєнні дисциплін 

вокально-хорового циклу? 

35 % опитуваних не змогли чітко сформулювати значення терміна 

«інноваційні технології». 39 % студентів не змогли перелічити  інноваційні 

технології, а 20 % виявилися неспроможними назвати  дисципліни вокально-

хорового циклу, де застосовувались ці технології.  

Здатність до використання можливостей засобів мультимедіа в 

процесі музичної діяльності ми перевіряли, застосовуючи методи 

анкетування та самооцінювання. При застосуванні методу самооцінювання 

ми запропонували студентам проаналізувати власні навички використання 

засобів мультимедіа в процесі музичної діяльності: 

- вільне застосування засобів мультимедіа на теоретичних дисциплінах; 

- застосування засобів мультимедіа в практичній діяльності; 

- добір засобів мультимедіа для демонстрації музичного матеріалу; 

- використання мультимедіа при підготовці творчих проєктів. 

Самоаналіз проводився за 5-ти бальною системою [4]. У результаті ми 

зробили висновки, що не всі студенти знайомі з правилами використання  

засобів мультимедіа (17 %), деякі студенти не вміють самостійно визначити, 

які з цих засобів кращі для тієї чи іншої теми (24 %). Студенти, які оцінюють 

своє володіння засобами мультимедіа на «5», становлять 39 %. 

Для цього нами було досліджено учасників констатувального 

експерименту за всіма розробленими показниками (наявність стійкої 

установки до набуття вокально-хорових компетенцій; обізнаність студентів 

щодо інноваційних технологій вокально-хорового навчання; здатність до 

використання можливостей засобів мультимедіа у процесі музичної діяльності), 

що характеризують когнітивно-операційний критерій.  

За результатами діагностування рівнів сформованості вокально-хорової 

підготовленості студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів 

було з’ясовано, що: 
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- за першим критерієм високий рівень було зафіксовано у 3,27 % від 

усіх респондентів, середній у 41,53 % учасників експериментальної роботи, а 

низький – 55,2 % всіх досліджуваних; 

- за другим критерієм – середній рівень був трохи вищий – 43,72 % від 

загальної кількості респондентів, але нижчим був високий рівень – лише 

1,64 % учасників експериментального дослідження; 

- за третім показником (здатність до використання можливостей засобів 

мультимедіа у процесі музичної діяльності) – найвищим був показник 

низького рівня, а саме 53,55 % учасників експериментальної роботи, а 

середній рівень становив 45,9 % усіх респондентів. 

Результати діагностувальної роботи за рівнями мотивації майбутніх 

учителів музичного мистецтва до набуття вокально-хорових знань, умінь та 

навичок на констатувальному етапі дослідно-експериментальної роботи 

представляємо у таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Рівні мотивації  майбутніх учителів музичного мистецтва до набуття 

вокально-хорових знань, умінь та навичок 

 за когнітивно-операційним критерієм. 

 

Показники/рівні Низький Середній високий 

 абс % абс % Абс % 

Наявність стійкої установки до 

набуття вокально-хорових 

компетенцій. 

101 55,2 76 41,53 6 3,27 

Обізнаність студентів щодо 

інноваційних технологій 

вокально-хорового навчання. 

100 54,64 80 43,72 3 1,64 

Здатність до використання 

можливостей засобів 

мультимедіа в процесі музичної 

діяльності. 

98 53,55 84 45,9 1 0,55 

Середнє значення за критерієм 99,67 54,46 80 43,72 3,33 1,82 
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З таблиці 3.2 видно, що за когнітивно-операційним критерієм більше 

ніж 50 % респондентів, учасників констатувального етапу експерименту, 

показали низький рівень мотивації майбутніх учителів музичного мистецтва 

до набуття вокально-хорових знань, умінь та навичок. Високий рівень 

сформованості означеного феномену за першим показником сформованості 

вокально-хорової підготовленості виявили 3,27 % від загальної кількості 

респондентів, які брали участь у діагностичному експерименті.  

Дані таблиці представляємо за допомогою діаграми на рис. 3.2. 

 

 

Рис. 3.2. Схематичне зображення рівнів усвідомлення майбутніми 

вчителями музичного мистецтва ролі вокально-хорової діяльності за  

когнітивно-операційним критерієм. 

 

Для подальшої діагностики ми досліджуємо показники комунікативно-

орієнтаційного критерію з метою визначення рівнів прояву активності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в організації творчої педагогічної 

взаємодії.  
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При виявленні ініціативності студентів у вокально-хоровій роботі 

нами було запропоновано виконання таких завдань:  

- підбір вокальних та хорових творів для власного виконання; 

- підбір дихальних вправ при роботі з курсовим хором на занятті 

«Практикум роботи з хором»; 

- вибір твору для самостійного розучування з курсовим хором. 

Студенти повинні були обрати одне, два, або всі три завдання, описати 

логіку підбору репертуару та власне ставлення до цієї роботи та бажання її 

виконувати. Могли відмовитися виконувати завдання та обґрунтувати цю 

відмову. 

При підрахунку результатів ми виявили, що лише 10 % студентів 

забажали виконати всі завдання, творчо підійшли до їх реалізації. 7 % не 

забажали виконати жодного завдання, аргументуючи, що у них замало 

досвіду до виконання цих завдань. 32 % студентів виконали лише перше 

завдання. Вони пояснили це тим, що впевнено можуть вибирати репертуар 

лише для власного виконання і почувають себе дуже невпевнено, коли 

потрібно працювати з групою. 

Ці завдання були доцільними і при діагностуванні показника  

самостійності у використанні фахових умінь для організації колективного 

музикування. 58 % студентів мали невпевненість при роботі з колективом, 

39 % не змогли використати фахові знання, отримані на індивідуальних та 

теоретичних заняття, для організації роботи хорового колективу. Вони мали 

труднощі у розспівуванні хору, підбору репертуару, який було пристосовано 

під співацькі можливості хору. 64 % студентів не мали навичок 

прослуховування хорового строю та ансамблю. 

Прояв творчо-вольових зусиль в роботі з хоровими колективами нами 

діагностувався за допомогою безпосереднього спостереження при роботі з 

курсовим хором на «Практикумі роботи з хором». Студенти мали можливість 

проявити творчі напрацювання при презентації свого твору для курсового 

твору. Для цього вони використовували методи словесної анотації твору, 
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комп’ютерні презентації про авторів твору та виконавців цього твору [20]. 

Після цього було проведено аналіз та самоаналіз цих творчих проєктів. 

Студенти висловлювали свою думку про кращі виступи, пропонували, які з 

представлених творів вони б хотіли розучувати з курсовим твором. 

Результати аналізу та самоаналізу різнилися. Тоді, як добре оцінили свою 

роботу лише 18 % студентів, інші студенти якість презентацій на «добре» 

оцінили у 33 % студентів. Це показує, що не всі студенти впевнені в своїх 

творчих силах, мають скутість при сценічному виступі, не можуть правильно 

оцінити свою роботу. 

Результати констатації за комунікативно-орієнтаційним критерієм 

подаємо у таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Рівні прояву активності майбутніх учителів музичного мистецтва  в 

організації творчої педагогічної взаємодії  

за комунікативно-орієнтаційним критерієм. 

 

Показники/рівні низький середній Високий 

 абс % абс % абс % 

Виявлення ініціативності 

студентів у вокально-хоровій 

роботі. 

95 51,91 80 43.72 8 4,37 

Самостійність у використанні 

фахових умінь для організації 

колективного музикування.  

98 53,55 81 44,26 4 2,19 

Прояв творчо-вольових зусиль в 

роботі з хоровими колективами. 

96 52,46 85 46,45 2 1,09 

Середнє значення за критерієм 96,33 52,64 82 44,81 4,67 2,55 

  

Згідно з результатами, поданими у таблиці, ми можемо сказати, що тут 

також більше половини (52,64 %) учасників констатувального експерименту 

показують низький рівень активності в організації творчої педагогічної 

взаємодії, середній рівень – трохи менше половини (44,81 %) і надзвичайно 
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мало респондентів показали високий рівень – усього 2,55 %. Дані свідчать 

про необхідність розробки нової методики, що повинна бути спрямована на 

підвищення якості показників, що характерні для комунікативно- 

орієнтаційного критерію. 

Для більш повного графічного відображення в дослідженні наглядно 

представимо результати діагностики за комунікативно-орієнтаційним 

критерієм у формі діаграми 3.3. 

 

 

Рис. 3.3. Рівні прояву активності студентів на 1 етапі експерименту. 

Наступним кроком констатувального експерименту була діагностика 

творчо-виконавського критерію, що має метою визначення рівнів творчої 

результативності майбутніх вчителів музичного мистецтва у практичній 

передачі яскравих музично-художніх образів [15]. 

Показник прояву емоційних переживань в інтерпретації вокально-

хорових творів ми діагностували за допомогою методів анкетування та 

бесіди-інтерв’ю. В анкеті ставилися питання, які стосувалися емоційного 

налаштування хорового колективу на необхідний настрій перед концертним 

виступом, створення творчої атмосфери та емоційного налаштування на 
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виконання хорового твору. При проведенні бесіди-інтерв’ю ми намагалися 

виявити у студентів їх творчий потенціал, обізнаність у питаннях 

інтерпретації хорових творів та методів реалізації творчих задумів. В 

результаті ми отримали 22 % студентів, які творчо ставилися до роботи з 

хоровими творами, пропонували цікаві інтерпретаційні елементи виконання, 

вільно поводили себе перед аудиторією. 36 % студентів мали проблеми при 

обговоренні творчого задуму виконання твору, хоча демонстрували дуже 

цікаві задумки інтерпретації хорового твору. Вони почували себе невпевнено 

при спілкуванні з аудиторією. 42 % респонденти не могли проявити себе як 

інтерпретатора вокального або хорового твору. Учасники констатувального 

експерименту були дуже невпевнені у свої силах і не мали бажання 

виступати перед аудиторією. 

Опрацьовуючи результати констатувального експерименту за 

показником творчо-виконавського критерію, а саме: адекватності 

операційно-аналітичних засобів у втіленні набутих студентами вокально-

хорових знань та художньо-пошукової активності у досягненні студентами 

виконавського результату ми провели  експрес-опитування з питань, які 

стосувалися їх уміння створювати виконавський задум виконання вокального 

або хорового твору, розвитку власного музичного мислення, намірів та 

засобів при втіленні вокально-хорових знань у роботі з творчим колективом, 

бажання досягнути кращого виконавського результату тощо. Виявилось, що 

лише 16 % студентів впевнені у власних силах, вміють використовувати 

набуті вокально-хорові знання у роботі з колективом, чітко формулюють 

поставлені виконавські завдання. 25 % студентів мають труднощі у 

використанні набутих вокально-хорових знань, губляться при роботі з 

колективом, не мають чіткого уявлення про результат власної діяльності. 

30 % студентів мають недостатні фахові знання для роботи з колективом, а у 

29 % респондентів відсутнє бажання показувати будь-який виконавський 

результат своєї творчої діяльності.  
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Результати констатації за творчо-виконавським критерієм подаємо у 

таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

Рівні творчої результативності майбутніх вчителів музичного мистецтва 

у практичній передачі музично-художніх образів  

за творчо-виконавським критерієм. 

 

Показники/рівні низький середній високий 

 абс % абс % абс % 

Прояв емоційних переживань в 

інтерпретації вокально-хорових 

творів. 

96 52,46 81 44.26 6 3,28 

Адекватність операційно-

аналітичних засобів у втіленні 

набутих студентами вокально-

хорових знань. 

99 54,1 81 44,26 3 1,64 

Художньо-пошукова активність 

у  досягненні студентами 

виконавського результату. 

92 50,27 87 47,54 4 2,19 

Середнє значення за критерієм 95,67 52,28 83 45,35 4,33 2,37 

 

Під час аналізу даних діагностичного етапу констатувального 

експерименту за творчо-виконавським критерієм, ми спостерігаємо також, 

що загалом, переважає низький рівень творчої результативності в майбутніх 

учителів музичного мистецтва у процесі практичної передачі музично-

художніх образів – 52,28 %, що більше половини опитаних; середній рівень 

показали лише 45,35 % і високий рівень продемонстрували лише 2,37 %  

респондентів. Доречно підкреслити, що за показником «художньо-пошукова 

активність у досягненні студентами виконавського результату», високий 

рівень становив 2,19 % від усіх учасників експериментальної роботи, 

середній – 47,54 % респондентів, низький – 50,27 % опитаних. Це свідчить 

про те, що майбутні вчителі музичного мистецтва в експериментальній 

роботі проявляли потяг до художньо-пошукової активності у процесі 
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вокально-хорової підготовки, але траєкторія шляху до досягнення ними 

виконавського результату ще не визначена та не усвідомлена.   

Результати діагностичного етапу констатувального експерименту за 

творчо-виконавським критерієм графічно представляємо у вигляді діаграми 

на рис. 3.4. 

 

Рис. 3.4. Рівні творчої результативності студентів факультетів мистецтв 

педагогічних університетів за творчо-виконавським критерієм. 

 

Виходячи з отриманих даних за чотирма критеріями формування 

вокально-хорової підготовленості студентів, а саме: пізнавально-адаптивним, 

когнітивно-орієнтаційним, комунікативно-орієнтаційним та творчо-

виконавським рівнями ми можемо вирахувати загальний рівень 

сформованості вокально-хорової підготовленості майбутніх учителів 

музичного мистецтва до роботи з учнями. Для визначення співвіднесення 

рівнів сформованості вокально-хорової підготовленості студентів, вносимо 

результати досліджень за чотирма критеріями у таблицю 3.5. 
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Таблиця 3.5 

Рівні сформованості вокально-хорової підготовленості майбутніх 

учителів музичного мистецтва за пізнавально-адаптивним, когнітивно-

інтегративним, комунікативно-орієнтаційним  

та творчо-виконавським критеріями. 

 

Критерії/рівні Низький середній високий 

 абс % абс % абс % 

Пізнавально-адаптивний 97 53,01 80,33 43,9 5,67 3,1 

Когнітивно-операційний 99,67 54,46 80 43,72 3,33 1,82 

Комунікативно-орієнтаційний 96,33 52,64 82 44,81 4,67 2,55 

Творчо-виконавський 96 52,46 85 46,45 2 1,09 

Середнє значення за критеріями 97,25 53,14 81,83 44,72 3,92 2,14 

  

З таблиці видно, що  великий відсоток студентів демонструють низький 

рівень – 53,14 % сформованості вокально-хорової підготовленості майбутніх 

учителів музичного мистецтва. Трохи менше половини респондентів, а саме 

44,72 % продемонстрували середній рівень і лише 2,14 % від учасників 

експериментальної роботи – високий.    

Підводячи підсумки констатувального етапу дослідно-

експериментальної роботи доцільно зазначити, що більшість респондентів 

виявила недостатній прояв мотивації до здійснення вокально-хорової 

діяльності; обмежену обізнаність щодо інноваційних технологій вокально-

хорового навчання; певну неспроможність використання фахових умінь для 

організації колективного музикування; часткове нерозуміння ними повноти 

виконання вокально-хорових вправ та завдань, творчої інтерпретації вокально-

хорових творів тощо.      

   Зведену таблицю представляємо у вигляді діаграми 3.5. 
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Рис. 3.5. Рівні сформованості вокально-хорової підготовленості 

майбутніх учителів музичного мистецтва за пізнавально-адаптивним, 

когнітивно-операційним, комунікативно-орієнтаційним та творчо-

виконавським критеріями. 

 

Аналіз результатів констатувального експерименту дозволив виявити 

недостатній прояв мотивації до здійснення вокально-хорової діяльності; 

обмежену обізнаність студентів щодо інноваційних технологій вокально-

хорового навчання; певну неспроможність використання фахових умінь для 

організації колективного музикування; не розуміння студентами повноти 

виконання вокально-хорових завдань, творчої інтерпретації вокально-

хорових творів, тощо. З метою оптимізації цього процесу було проведено 

формувальний експеримент. 
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3.2. Формування фахової підготовленості майбутніх учителів 

музичного мистецтва в процесі вокально-хорової роботи  

 

Методика формувального експерименту здійснювалася в чотири етапи, 

а саме: аналітично-пізнавальний; інформаційно-пошуковий; рефлексивно-

самостійний; виконавсько-результативний. На всіх етапах експериментальної 

роботи було використано методи: проєктувальні, інтерпретаційні, тестові 

завдання, інтерактивні тренінги, творчі завдання-вправи, стимуляції знань, 

евристичного діалогу, ескізного опрацювання вокально-хорових творів, 

самооцінювання, імпровізаційні, моделювання, аудіовізуальні і т. ін. [6; 7; 8].   

У формувальному експерименті взяв участь 61 студент, яких нами було 

розділено на дві групи – контрольну Кг (31 студент) та експериментальну Ег 

(30 студентів). 

Для аналізу результатів формувального експерименту ми 

використовувати математичні обчислення рядів динаміки. Нами розраховано, 

що протягом формувального експерименту якісні значення структурних 

компонентів вокально-хорової підготовленості майбутніх учителів музичного 

мистецтва, таких, як пізнавально-адаптивний, когнітивно-інтегративний, 

комунікативно-орієнтаційний та творчо-виконавський, будуть змінюватись у 

напряму зростання середнього та високого рівнів прояву. 

Для обчислення середнього рівня за показниками кожного критерію ми 

використовуємо формулу: 

Pк =(P1+P2+…+Pn)/n 

Де Pк – середнє значення рівня прояву критерію за показниками; 

P – значення рівня за показником; 

n – кількість показників. 

У нашому випадку рівень прояву критеріїв визначаємо за трьома 

показниками і наша формула має вигляд: 

Pк =(P1+P2+…+P3)/3 

Формувальний експеримент проходив у 4 етапи. 
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Почали наше дослідження з нульового етапу, що провели для 

діагностики початкових рівнів прояву структурних компонентів вокально-

хорової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва у контрольній 

групі [КГ] та експериментальній групі [ЕГ]. Дослідження проводимо 

паралельно для Кг та Ег. Дані досліджень розміщуємо у таблиці для 

подальшого опрацювання.  

Нульовий етап починаємо з дослідження пізнавально-адаптивного 

критерію. Діагностика по показниках критерію контрольної та 

експериментальної груп здійснювалась на основі анкетування та тестування. 

Проведення цих діагностичних заходів виявила в обох групах великий 

відсоток низького рівня сформованості міри усвідомлення майбутнім 

учителем музики ролі вокально-хорової діяльності. Не всі студенти мали 

чітку мотивацію до музичного навчання, а саме до вокально-хорової роботи. 

Вони не мали бажання вивчати вокальні та хорові твори українських й 

зарубіжних композиторів, не цікавилися обробками народних пісень. Ці 

студенти не розуміли роль пластичного інтонування у розвитку навичок 

роботи над хоровим твором.  

Середній рівень сформованості цього критерію виявився у студентів 

факультетів мистецтв, які працювали цілеспрямовано, але не мали достатньої 

базової музичної освіти. Вони намагалися якісно вивчати вокально-хорові 

твори, цікавилися історією вокально-хорового мистецтва, але в них виникали 

труднощі в оволодінні та застосуванні засобів пластичного інтонування у 

навчальній роботі над мистецьким твором.  

І лише невеликий відсоток студентів факультетів мистецтв 

педагогічних університетів, (а саме тих, хто мав попередню фахову вокально-

хорову освіту) показали високий рівень за всіма показниками пізнавально-

адаптивного критерію. 

Результати, які отримані нами за рівнями усвідомлення майбутніми 

вчителями музичного мистецтва ролі вокально-хорової роботи за 

пізнавально-адаптивним критерієм, заносимо до таблиці 3.6.       
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Таблиця 3.6 

Рівні усвідомлення майбутніми вчителями музичного мистецтва 

ролі вокально-хорової діяльності за пізнавально-адаптивним критерієм  

на  нульовому етапі формувального експерименту. 

 

Показники/рівні низький середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % аб

с 

% абс % аб

с 

% абс % абс % 

Прояв мотивації 

до здійснення 

вокально-хорової 

діяльності. 

16 53,3

3 

15 48,

39 

14 46,6

7 

15 48,

39 

0 0 1 3,2

2 

Наявність потреби 

до широкого 

вивчення 

вокально-хорового 

репертуару. 

15 50 17 54,

84 

15 50 13 41,

94 

0 0 1 3,2

2 

Виявлення 

інтересу до 

застосування 

засобів 

пластичного 

інтонування у 

навчальній роботі 

над мистецьким 

твором. 

15 50 16 51.

61 

14 46,6

7 

15 48,

39 

1 3,.

33 

0 0 

Середнє значення 

за критерієм 

15,3

3 

51,1

1 

16 51,

61 

14,3

3 

47,7

8 

14,

33 

46,

24 

0,33 1,1

1 

0,67 2,1

5 

Результати таблиці подаємо у вигляді діаграми 3.6. 
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Рис. 3.6. Рівні усвідомлення студентами ролі вокально-хорової роботи 

за пізнавально-адаптивним критерієм.    

 

Далі на нульовому етапі дослідження діагностуємо когнітивно- 

інтегративний критерій. За показниками цього критерію результати були 

схожими з попередніми висновками. Більшість студентів не мали стійкої 

установки до набуття вокально-хорових компетенцій. Вони не цікавилися 

інноваційними технологіями, які повинні б застосовувати у вокально-

хоровому мистецтві та не використовували засоби мультимедіа в процесі 

музичної діяльності. Процентне співвідношення у контрольній та 

експериментальній групі мали дуже незначні коливання.  

Студенти, які досягли середнього рівня сформованості когнітивно-

інтегративного критерію, бажали оволодіти вокально-хоровими навичками, 

цікавилися інноваційними технологіями, які могли застосувати у вокально-

хоровому мистецтві та намагалися використовувати мультимедійні засоби у 

своєму навчанні. Але ці студенти мали складності в оволодінні цими 

навичками із-за слабкої чи відсутньої попередньої освіти. 
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Високого рівня досягли майбутні вчителі музики, які якісно 

застосовували набуті вокально-хорові компетенції у своїй навчальній 

діяльності та вільно володіли інноваційними та мультимедіа технологіями 

музичного навчання. 

Результати подаємо у таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7 

Рівні мотивації майбутніх вчителів музичного мистецтва до 

набуття вокально-хорових знань, умінь та навичок за когнітивно-

операційним критерієм на нульовому етапі формувального експерименту. 

  
Показники/ 

рівні 

низький середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Наявність 

стійкої 

установки до 

набуття 

вокально-

хорових 

компетенцій. 

16 53,33 16 51,61 13 43,33 15 48,39 1 3,33 0 0 

Обізнаність 

студентів 

щодо 

інноваційних 

технологій 

вокально-

хорового 

навчання. 

16 53,33 16 51,61 14 46,67 14 45,16 0 0 1 3,22 

 Здатність до 

використання 

можливостей 

засобів 

мультимедіа 

в процесі 

музичної 

діяльності. 

15 50 16 51.61 14 46,67 15 48,39 1 3,.33 0 0 

Середнє 

значення  

за критерієм 

15,67 52,23 16 51,61 13,67 45,57 14,67 47,32 0,67 2,23 0,33 1,06 

 

Дані таблиці подаємо у вигляді діаграми на рис. 3.7 
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Рис. 3.7.  Рівні мотивації студентів до набуття вокально-хорових знань, 

умінь та навичок за когнітивно-операційним критерієм. 

Наступна частина нульового етапу формувального експерименту – 

діагностика комунікативно-орієнтаційного критерію. Розглядаючи рівні 

прояву активності студентів в організації творчої педагогічної взаємодії при 

формуванні комунікативно-орієнтаційного критерію ми відмітили у 

більшості студентів відсутність ініціативності у вокально-хоровій роботі. 

Вони невпевнено поводилися на групових практичних заняттях та не бажали 

висловлювати свої думки у творчій діяльності. Ці студенти були 

неспроможні самостійно використовувати фахові знання для організації 

колективного музикування та не проявляли творчо-вольові зусилля в роботі з 

хором. 

Студенти середнього рівня прояву активності в організації творчої 

педагогічної взаємодії бажали включатися в активну вокально-хорову 

роботу, але їм було недостатньо вмінь та навичок для організації 

колективного музикування та у роботі з хоровими колективами. Найменший 

відсоток був студентів високого рівня прояву активності студентів в 

організації творчої педагогічної взаємодії. Вони були ініціативні у творчій 
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вокально-хоровій діяльності, мали хист до організації колективного 

музикування та організації хорових колективів. Результати представляємо у 

таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8 

Рівні прояву активності студентів в організації творчої 

педагогічної взаємодії за комунікативно-орієнтаційним критерієм.  

 
Показники/ 

рівні 

низький Середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % аб

с 

% Абс % абс % абс % Аб

с 

% 

Виявлення 

ініціативності 

студентів у 

вокально-

хоровій роботі. 

15 50 16 51,

61 

14 46,

67 

15 48,

39 

1 3.

33 

0 0 

Самостійність у 

використанні 

фахових умінь 

для організації 

колективного 

музикування.  

15 50 16 51,

61 

15 50 14 45,

16 

0 0 1 3,

23 

Прояв творчо-

вольових зусиль 

в роботі з хором. 

14 46,6

7 

15 48.

39 

16 53,

33 

15 48,

39 

0 0 1 3,

23 

Середнє 

значення  

за критерієм 

14,6

7 

48,9 15,

67 

50,

54 

15 50 14,6

7 

47,

31 

0,33 1,

11 

0,66 2,

15 

    

За результатами таблиці подаємо діаграму на рис. 3.8. 
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Рис. 3.8. Рівні прояву активності студентів в організації творчої 

педагогічної взаємодії за комунікативно-орієнтаційним критерієм.  

Наступний етап нульового формувального експерименту – дослідження 

творчо-виконавського критерію. При фіксації рівнів творчої результативності 

майбутніх учителів музичного мистецтва у практичній передачі музично-

художніх образів, ми користувалися методами анкетування, індивідуальних 

та групових дискусій та методом безпосереднього спостереження. В 

результаті з’ясувалося, що більшість респондентів належить до низького 

рівня  творчої результативності. Ці студенти були малоемоційні при 

виконанні вокальних та хорових творів, не могли оперувати засобами 

втілення набутих вокально-хорових навичок у вокально-хорову діяльність та 

не проявляли активність у досягненні виконавського результату. 

Студенти, які досягли середнього рівня творчої результативності у 

практичній передачі музично-художніх образів, мали бажання емоційно 

передавати художні образи виконуваних творів, втілювали у творчий процес 

набуті вокально-хорові навички, але тільки за допомогою викладачів та 

намагалися проявляти активність при роботі над виконавським результатом. 
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Студенти з високим рівнем творчої результативності, показали 

розвинуті навички емоційно-досконалого виконання вокально-хорових 

творів, вдало втілювали набуті вокально-хорові навички та були активні в 

роботі над виконавським результатом. Результати представляємо у таблиці 

3.9. 

Таблиця 3.9 

Рівні творчої результативності майбутніх вчителів музичного 

мистецтва у практичній передачі музично-художніх образів  

за творчо-виконавським критерієм на нульовому етапі 

формувального експерименту. 

Показники/ 

рівні 

низький середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % аб

с 

% абс % абс % абс % аб

с 

% 

Прояв емоційних 

переживань в 

інтерпретації 

вокально-хорових 

творів. 

14 46,6

7 

15 48,

39 

14 46,

67 

15 48,

39 

2 6,6

7 

1 3,23 

Адекватність 

операційно-

аналітичних 

засобів у втіленні 

набутих 

студентами 

вокально-хорових 

знань.  

15 50 15 48,

39 

15 50 16 51,

61 

0 0 0 0 

Художньо-

пошукова 

активність у  

досягненні 

студентами 

виконавського 

результату. 

13 43,3

3 

15 48.

39 

17 56,

67 

15 48,

39 

0 0 1 3,23 

Середнє значення  

за критерієм 

14 46,6

7 

15 48,

39 

15,3

3 

51,

1 

15,3

3 

49,

45 

0,67 2,2

3 

0,6

7 

2,16 
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Діаграма на рис. 3.9 демонструє значення, що показані у таблиці 3.9. 

 

 

Рис. 3.9. Рівні творчої результативності студентів у практичній 

передачі музично-художніх образів за творчо-виконавським критерієм на 

нульовому етапі формувального експерименту.  

 

Після проведення дослідження всіх критеріїв, що становлять структуру 

готовності майбутніх учителів музичного мистецтва, ми зводимо отримані 

результати у таблицю 3.10. 
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Таблиця 3.10 

 

Рівні сформованості вокально-хорової підготовленості майбутніх 

учителів музичного мистецтва за пізнавально-адаптивним, когнітивно-

операційним, комунікативно-орієнтаційним та творчо-виконавським 

критеріями на нульовому етапі формувального експерименту. 

 

Критерії/рівні низький середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % абс % абс % абс % абс % Абс % 

Пізнавально-

адаптивний 

 

15,3

3 

51,1

1 

16 51,

61 

14,3

3 

47,

98 

14,3

3 

46,

24 

0,33 1.1

1 

0,67 2.15 

Когнітивно-

інтегративний 

15,6

7 

52,2

3 

16 51,

61 

13,6

7 

45,

37 

14,6

7 

47,

32 

0,67 2,2

3 

0,33 1,06 

Комунікативно

-орієнтаційний 

14,6

7 

48,9 15,6

7 

50.

54 

15 50 14,6

7 

47.

31 

0,33 1,1

1 

0,66 2.15 

Творчо-

виконавський 

14 46,6

7 

15 48,

39 

15,3

3 

51,

1 

15,3

3 

49,

45 

0,67 2,2

3 

0,67 2,16 

Середнє 

значення за 

критеріями 

14,9

2 

49,7

3 

15,6

7 

50,

55 

14,5

8 

48,

6 

14,7

5 

47,

58 

0,5 1,6

7 

0,58 1,87 

 

Використовуючи дані таблиці будуємо діаграму на рис. 3.10. 
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Рис. 3.10. Рівні сформованості вокально-хорової підготовленості студентів. 

 

Формувальний експеримент на першому етапі – аналітично-

пізнавальному за пізнавально-адаптивним критерієм. Цей етап було 

спрямовано на активізацію усвідомлення майбутніми вчителями музики ролі 

вокально-хорової діяльності. Експериментальну роботу було підпорядковано 

вирішенню таких завдань: підвищенню проявів мотивації до здійснення 

вокально-хорової діяльності; відчуття потреби до широкого вивчення 

вокально-хорового репертуару та виявленню інтересу до застосування 

засобів пластичного інтонування у навчальній роботі над мистецьким 
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твором. Важливу роль на цьому етапі зіграли такі методи, як: словесні, 

ілюстративні, репродуктивні, проблемно-пошукові та метод моделювання. 

При проведенні індивідуальних та групових занять ми використовували 

методи бесіди-полілогу, проблемної інтерактивної лекції, в яких розкривали 

та пояснювали зміст таких термінів, як: «мотивація», «усвідомлення», 

«інтерес», «пластичне інтонування». Робота проводилася також і над 

практичним освоєнням хорових та вокальних творів, а саме – над 

поповненням особистого вокально-хорового репертуару.  

Об’єднав ілюстративний та проблемно-пошуковий методи при 

формуванні першого показника (прояв мотивації до здійснення вокально-

хорової діяльності) ми розробили низку творчих завдань, у яких намагалися, 

за допомогою ілюстрації відомих класичних хорових творів, виявити 

бажання у студентів получити більш повну інформацію про історію 

написання чи виконання цих творів [3]. Студенти вели пошук маловідомих 

фактів, робили комп’ютерні презентації та доповіді на цю тему. Так, 

вивчаючи історію написання «Реквієму» В. А. Моцарта, студенти 

зацікавилися жанром реквієму та зробили декілька доповідей-презентацій на 

теми: «Історичний розвиток жанру Реквієму», «Сучасні композитори – 

автори реквієму», «Порівняльний аналіз частин Реквієму різних авторів».  

Для формування другого показника (наявність потреби до широкого 

вивчення вокально-хорового репертуару) ми залучили студентів у гру 

«Вгадай мелодію». Метою цієї гри було розширення у студентів діапазону 

знань жанрів та стилів хорової та вокальної музики, розкриття красоти як 

автентичного народного співу, так і сучасної атональної музики та 

додекафонії. Студенти ділились на три команди, готували фрагменти 

музичних творів та ставили запитання щодо них. Для закріплення результату 

було проведено опитування по історії хорового та вокального мистецтва, за 

результатами якого було видно, що високий рівень сформованості другого 

показника був у 3,33 % опитуваних, середнього рівня досягли 56,67 % 

студентів, на низькому рівні залишилось 40 % респондентів. 
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Виявлення інтересу до застосування засобів пластичного інтонування у 

навчальній роботі над мистецьким твором ми формували, використовуючи 

метод художньої ілюстрації. Студентам було запропоновано зі списку 

вибрати твір за бажанням і продемонструвати його виконавський виклад із 

застосуванням засобів пластичного інтонування. Всі завдання проводилися 

на дисципліні «Практикум роботи з хором». Було запропоновано твори: 

українська народна пісня «Ой, ходить сон», українська народна пісня «Два 

веселі гуси», українська народна пісня «Подоляночка», українська народна 

пісня «Два півники», українська народна пісня «Вийди, вийди, сонечко».  

Не всі студенти вдало вирішили ці завдання. Тому, після проведення 

експериментальних дій, ми провели з експериментальною групою бесіду-

висновок, на якій розбирали помилки та самохарактеристики творчої роботи. 

Так, студенти, які залишилися на низькому рівні сформованості показника, 

не могли провести організаційні моменти з розучуванню твору. Вони не 

могли запропонувати вдалі ритмічні рухи для свого твору, не мали бажання 

провести додаткові репетиційні хвилини, формально віднеслись до 

поставленого завдання (36,67 %). Студенти, які досягли середнього рівня 

сформованості третього показника, вдало склали виконавський план твору, 

але їм не вистачило фахових знань для реалізації творчого задуму (56,67 %). 

Лише 6,67 % студентів досягли високого рівня сформованості показника. 

Вони із задоволенням працювали з колективом, використовували інноваційні 

методичні прийоми при залученні засобів пластичного інтонування при 

виконанні хорового твору. 

Результати, які ми отримали, записуємо до таблиці 3.11.    
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Таблиця 3.11 

Рівні усвідомлення майбутніми вчителями музичного мистецтва ролі 

вокально-хорової діяльності за пізнавально-адаптивним критерієм  

на першому етапі формувального експерименту. 

 

Показники/ 

рівні 

низький середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % аб

с 

% абс % абс % абс % абс % 

Прояв мотивації 

до здійснення 

вокально-хорової 

діяльності. 

12 40 14 45,

16 

16 53,

33 

16 51,

61 

2 6,

67 

1 3,22 

Наявність потреби 

до широкого 

вивчення 

вокально-хорового 

репертуару. 

12 40 15 48,

39 

17 56,

67 

15 48,

39 

1 3,

33 

1 3,22 

Виявлення 

інтересу до 

застосування 

засобів 

пластичного 

інтонування у 

навчальній роботі 

над мистецьким 

твором. 

11 36,6

7 

14 45,

16 

17 56,

67 

17 54,

84 

2 6,

67 

0 0 

Середнє значення 

за критерієм 

11,

67 

38,8

9 

14

,3

3 

47,

78 

16,6

6 

55,

56 

16 51,

61 

1,6

7 

5,

5

7 

0,6

7 

2,15 

 

Результати таблиці подаємо у вигляді діаграми на рис. 3.11. 
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Рис. 3.11. Рівні усвідомлення студентами ролі вокально-хорової 

діяльності за пізнавально-адаптивним критерієм на першому етапі 

формувального експерименту.  

Наступним кроком першого етапу формувального експерименту є 

дослідження когнітивно-операційного критерію. Цей етап експерименту –  

інформаційно-пошуковий, було спрямовано на виявлення ступеня 

вмотивованості студентів факультетів мистецтв до набуття вокально-хорових 

знань, умінь та навичок. На цьому етапі ми приділили увагу вирішенню таких 

завдань: наявності стійкої установки до набуття вокально-хорових 

компетенцій; обізнаності студентів щодо інноваційних технологій вокально-

хорового навчання та здатності до використання можливостей засобів 

мультимедіа в процесі музичної діяльності. Ці завдання ми вирішували, 

використовуючи методи: моделювання, заохочення, педагогічного 

спрямування,  стимулювання та інтеграції. Для заохочення студентів до 

набуття вокально-хорових компетенцій, ми проводили лекції-концерти за 

темами, які обирали самі студенти. Так, при вивченні теми «Сучасне 

українське хорове мистецтво» (дисципліна «Хорознавство»), студенти 

запропонували тему лекції-концерту «Українські вокальні гурти   –  схожість 
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та відмінності». Було представлено творчість таких гуртів, як: 

«Піккардійська терція», «Man Sound», «DukeTime», «Океан Ельзи». Студенти 

творчо віднеслись до поставленого завдання, звучали маловідомі твори, 

історії становлення і розвитку колективів, порівнювався репертуар [2]. 

Працюючи над обізнаністю студентів щодо використання інноваційних та 

мультимедіа технологій у вокально-хоровому навчанні, ми запропонували 

використання проєктних технологій при проведенні практичних занять з 

дисципліни «Хорознавство». Студенти працювали малими групами і захищали 

свої творчі проєкти, які могли стосуватися любого напряму вокально-хорового 

мистецтва. Так, було представлено проєкти: «Інтерактивна гойдалка» (яка 

включала у собі комп’ютерну презентацію-тест, питання якого стосувались 

різних напрямів вокально-хорового навчання), «Жартівливий хоровий стрій» 

(де у гумористичній формі викладались основні правила мелодичного та 

гармонічного інтонування), «Музичний крокодил» (студенти записували на 

відео пластичне інтонування відомих хорових творів і поступово та 

фрагментарно включали музичний запис, інші студенти повинні були відгадати, 

який твір представлено). Результати подаємо у таблиці 3.12. 

Таблиця 3.12 

Рівні мотивації майбутніх вчителів музичного мистецтва до набуття 

вокально-хорових знань, умінь та навичок за когнітивно-операційним 

критерієм на першому етапі формувального експерименту. 

Показники/ 

рівні 

низький середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % аб

с 

% абс % абс % абс % абс % 

Наявність 

стійкої 

установки до 

набуття 

вокально-

хорових 

компетенцій. 

12 40 15 51,

61 

16 53,

33 

16 51,

61 

2 6,

67 

0 0 
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Обізнаність 

студентів щодо 

інноваційних 

технологій 

вокально-

хорового 

навчання. 

11 36,6

7 

15 48,

39 

17 56,

67 

15 48,

39 

2 6,6

7 

1 3,22 

Здатність до 

використання 

можливостей 

засобів 

мультимедіа в 

процесі 

музичної 

діяльності. 

12 40 14 45,

16 

16 53,

33 

16 51,

61 

2 6,.6

7 

1 0 

Середнє 

значення за 

критерієм 

11,67 38,8

9 

14,

67 

47,

32 

16,3

3 

54,

43 

15,6

7 

50,

55 

2 6,6

7 

0,6

7 

2,16 

 

Результати таблиці виносимо у діаграму на рис. 3.12. 

 

Рис. 3.12. Рівні мотивації майбутніх учителів музичного мистецтва до 

набуття вокально-хорових знань, умінь та навичок за когнітивно-

операційним критерієм на першому етапі формувального експерименту.   
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Наступне дослідження першого етапу формувального експерименту – 

робота з комунікативно-орієнтаційним критерієм. Для виявлення 

ініціативності студентів у вокально-хоровій роботі, формування 

самостійності у використанні фахових умінь для організації колективного 

музикування та прояву творчо-вольових зусиль в роботі з хоровими 

колективами, запропонували майбутнім учителям музики підібрати пісні-

канони, які б вони самостійно вивчили з курсовим хором та підготували 

загальнокурсовий концерт-презентацію. Для концертного виступу було 

запропоновано пісні: українська народна пісня «Над річкою бережком», 

Б. Фільц «Жук-жученко», українська народна пісня «Ой, є в лісі калина», 

українська народна пісня «Ой, на горі жито, сидить зайчик», українська 

народна пісня-гра «Пташка», українська народна пісня «Сіяв мужик просо», 

українська народна пісня «Женчичок-бренчичок», українська народна пісня 

«Ой, під горою». Всі студенти із задоволенням розпочали роботу над 

підготовкою до концерту, але вже на першому етапі – розучування пісні – 

деякі студенти зіштовхнулися з проблемою відсутності почуття хорового 

строю. Інші студенти не змогли методично правильно розучити канон. Вони 

не мали досвіду і бажання зробити зусилля над собою і попрацювати над 

методичними прийомами розучування пісні-канону. Тому, деякі твори не 

потрапили до концертної програми. Цих студентів ми віднесли до низького 

рівня сформованості комунікативно-орієнтаційного критерію (38,89 %).  

Інші студенти прикладали зусилля до процесу розучування, 

спілкувались, обмінювались досвідом. Але 56,67 % студентів все ж потрібна 

була допомога викладача. Цих студентів факультетів мистецтв нами 

віднесено до середнього рівня сформованості комунікативно-орієнтаційного 

критерію на першому – аналітично-пізнавальному етапі, формувального 

експерименту. Високого рівня сформованості досягли студенти (4,43 %), які 

змогли самостійно опанувати хоровий репертуар, працювали над сценарним 

планом концерту та показали високий рівень співацької культури на своєму 

виступі. 
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Дані представляємо у таблиці 3.13. 

Таблиця 3.13 

Рівні прояву активності студентів в організації творчої 

педагогічної взаємодії. Комунікативно-орієнтаційний критерій.  

Перший етап формувального експерименту. 

 Показники/рівні низький Середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % аб

с 

% абс % Абс % абс % абс % 

Виявлення 

ініціативності 

студентів у 

вокально-

хоровій роботі. 

11 36,6

7 

15 48,

39 

17 56,

67 

16 51,

61 

2 6,

67 

0 0 

Самостійність у 

використанні 

фахових умінь 

для організації 

колективного 

музикування.  

12 40 16 51,

61 

17 56,

67 

14 45,

16 

1 3,

33 

1 3,23 

Прояв творчо-

вольових зусиль 

в роботі з 

хоровими 

колективами. 

12 40 14 45.

16 

17 56,

67 

16 51,

61 

1 3,

33 

1 3,23 

Середнє 

значення  

за критерієм 

11,6

7 

38,8

9 

15, 48,

39 

17 56,

67 

15,3

3 

49,

45 

1,33 4,

43 

0,66 2,15 

    

  Згідно з результатами таблиці будуємо діаграму 3.13. 
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Рис. 3.13. Рівні прояву активності студентів в організації творчої 

педагогічної взаємодії. Комунікативно-орієнтаційний критерій. 

Наступне дослідження першого етапу формувального експерименту 

проводимо за творчо-виконавським критерієм. Ми об’єднали в експерименті 

всі три показники для завдання, яке дали студентам для самостійного 

опрацювання, але перед цим провели підготовчу роботу. Було проведено 

семінар на тему «Емоційна складова концертного виступу», на якому 

розглядались та обговорювались проблеми емоційної скутості, 

сором’язливості, панічних атак, та всіх інших наслідків невпевненості у собі. 

Перед початком семінару було проведено анонімне анкетування, в якому 

ставилися саме питання емоційних проблем для майбутнього вчителя 

музичного мистецтва. Після опрацювання анкет кожну проблему було 

розглянуто на семінарі.  

Також перед виконанням загального завдання було проведено два 

майстер-класи з учителями, які готували свої вокальні колективи до 

конкурсів. Після проведення майстер-класів був обов’язковим круглий стіл-

диспут «Відкритий мікрофон», де студенти ставили запитання досвідченим 

хормейстерам.  
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Всі ці підготовчі заходи проводились після отримання умов загального 

завдання. Це допомогло студентам ставити не абстрактні, а конкретні 

запитання, які у них виникли [20]. 

Тему загального завдання було присвячено підготовці концертного 

виступу не зі своїм курсовим хором, а з дитячим колективом на педагогічній 

практиці. Ми не обмежували респондентів умовами кількості дітей. Вони 

могли обрати як роботу із солістом, так і працювати з дуетами, тріо, 

квартетами та ансамблями. Проведення концертного заходу відбувалося у 

школі і було присвячено Дню матері. Було підготовлено пісні, які розкривали 

образ матері у плані неньки, країни, землі.  

Так, серед творів були: Н. Май «Пісня про маму» (квартет учнів 4 

класу), П. Майборода «Пісня про рушник» (ученик 7 класу), В. Верменич 

«Чорнобривці» (учениця 11 класу), І. Поклад «Пісня про матір» (ансамбль 

студентів факультету мистецтв). Результати виявилися такі: якщо студенти 

контрольної групи у більшості взяли в роботу солістів, то респонденти 

експериментальної групи у більшості працювали з малими формами та 

ансамблями.  

Завдання виконали всі, але результати були різними. До низького рівня 

ми віднесли студентів, які вдало впорались із завданням вибору пісні, але не 

могли урахувати вікові співацькі можливості дітей, тому робота над піснею 

виявилася важкою і ситуацію виправляли викладачі та вчитель музики. (ЕГ – 

35,57 %, КГ – 46,22 %). Середнього рівня досягли студенти, які методично 

правильно зробили вибір пісні, ураховуючи вік і співацькі можливості 

дитини, але потребували допомоги при роботі над твором (ЕГ – 56,67 %, КГ – 

50,55 %). Студенти, які не лише справилися зі всіма поставленими 

завданнями, а й проявили ініціативу і зробили власний ансамбль, були нами 

віднесені до високого рівня сформованості творчо-виконавського критерію 

на першому етапі формувального експерименту (ЕГ – 7,77 %, КГ – 3,23 %). 

Дані розміщуємо у таблиці 3.14. 
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Таблиця 3.14 

Рівні творчої результативності майбутніх вчителів музичного 

мистецтва у практичній передачі музично-художніх образів за творчо-

виконавським критерієм на першому етапі формувального експерименту.  

Показники/рі

вні 

низький середній Високий 

 Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Прояв 

емоційних 

переживань в 

інтерпретації 

творів.  

11 36,67 14 45,

16 

16 53,

33 

16 51,

61 

3 10 1 3,23 

Адеквать 

аналітик-них 

засобів у 

втіленні 

набутих 

студентами 

вокально-

хорових 

знань. 

11 36,67 14 45,

16 

17 56,

67 

16 51,

61 

2 6,6

7 

1 3,23 

Пошукова 

активність   

досягнення 

студентами 

виконавського 

результату. 

10 33,33 15 48.

39 

18 56,

67 

15 48,

39 

2 0 1 3,23 

Середнє 

значення  

за критерієм 

10,6

7 

35,57 14,3

3 

46,

22 

17 56,

67 

15,6

7 

50,

55 

2,33 7,7

7 

1 3,23 

 

Діаграму побудовано на базі значень, поданих у таблиці 3.14. 
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Рис. 3.14. Рівні творчої результативності майбутніх вчителів музичного 

мистецтва у практичній передачі музично-художніх образів за творчо-

виконавським критерієм на першому етапі формувального експерименту.  

По закінченню проведення першого етапу дослідження всіх критеріїв, 

ми зводимо наші результати у таблицю 3.15. 

Таблиця 3.15 

Рівні сформованості вокально-хорової підготовленості майбутніх 

учителів музичного мистецтва за пізнавально-адаптивним, когнітивно-

операційним, комунікативно-орієнтаційним та творчо-виконавським 

критеріями на першому етапі формувального експерименту. 

 

Критерії/рівні низький середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % абс % абс % абс % абс % Абс % 

Пізнавально-

адаптивний 

11,6

7 

38,8

9 

14,3

3 

47,

78 

16,6

6 

55,

56 

16 51,

61 

1,67 5,5

7 

0,67 2,15 

Когнітивно-

операційний 

11,6

7 

38,8

9 

14,6

7 

47,

32 

16,3

3 

54,

43 

15,6

7 

50,

55 

2 6,6

7 

0,66 2,16 

Комунікативно- 11,6 38,8 15, 48, 17 56, 15,3 49, 1,33 4,4 0,66 2,15 
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орієнтаційний 7 9 39 67 3 45 3 

Творчо-

виконавський 

10,6

7 

35,5

7 

14,3

3 

46,

22 

17 56,

67 

15,6

7 

50,

55 

2,33 7,7

7 

1 3,23 

Середнє 

значення  

за критеріями 

11,4

2 

38,0

7 

14,5

8 

47,

03 

16,7

5 

55,

83 

15,6

67 

50,

54 

1,83 6,1

1 

0,75 2,43 

 

Використовуючи дані таблиці представляємо діаграму на рис. 3.15. 

 

Рис. 3.15. Рівні сформованості вокально-хорової підготовленості 

студентів на першому етапі формувального експерименту. 

Другим етапом формувального експерименту ми визначили 

інформаційно-пошуковий. Починаємо з пізнавально-адаптивного критерію. 
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Для сформованості показників цього критерію на другому етапі 

формувального експерименту ми працювали з методами мозкового штурму 

та використовували таку форму роботи з дітьми як «Дитяча філармонія». В 

цей час студенти проходили виробничу практику, і одним із завдань було 

розробити план проведення одного з лекцій-концертів «дитячої філармонії». 

Ми працювали разом зі всіма показниками, які були приорітетними на різних 

етапах підготовки до лекцій-концертів. Потрібно було обрати тему заходу, 

розробити план проведення, вибрати вокальні та хорові твори до цього 

заходу, розробити комп’ютерну презентацію та виступити у ролі ведучого. 

Студенти запропонували такі теми лекцій-концертів: «Всесвітній політ 

«Щедрика»», «Візерунки на щастя, на долю», «Зимонько-колядонько», 

«Сучасність класичної музики». Результатом були задоволені і учні, і 

вчителі, але не всі студенти змогли якісно виконати це завдання. Майже 28 % 

студентів ЕГ та 44 % студентів КГ не змогли самостійно впоратись із 

завданням. Відчувався формальний підхід до справи. Структура лекції 

носила хаотичний порядок, не всі твори відповідали заявленій темі концерту. 

Комп’ютерна презентація повторювала текст ведучого, який не мав зорового 

контакту із глядачами, губився на сцені та мав нечітку дикцію. Емоційність 

виступу була низькою. Цих студентів ми віднесли до низького рівня  

сформованості показників пізнавально-адаптивного критерію на другому 

етапі формувального експерименту. Студенти (61 % ЕГ та 54 % КГ), які 

зуміли вдало зібрати лекційний та музичний матеріал для виступу, зробили 

комп’ютерну презентацію, але на сцені себе почували невпевнено, мали 

погану дикцію і не завжди могли захватити глядацьку аудиторію, ми 

віднесли до середнього рівня сформованості показників пізнавально-

адаптивного критерію. Але 11 % респондентів ЕГ та 2 % респондентів КГ 

отримали схвальні відгуки від всіх учасників цього заходу. Вони вправно 

підбирали матеріал, враховуючи вікову категорію глядачів, впевнено 

поводилися на сцені, вміли тримати увагу глядачів протягом концерту. Дані 

заносимо до таблиці 3.16.       
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Таблиця 3.16 

Рівні усвідомлення майбутнім учителем музичного мистецтва ролі 

вокально-хорової діяльності. 

Пізнавально-адаптивний критерій на другому етапі  

формувального експерименту. 

 

Показники/ 

рівні 

Низький середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % аб

с 

% абс % аб

с 

% абс % абс % 

Прояв 

мотивації до 

здійснення 

вокально-

хорової 

діяльності. 

9 30 13 41,

94 

18 60,

00 

17 54,

84 

3 10 1 3,22 

Наявність 

потреби до 

широкого 

вивчення 

вокально-

хорового 

репертуару. 

8 26,6

7 

14 45,

16 

18 60,

00 

16 51,

61 

4 13,

33 

1 3,22 

Виявлення 

інтересу до 

застосування 

засобів 

пластичного 

інтонування у 

навчальній 

роботі над 

мистецьким 

твором. 

8 26,6

7 

14 45,

16 

19 63,

33 

17 54,

84 

3 16,

67 

0 0 

Середнє 

значення  

за критерієм 

8,33 27,7

8 

13,

67 

44,

09 

18,3

3 

61,

11 

16,

67 

53,

76 

3,33 11,

11 

0,67 2,15 

 

За даними таблиці будуємо діаграму (рис. 3.1 Додаток В). 
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На другому етапі працюємо з когнітивно-операційним критерієм.  

Для формування когнітивно-операційного критерію на другому, 

інформаційно-пошуковому, етапі формувального експерименту ми обрали 

такі методи: аналітичний (збір інформації та її аналіз з приводу різноманіття 

інформаційних технологій та їх застосування у процесі вокально-хорового 

навчання), метод портфоліо (класифікація та систематизація інноваційних 

та медіа технологій за напрямом їх використання у вокально-хоровій 

діяльності), рефлексивний метод (аналіз практичної діяльності у вокально-

хоровому навчанні на прикладі складання контрольних робіт з дисциплін 

«Сольний спів» та «Хорове диригування»). 

На цьому етапі студенти зробили кропітку теоретично-аналітичну 

роботу, створювали індивідуальні портфоліо з тими технологіями, якими вже 

користувалися, або мали можливість користуватися. Після проведення 

контрольних робіт з дисциплін вокально-хорового циклу, на яких були 

присутні всі студенти, проводились бесіди-підсумки з розбору недоліків та 

етапів їх усунення [13].  

Нами було зроблено висновки, що студенти, які мали глибокі 

теоретичні знання, вміло користувалися інтернет-ресурсами, фондами 

бібліотеки, змогли якісно себе представити на контрольних роботах. Їх ми 

віднесли до високого рівня сформованості когнітивно-інтегративного 

критерію на інформаційно-пошуковому етапі формувального експерименту 

(ЕГ – 11,1 %, КГ – 3,23 %). Студенти, які зробили повний теоретичний аналіз 

сучасних технологій, але методично були слабкі, не змогли на контрольних 

роботах проявити себе яскраво. Їх ми віднесли до середнього рівня 

сформованості когнітивно-інтегративного критерію (ЕГ – 58,9 %, КГ – 

51,61 %). Студенти факультету мистецтв, що формально віднеслися до 

поставлених завдань, не мали чітких теоретичних та методичних уявлень, не 

змогли на практичних заняттях показати свої знання та вміння. Їх ми 

віднесли до низького рівня сформованості когнітивно-інтегративного 

критерію (ЕГ – 30 %, КГ – 45,16 %). 
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Дані зводимо у таблиці 3.17. 

Таблиця 3.17 

Рівні мотивації майбутніх учителів музичного мистецтва до 

набуття вокально-хорових знань, умінь та навичок. 

Когнітивно-інтегративний критерій.  

Другий етап формувального експерименту. 

 

Показники/ 

рівні 

Низький середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % аб

с 

% абс % абс % абс % аб

с 

% 

Наявність стійкої 

установки до 

набуття 

вокально-

хорових 

компетенцій. 

10 33,3

3 

14 45,

16 

17 56,

67 

16 51,

61 

3 10 1 3,23 

Обізнаність 

студентів щодо 

інноваційних 

технологій 

вокально-

хорового 

навчання. 

9 30 14 45,

16 

18 60,

0 

16 51,

61 

3 10 1 3,23 

Здатність до 

використання 

можливостей 

засобів 

мультимедіа в 

процесі музичної 

діяльності. 

8 26,6

7 

14 45,

16 

18 60,

00 

16 51,

61 

4 13,

33 

1 3,23 

Середнє значення  

за критерієм 

9 30 14, 45,

16 

17,6

7 

58,

9 

16 51,

61 

3,33 11,

1 

1 3,23 

 

Результати таблиці виносимо у діаграму (рис. 3.2 Додаток В). 

Наступною частиною другого етапу формувального експерименту буде 

розрахунок за комунікативно-орієнтаційним критерієм. На цьому етапі ми 
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запропонували студентам зробити комплекс дихальних вправ, 

артикуляційної гімнастики та вокальних вправ для позбавлення співацьких 

вад у хоровому колективі. Ми запропонували зосередитися на одній із 

запропонованих проблем:  

- затиснута та відкрита манера співу; 

- робота над опорою звуку; 

- робота над чистотою інтонації; 

- робота над розвитком м’язів обличчя. 

Студенти мали можливість запропонувати і власні теми. Всі ці вправи 

потрібно було спочатку зафіксувати, потім йшло обговорення різних технік 

постановки співацького голосу і на кінець студенти мали можливість 

перевірити ефективність своїх вправ на дисципліні «Практикум роботи з 

хором».  

По закінченні комплексного завдання ми підвели підсумки.  

Результати представлено у таблиці 3.18. 

Таблиця 3.18 

Рівні прояву активності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

організації творчої педагогічної взаємодії  

за комунікативно-орієнтаційним критерієм на другому етапі 

формувального експерименту. 

 

Показники/ 

рівні 

Низький середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % аб

с 

% абс % абс % абс % абс % 

Виявлення 

ініціативності 

студентів у 

вокально-

хоровій роботі. 

8 26,6

7 

14 45,

16 

19 63,

33 

16 51,

61 

3 10 1 3,2

3 

Самостійність у 

використанні 

фахових умінь 

9 30 15 48,

39 

18 60,

00 

15 48,

39 

3 10 1 3,2

3 
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для організації 

колективного 

музикування.  

Прояв творчо-

вольових зусиль 

в роботі з 

хоровими 

колективами. 

9 30 13 41.

94 

18 60,

00 

17 54,

84 

3 10 1 3,2

3 

Середнє 

значення  

за критерієм 

8,67 28,9 14,

00 

45,

16 

18,3

3 

61,

1 

16 51,

61 

3 10 1 3,2

3 

    

За результатами таблиці подаємо діаграму на рис. 3.3. (Додаток В). 

 На другому етапі формувального експерименту опрацьовуємо  творчо- 

виконавський критерій. При формуванні творчо-виконавського критерію ми 

звернули увагу на якість виконання студентами пісень шкільного репертуару. 

Так як у більшості студентів була відсутня попередня фахова освіта, або вона 

була недосконала, цей вид діяльності викликав у майбутніх учителів музики 

велику невпевненість у власних силах. Їм було важко якісно одночасно грати, 

співати і слідкувати за емоціями слухачів. Саме тому ми приділили цьому 

виду діяльності особливу увагу. 

Студенти вибирали шкільні пісні, спираючись на досвід володіння 

інструментом, свої вокальні дані та улюблений характер твору. Після цього 

студенти проводили самостійне розучування, брали консультації у 

викладачів, допомагали один одному. У результаті рівні розподілились таким 

чином: 

- високий рівень був зафіксований у студентів, які яскраво представили 

вибраний твір, гра, спів та емоційний характер твору були злагоджені (ЕГ – 

11,1 %, КГ – 3,23 %); 

- середній рівень був у студентів, які змогли показати твір емоційно, 

яскраво, але були недоліки у взаємодії гри та співу (ЕГ – 61,11 %, КГ – 57 %); 
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- низький рівень був зафіксований у студентів, які не змогли досягти 

ансамблю між грою та співом, вони почували себе невпевнено, зупинялися, 

не могли передати емоційний колір шкільної пісні (ЕГ – 27,77 %, КГ – 

39,77 %).  

Результати у таблиці 3.19. 

Таблиця 3.19 

Рівні творчої результативності майбутніх вчителів музичного 

мистецтва у практичній передачі музично-художніх образів  

за творчо-виконавським критерієм 

на другому етапі формувального експерименту. 

Показники/ 

рівні 

Низький середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % аб

с 

% абс % аб

с 

% абс % аб

с 

% 

Прояв 

емоційних 

переживань в 

інтерпретації 

вокально-

хорових 

творів.  

8 26,67 12 38,

71 

18 60,0

0 

18 58,

06 

4 13,

33 

1 3,23 

Адекватність 

операційно-

аналітичних 

засобів у 

втіленні 

набутих 

студентами 

вокально-

хорових 

знань. 

9 30 12 38,

71 

18 60,0

0 

18 58,

06 

3 10 1 3,23 
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Художньо-

пошукова 

активність у  

досягненні 

студентами 

виконавського 

результату. 

8 26,67 13 41.

94 

19 63,3

3 

17 54,

84 

3 10 1 3,23 

Середнє 

значення  

за критерієм 

8,33 27,77 12,

33 

39,

77 

18,3

4 

61,1

1 

17,

67 

57 3,33 11,

10 

1 3,23 

      

Діаграма 3.4 побудована на основі значень таблиці 3.19 (Додаток В). 

У кінці проведення другого етапу дослідження усіх критеріїв, ми 

представляємо усі наші результати у таблиці 3.20. 

Таблиця 3.20 

Рівні сформованості вокально-хорової підготовленості майбутніх 

учителів музичного мистецтва за пізнавально-адаптивним, когнітивно-

операційним, комунікативно-орієнтаційним та творчо-виконавським 

критеріями на  другому етапі формувального експерименту. 

Критерії/рівні Низький середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % Абс % абс % абс % абс % Абс % 

Пізнавально-

адаптивний 

8,33 27,7

8 

13,6

7 

44,

09 

18,3

3 

61,

11 

16,6

7 

53,

76 

3,33 11,

11 

0,67 2,15 

Когнітивно-

операційний 

9 30 14, 45,

16 

17,6

7 

58,

9 

16 51,

61 

3,33 11,

1 

1 3,23 

Комунікативно

-орієнтаційний 

8,67 28,9 14,0

0 

45,

16 

18,3

3 

61,

1 

16 51,

61 

3 10 1 3,23 

Творчо-

виконавський 

8,33 27,7

7 

12,3

3 

39,

77 

18,3

4 

61,

11 

17,6

7 

57 3,33 11,

10 

1 3,23 

Середнє 

значення  

за критеріями 

8,58 28,6 13, 5 43,

55 

18,1

7 

60,

57 

16,5

8 

53,

48 

3,24 10,

8 

0,92 2,97 

 

Використовуючи дані таблиці будуємо діаграму 3.5 (Додаток В). 
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Доцільно показати відмінність у динаміці змін між Кг та Е г, 

порівнюючи їх результати після нульового та поточного етапу. Для цього ми 

робимо таблицю 3.21 та будуємо відповідно діаграму 3.6 (Додаток В). 

Таблиця 3.21 

Порівняльна таблиця результатів формувального експерименту  

від нульового до другого етапу. 

Етапи(середні 

значення)/рівні 

Низький середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % Абс % абс % абс % абс % Абс % 

Нульовий етап 

 

14,9

2 

49,7

3 

15,6

7 

50,

55 

14,5

8 

48,

6 

14,7

5 

47,

58 

0,5 1,6

7 

0,58 1,87 

Другий етап 8,58 28,6 13, 5 43,

55 

18,1

7 

60,

57 

16,5

8 

53,

48 

3,24 10,

8 

0,92 2,97 

 

Третім етапом нашої експериментальної роботи був рефлексивно-

самостійний. Цей етап було спрямовано на виявлення міри прояву 

активності студентів в організації творчої педагогічної взаємодії. На цьому 

етапі ми працювали над формуванням комунікативно-орієнтаційного 

компоненту сформованості вокально-хорової підготовленості майбутніх 

учителів музичного мистецтва у педагогічних університетах. Перед нами 

стояли такі завдання: виявлення ініціативності студентів у вокально-хоровій 

роботі; набуття самостійності у використанні фахових умінь для організації 

колективного музикування та активізація прояву творчо-вольових зусиль в 

роботі з хоровими колективами [12]. На цьому етапі ми застосовували 

методи, які допомагали формуванню означеного феномену, а саме: творчі 

диспути, методи художньої інтеграції, проєктні методи.  

Спочатку ми дослідили показники за пізнавально-адаптивним 

критерієм. Для формування показників цього критерію ми організували 

низку творчих завдань, виконання яких перевірили методом тестування. Для 

глибокого засвоєння вокально-хорових компетенцій та застосування цих 

навичок у практичній роботі з хоровим колективом ми торкнулися 
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поглиблення знань основ техніки диригування та їх вдосконалення. Одне із 

завдань ставило за мету перевірку засвоєння основних прийомів 

диригування: елементів диригентського жесту, віддача жесту, різні види 

ауфтактів та їх роль у передачі характеру твору, поліметрія та поліритмія у 

диригуванні тощо. 

Друге завдання стосувалося теоретичного аналізу хорового твору: 

історико-стилістичного, музично-теоретичного, вокально-хорового та 

виконавського. Саме цей вид діяльності був необхідним для якісної 

підготовки хорового колективу до творчої діяльності. 

Майбутні вчителі музики на практиці змогли перевірити свої теоретичні 

знання та методично правильно провести майстер-класи для студентів І-ІІ 

курсів з цих проблем. Завдання повинні були вирішуватись творчо. Були 

представлені такі проєкти: «Диригентський апарат: від А до Я», «Обличчя 

хормейстера – дзеркало твору», «Теоретичні цеглинки твого успіху» 

«Траєкторія особистісного розвитку», тощо.  

У результаті проведених творчих завдань та тестування ми виявили, що 

не всі студенти мають достатні знання для роботи з хоровим колективом. 

Деяким студентам допомагали викладачі, вказували на помилки. Цих 

студентів (ЕГ – 18,89 %, КГ – 44,09 %) ми віднесли до низького рівня 

сформованості пізнавально-адаптивного критерію на третьому,  

рефлексивно-самостійному, етапі формувального експерименту. Студенти 

середнього рівня сформованості пізнавально-адаптивного критерію (ЕГ – 

65,57 %, КГ – 57 %) вдало виконували теоретичні завдання, мали достатні 

для роботи теоретичні знання, але не змогли методично вірно донести ці 

знання до студентів молодших курсів. У цьому їм допомагали викладачі 

диригентсько-хорових дисциплін. Студенти, які показали фундаментальні 

теоретичні знання, методично вірно проводили практичну роботу, дістали 

високий рівень сформованості пізнавально-адаптивного критерію (ЕГ – 

15,57 %, КГ – 3,22 %). 

Результати представлено у таблиці 3.22.  
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Таблиця 3.22 

Рівні усвідомлення майбутнім учителем музичного мистецтва ролі 

вокально-хорової діяльності за пізнавально-адаптивним критерієм на 

третьому етапі формувального експерименту. 

Показники 

/рівні 

низький середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % аб

с 

% абс % аб

с 

% а

б

с 

% абс % 

Прояв 

мотивації до 

здійснення 

вокально-

хорової 

діяльності. 

6 20 12 38,

71 

19 53,

33 

18 58,

06 

5 16,67 1 3,22 

Наявність 

потреби до 

широкого 

вивчення 

вокально-

хорового 

репертуару. 

6 20 13 41,

94 

19 63,

33 

17 54,

84 

5 16,67 1 3,22 

Виявлення 

інтересу до 

застосування 

засобів 

пластичного 

інтонування 

у навчальній 

роботі над 

мистецьким 

твором. 

5 16,67 12 38,

71 

21 70 18 58,

06 

4 13,33 1 3,22 

Середнє 

значення 

за критерієм 

5,67 18,89 12,

33 

44,

09 

19,6

7 

65,

57 

17,

67 

57,

00 

4,

6

6 

15,57 1 3,22 

 

За даними таблиці представляємо діаграму 3.2.1 (Додаток В І). 
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Наступний етап нашої роботи – дослідження за когнітивно-

операційним критерієм. Для формування цього критерію ми поставили перед 

студентами комплексне завдання по підготовці однієї пісні шкільного 

репертуару з використанням інноваційних мультимедійних засобів та 

елементарних музичних інструментів.  

Студенти творчо підішли до виконання цього завдання. Було 

запропоновано такі види показу твору: інструментальна фонограма-спів – 

елементарні музичні інструменти; ансамблева гра+додавання – 

інструментальної фонограми (інші інструменти-спів; спів без супроводу 

музична перкусія (клас ударних інструментів, які не входять до складу 

класичної ударної установки й покликані урізноманітнити звучання, 

створювати або підкреслювати ритміку композиції). 

Підводячи підсумок сформованості когнітивно-інтегративного критерію 

ми розподілили респондентів за трьома рівнями. До низького рівня ми 

віднесли студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів, які 

формально поставилися до поставленого завдання, у своїй роботі 

використовували стандартні методи, при розучуванні робили багато 

методичних помилок (ЕГ – 14,83 %, КГ – 43 %).  

Середній рівень визначився у студентів, які використовували 

інноваційні засоби не дуже вдало, зверталися за допомогою до викладачів 

(ЕГ – 63,33 %, КГ – 52,68 %).  

Студенти, яких ми віднесли до високого рівня сформованості 

когнітивно-інтегративного критерію вокально-хорової підготовки на 

третьому етапі формувального експерименту, проявили творчість у 

використанні інноваційних мультимедійних засобів, робили цікаві 

аранжування творів шкільного репертуару, впевнено себе почували при 

роботі з творчим колективом, у процесі роботи успішно виконували 

креативні завдання. Результати подаємо у таблиці 3.22. 
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Таблиця 3.22 

Рівні мотивації студентів факультетів мистецтв до набуття  

вокально-хорових знань, умінь та навичок  

за когнітивно-операційним критерієм  

на третьому етапі формувального експерименту. 

 

Показники/ 

рівні 

низький середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 
 абс % аб

с 

% абс % абс % абс % аб

с 

% 

Наявність стійкої 

установки до 

набуття 

вокально-

хорових 

компетенцій. 

7 23,3

3 

13 41,

94 

18 60,

00 

17 54,

84 

5 16,

67 

1 3,23 

Обізнаність 

студентів щодо 

інноваційних 

технологій 

вокально-

хорового 

навчання. 

7 23,3

3 

13 41,

94 

19 63,

33 

16 51,

61 

4 13,

33 

2 6,45 

Здатність до 

використання 

можливостей 

засобів 

мультимедіа в 

процесі музичної 

діяльності. 

6 20 14 45,

16 

20 66,

67 

16 51,

61 

4 13,

33 

1 3,23 

Середнє 

значення  

за критерієм 

6,67 14,8

3 

13,

33 

43,

00 

19 63,

33 

16,3

3 

52,

68 

4,33 14,

43 

1,3

3 

4,29 

 

Результати таблиці виносимо у діаграму, зображену на рис. 3.2.2. 

(Додаток В І). Далі, на третьому етапі формувального експерименту, ми 

опрацьовуємо комунікативно-орієнтаційний критерій. 
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Для цього ми зі студентами провели низку диспутів на теми: «Робота 

над хоровим твором від А до Я», «Диригентська техніка: художнє мислення і 

рухова форма хормейстера», «Формування елементів виконавської 

майстерності у процесі роботи над хоровим твором», «Поліфонія: значення у 

формуванні музиканта-хормейстера», «Навчання поліфонічній майстерності - 

основа професійної діяльності педагога-хормейстера», «Методи роботи над 

поліфонією у хоровому творі» [3].  

Оцінювання студентів відбувалося за такими критеріями: низький 

рівень (ЕГ – 20 %, КГ – 44,1 %) був у студентів, які не змогли докладно 

освітити одну з тем диспутів, плуталися у термінології, мали розмовні 

недоліки; середній рівень (ЕГ – 67,77 %, КГ – 52,68 %) получили студенти, 

які не змогли повно розкрити задані теми, оперували тільки відомими 

фактами, не використовували при підготовці додаткову літературу; у 

студентів високого рівня (ЕГ – 12,23 %, КГ – 3,23 %) доклади на диспути 

носили чітко вивірену структуру, повно висвічували проблему виступу. 

Результати подаємо у таблицю 3.23. 

Таблиця 3.23 

Рівні прояву активності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

організації творчої педагогічної взаємодії за комунікативно-

орієнтаційним критерієм на третьому етапі формувального 

експерименту. 

Показники/ 

рівні 

низький середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % аб

с 

% абс % абс % аб

с 

% абс % 

Виявлення 

ініціативності 

студентів у 

вокально-

хоровій 

роботі. 

5 16,67 13 41,

94 

21 70 17 54,

84 

4 13,

33 

1 3,23 

Самостійність 

у 

6 20 15 48,

39 

21 70,

00 

15 48,

39 

3 10 1 3,23 
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використанні 

фахових умінь 

для 

організації 

колективного 

музикування.  

Прояв творчо-

вольових 

зусиль в 

роботі з 

хоровими 

колективами. 

7 30 13 41.

94 

19 63,

33 

17 54,

84 

4 13,

33 

1 3,23 

Середнє 

значення  

за критерієм 

6 20 13,

67 

44,

1 

20,3

3 

67,

77 

16,3

3 

52,

68 

3,6

7 

12,

23 

1 3,23 

    

Відповідно даних таблиці представляємо діаграму 3.2.3 (Додаток В І). 

Продовжуємо третій етап формувального експерименту за творчо-

виконавським критерієм ми використовували переважно теоретичні методи. 

Проводилися відкриті лекції та семінари на теми: «Класичний стиль у 

хоровій музиці», «Проблеми інтерпретації романтичної музики», 

«Імпресіонізм у хоровій літературі», «Українська хорова музика кінця ХІХ – 

початку ХХІ століть», «Проблеми інтерпретації сучасної музики». Потрібно 

було не тільки теоретично викласти матеріал, а й привести низку прикладів 

та порівнянь з цієї теми. Результати дослідження – у таблиці 3.24. 

Таблиця 3.24 

Рівні творчої результативності майбутніх вчителів музичного мистецтва 

у практичній передачі музично-художніх образів за творчо-виконавським 

критерієм на третьому етапі формувального експерименту. 

Показники/ 

рівні 

Низький середній Високий 

 Кг Ег Кг Ег Кг 

 Абс % аб

с 

% абс % аб

с 

% абс % аб

с 

% 

Прояв 5 16,6 11 35, 20 66,6 19 61, 5 16, 1 3,23 



192 
 

  
 

емоційних 

переживань в 

інтерпретації 

вокально-

хорових творів. 

7 48 7 29 67 

Адекватність 

операційно-

аналітичних 

засобів у 

втіленні набутих 

студентами 

вокально-

хорових знань. 

6 20 12 38,

71 

20 66,6

7 

18 58,

06 

4 13,

33 

1 3,23 

Художньо-

пошукова 

активність у  

досягненні 

студентами 

виконавського 

результату. 

6 20 13 41.

94 

20 66,6

7 

17 54,

84 

4 13,

33 

1 3,23 

Середнє 

значення  

за критерієм. 

5,67 18,9 12,

00 

38,

71 

20 66,6

7 

18 58,

06 

4,33 14,

43 

1 3,23 

    

Діаграму 3.2.4, побудовану на основі значень таблиці 3.24, графічно 

відображено на рис. 3.2.5 (Додаток В І). 

Наприкінці проведення третього етапу дослідження усіх критеріїв 

формування вокально-хорової підготовленості майбутніх учителів музичного 

мистецтва, ми також зводимо усі отримані статистичні результати у таблицю 

3.25. Аналізуючи результати, отримані у таблиці 3.25, зазначаємо, що у 

студентів, які навчалися за експериментальною методикою, відбулися 

позитивні зміни у формуванні означеного феномену.   
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Таблиця 3.25. 

Рівні сформованості вокально-хорової підготовленості майбутніх 

учителів музичного мистецтва за пізнавально-адаптивним, когнітивно-

операційним, комунікативно-орієнтаційним та творчо-виконавським 

критеріями на третьому етапі формувального експерименту. 

 

Критерії/рівні низький середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % абс % абс % абс % абс % Абс % 

Пізнавально-

адаптивний 

 

5,67 18,8

9 

12,3

3 

44,

09 

19,6

7 

65,

57 

17,6

7 

57,

00 

4,66 15,

57 

1 3,22 

Когнітивно-

операційний 

6,67 14,8

3 

13,3

3 

43,

00 

19 63,

33 

16,3

3 

52,

68 

4,33 14,

43 

1,33 4,29 

Комунікативно

-орієнтаційний 

6 20 13,6

7 

44,

1 

20,3

3 

67,

77 

16,3

3 

52,

68 

3,67 12,

23 

1 3,23 

Творчо-

виконавський 

5,67 18,9 12,0

0 

38,

71 

20 66,

67 

18 58,

06 

4,33 14,

43 

1 3,23 

Середнє 

значення  

за критеріями 

6 20 12,8

3 

41,

39 

19,7

5 

65,

83 

17,0

9 

55,

13 

4,25 14,

17 

1,08 3,48 

 

За результатами даних таблиці будуємо діаграму 3.2.5 (Додаток В І). 

 

По закінченню обчислень, на третьому етапі формувального 

експерименту, ми також покажемо відмінність у динаміці змін між Кг та Ег, 

шляхом порівняння з нульовим етапом. Для цього ми робимо таблицю 3.26 

та показуємо її у вигляді діаграми 3.2.6 (Додаток В І). 
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Таблиця 3.26 

Порівняльна таблиця результатів формувального експерименту  

від нульового до третього етапу. 

 

Етапи(середні 

значення)/рівні 

Низький Середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % абс % абс % абс % абс % Абс % 

Нульовий етап 

 

14,9

2 

49,

73 

15,6

7 

50,

55 

14,5

8 

48,

6 

14,7

5 

47,

58 

0,5 1,6

7 

0,58 1,87 

Третій етап 6 20 12,8

3 

41,

39 

19,7

5 

65,

83 

17,0

9 

55,

13 

4,25 14,

17 

1,08 3,48 

 

Переходимо до заключного, четвертого етапу формувального 

експерименту – виконавсько-результативного. Цей етап було спрямовано 

на формування творчо-виконавського компоненту, що розкривав ступінь 

творчої результативності студентів у практичній передачі яскравих музично-

художніх образів. Завданнями цього етапу були: активізація проявів 

емоційних переживань в інтерпретаційному виконанні вокально-хорових 

творів; формування адекватності операційно-аналітичних засобів у втіленні 

набутих студентами вокально-хорових знань; стимулювання художньо-

пошукової активності у досягненні студентами виконавського результату. 

Для цього етапу ми взяли декілька основних методів: аутотренінгу, 

саморефлексії, імпровізації та ін. Впровадження методики формувального 

експерименту на заключному етапі здійснювалося на індивідуальних та 

групових вокально-хорових заняттях, при проведенні виробничої практики та 

під час підготовки концертних заходів.  

Для перевірки сформованості першого критерію вокально-хорової 

підготовленості майбутніх учителів музичного мистецтва, серед інших, ми 

вибрали аналітичні завдання. Потрібно було знайти відеозаписи дитячих 

хорових колективів та проаналізувати їх виступи за критеріями: відповідність 

твору віковим особливостям хору, чистота інтонування та строю, 
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фразування, виконавська майстерність. Потім потрібно було надати 

рекомендації до усунення недоліків [13].  

Доречно підкреслити, що не всі студенти справилися із цим завданням. 

У процесі виконання цього завдання деякі студенти не могли визначити 

відповідність твору віковим та співацьким можливостям дітей. Інші не могли 

чітко описати недоліки хорової інтонації та строю співацького колективу. 

Але, порівнюючи роботу в експериментальній та контрольній групах, можна 

зробити висновок, що студенти першої набагато краще справилися із 

завданням. 

Результати дослідження за пізнавально-адаптивним критерієм вносимо 

до таблиці 3.27.  

Таблиця 3.27 

Рівні усвідомлення майбутнім учителем музичного мистецтва ролі 

вокально-хорової діяльності за пізнавально-адаптивним критерієм  

на  четвертому етапі формувального експерименту. 

 

Показники/ 

рівні 

низький середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % абс % абс % аб

с 

% Абс % абс % 

Прояв 

мотивації до 

здійснення 

вокально-

хорової 

діяльності. 

0 0 11 35,

48 

21 70 19 61,

3 

9 30 1 3,22 

Наявність 

потреби до 

широкого 

вивчення 

вокально-

хорового 

репертуару. 

1 3,33 12 38,

71 

20 66,

67 

18 58,

06 

9 30 1 3,22 
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Виявлення 

інтересу до 

застосування 

засобів 

пластичного 

інтонування у 

навчальній 

роботі над 

мистецьким 

твором. 

0 0 10 32,

26 

22 73,

33 

19 61,

3 

8 26,

67 

2 6,45 

Середнє 

значення  

за критерієм 

0,33 1,11 11 35,

48 

21 70 18,

67 

60,

22 

8,67 28,

89 

1,33 4,3 

  

За даними таблиці представляємо діаграму на рис. 3.3.1 (Додаток В ІІ). 

 

Наступним кроком нашого дослідження був когнітивно-операційний 

критерій. Формуючими завданнями цього критерію теж були аналітичні дії, 

але ускладнені. Потрібно було проаналізувати дорослі самодіяльні 

колективи: музичний твір та проблема його ідентичності; засоби розкриття 

музичної тканини (фактура, гармонія, поліфонічна побудова); засоби 

художньої виразності (мелодія, темп, динаміка, ритм, тембр, діапазон); 

теоретичні основи інтерпретаційного процесу. Студенти активно працювали 

над цими завданнями. Вони задавали питання викладачам, робили загальні 

обговорення. Результати  подаємо  у таблиці 3.28. 
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Таблиця 3.28 

Рівні мотивації майбутніх учителів музичного мистецтва до набуття 

вокально-хорових знань, умінь та навичок за  когнітивно-операційним 

критерієм на четвертому етапі формувального експерименту. 

Показники/ 

рівні 

низький середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % аб

с 

% абс % абс % абс % аб

с 

% 

Наявність 

стійкої 

установки до 

набуття 

вокально-

хорових 

компетенцій. 

1 1,33 12 38,

71 

22 73,

33 

17 54,

84 

7 23,

33 

1 3,23 

Обізнаність 

студентів 

щодо 

інноваційних 

технологій 

вокально-

хорового 

навчання. 

1 1,33 12 38,

71 

20 66,

67 

17 54,

84 

9 30 2 6,45 

Здатність до 

використання 

можливостей 

засобів 

мультимедіа в 

процесі 

музичної 

діяльності. 

0 0 13 41,

94 

21 70 17 54,

84 

9 30 1 3,23 

Середнє 

значення  

за критерієм 

0,67 2,23 12,

33 

39,

77 

21 70 17 54,

84 

8,33 27,

77 

1,3

3 

4,29 

 

За результатами таблиці подаємо діаграму на рис. 3.3.2 (Додаток В ІІІ). 



198 
 

  
 

Наступним кроком на четвертому етапі формувального експерименту є 

робота з комунікативно-орієнтаційним критерієм. Перевіряючи сформованість 

цього критерію ми дали для обговорення такі теми: інтерпретація хорової 

музики різних стилів; інтерпретація та проблема аутентичного виконавства; 

вплив інтерпретації хорового твору на формування художнього смаку 

студентів. Обговорення проводилися таким чином:   диспути, полілоги, 

майстер-класи. Результати  в таблиці 3.29. 

Таблиця 3.29 

Рівні прояву активності студентів в організації творчої педагогічної 

взаємодії за комунікативно-орієнтаційним критерієм  

на  четвертому етапі формувального експерименту. 

Показники/ 

рівні 

Низький середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % аб

с 

% абс % абс % аб

с 

% абс % 

Виявлення 

ініціативності 

студентів у 

вокально-

хоровій роботі. 

0 0 12 38,

71 

24 80 18 58,

06 

6 20 1 3,23 

Самостійність у 

використанні 

фахових умінь 

для організації 

колективного 

музикування.  

1 1,33 14 45,

16 

23 76,

67 

16 51,

61 

6 20 1 3,23 

Прояв творчо-

вольових зусиль 

в роботі з 

хоровими 

колективами. 

1 1,33 12 38.

71 

22 73,

33 

17 54,

84 

7 23,

33 

2 6,45 

Середнє 

значення  

за критерієм 

0,67 2,23 12,

67 

40,

87 

23 76,

67 

17 54,

84 

6,3

3 

21,

1 

1,33 4,29 
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Відповідно даних представленої таблиці, наводимо діаграму на рис. 

3.3.3 (Додаток В ІІ). 

Четвертий етап формувального експерименту продовжується 

опрацюванням творчо-виконавського критерію. Основним завданням цього 

етапу була самостійна підготовка [17] та проведення лекцій студентами за 

обраними темами: психологія виконавського процесу: самореалізація, художній 

план, артистизм, акторське начало, сценічна поведінка (посадка, рухи, міміка 

ін.); формування виконавської техніки; художній образ в творчості музиканта-

виконавця: проблема створення художнього цілого; специфіка музичного 

образу та засоби його втілення; репертуарна політика та її професійне 

спрямування. Складність полягала в тому, що лекцію потрібно було провести 

на велику аудиторію (всі студенти та викладачі спеціальності). Робота на 

велику аудиторію потребує зосередженості, ґрунтовної підготовки, 

самоперевірки та самоаналізу, аутотренінгу. Це були останні завдання 

формувального експерименту, які дозволило підвести загальний підсумок. 

Результати дослідження  у таблиці 3.30. 

Таблиця 3.30 

Рівні творчої результативності майбутніх вчителів музичного 

мистецтва у практичній передачі музично-художніх образів за творчо-

виконавський критерієм на четвертому етапі формувального 

експерименту. 

Показники/ 

рівні 

низький Середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % аб

с 

% абс % аб

с 

% абс % аб

с 

% 

Прояв емоційних 

переживань в 

інтерпретації 

вокально-

хорових творів.  

0 0 10 32,

25 

22 73,3

3 

19 61,2

9 

8 26,

67 

2 6,45 

Адекватність 

операційно-

0 0 10 32,

25 

21 70 20 64,5

2 

9 30 1 3,23 
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аналітичних 

засобів у 

втіленні набутих 

студентами 

вокально-

хорових знань.  

Художньо-

пошукова 

активність у  

досягненні 

студентами 

виконавського 

результату. 

0 0 11 35.

48 

23 76,6

7 

19 61,2

9 

7 23,

33 

1 3,23 

Середнє 

значення  

за критерієм 

0 0 10,

33 

33,

32 

22 73,3

3 

19,

33 

64,4

3 

8 26,

67 

1,3

3 

4,29 

Діаграму, побудовану за даними таблиці, зображено на рис. 3.3.4 

(Додаток ІІ). 

По завершенні четвертого етапу дослідження усіх критеріїв, ми також 

зводимо  наші результати у таблицю 3.31. 

Таблиця 3.31 

Рівні сформованості вокально-хорової підготовленості майбутніх 

учителів музичного мистецтва за пізнавально-адаптивним, когнітивно-

інтегративним, комунікативно-орієнтаційним та творчо-виконавським 

критеріями на четвертому етапі формувального експерименту. 

Критерії/ 

рівні 

низький середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % абс % абс % абс % абс % Абс % 

Пізнавально-

адаптивний 

0,33 1,11 11 35,

48 

21 70 18,6

7 

60,

22 

8,67 28,

89 

1,33 4,3 

Когнітивно-

операційний 

0,67 2,23 12,3

3 

39,

77 

21 70 17 54,

84 

8,33 27,

77 

1,33 4,29 

Комунікативно

-орієнтаційний 

0,67 2,23 12,6

7 

40,

87 

23 76,

67 

17 54,

84 

6,33 21,

1 

1,33 4,29 

Творчо-

виконавський 

0 0 10,3

3 

33,

32 

22 73,

33 

19,3

3 

64,

43 

8 26,

67 

1,33 4,29 
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Середнє 

значення  

за критеріями 

0,42 1,4 11,5

8 

37,

35 

21,7

5 

72,

5 

18 58,

06 

7,83 26,

1 

1,33 4,29 

 

За результатами даних вищенаведеної таблиці, представлено рівні 

творчої результативності майбутніх учителів музичного мистецтва у 

практичній передачі музично-художніх образів у діаграмі на рис. 3.3.5 

(Додаток В ІІ). 

 Наприкінці четвертого етапу ми також покажемо відмінність у 

динаміці змін між Кг та Ег, шляхом порівняння з нульовим етапом. Для цього 

ми робимо таблицю 3.32 та показуємо її у вигляді діаграми на рис. 3.3.6 

(Додаток В ІІ). 

Таблиця 3.32 

Порівняльна таблиця результатів формувального експерименту  

від нульового до четвертого етапу. 

Етапи (середні 

значення)/рівні 

низький середній Високий 

Ег Кг Ег Кг Ег Кг 

 абс % абс % абс % абс % абс % Абс % 

Нульовий етап 

 

14,9

2 

49,7

3 

15,6

7 

50,

55 

14,5

8 

48,

6 

14,7

5 

47,

58 

0,5 1,6

7 

0,58 1,87 

Четвертий 

етап 

0,42 1,4 11,5

8 

37,

35 

21,7

5 

72,

5 

18 58,

06 

7,83 26,

1 

1,33 4,29 

 

Порівняльну  таблицю представлено у діаграмі на рис. 3.3.6 (Додаток В ІІ). 

Проведена дослідно-експериментальна робота дозволила довести 

ефективність впровадження розроблених методичних засад формування 

вокально-хорової готовності студентів факультетів мистецтв до співацької 

діяльності з учнями, адже у студентів експериментальної групи відбулися більш 

істотні зрушення, ніж у контрольній. Статистичний аналіз засвідчив, що у 

студентів, які навчались за експериментальною методикою, якість вокально-
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хорової підготовки значно зросла, суттєво налагодилась їх готовність до 

організації творчої взаємодії з учнями в період виробничої практики.  

 

Висновки до третього розділу 

 

У розділі подано розроблену програму експериментальної роботи: 

констатувально-діагностичну, формувальну та контрольну, наведено 

статистичні результати формувального етапу експериментальної роботи.   

Констатувальний етап дослідно-експериментальної роботи передбачав 

визначення діагностики стану сформованості вокально-хорової 

підготовленості студентів факультетів мистецтв до співацької роботи з 

учнями. У проведенні констатувального експерименту, що пролягав у 

якісному та кількісному аналізі сформованості вокально-хорової 

підготовленості студентів факультетів мистецтв до практичної роботи з 

учнями, використовувалася комплексна діагностувальна методика, що 

включала: анкетування, педагогічне спостереження, інтерв’ювання, 

опитування, тестування, експертне оцінювання, аналіз практичної роботи 

студентів, самооцінювання тощо. 

В експериментальній роботі нами обрано трирівневий варіант виявлення 

отриманих дослідних результатів, а саме: високий, середній, низький, що 

свідчить про якість вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва у педагогічних університетах, згідно з визначеними критеріями і 

показниками, які надають можливість створення якісних і кількісних 

характеристик.  

Високий рівень якісної вокально-хорової підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва у педагогічних університетах виявився у студентів, які 

були наполегливі, у них наявна чітка мотивація для здійснення вокально-хорової 

діяльності, вони проявляли інтерес до вивчення вокально-хорового репертуару, 

вільно оволодівали ним, працювали самостійно, з легкістю використовували 

елементи пластичного інтонування в навчальній роботі над хоровим твором. 
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Респонденти, віднесені нами до високого рівня,  в повному обсязі 

володіли вокально-хоровими компетенціями, вдало використовували 

інноваційні технології та можливості мультимедійних засобів у вокально-

хоровому навчанні, проявляли ініціативу в організації вокально-хорової роботи. 

У виконавській діяльності такі студенти повністю розкривали емоційне 

забарвлення музичного твору, пропонували цікаві інтерпретаційні розробки, 

цілеспрямовано займалися художньо-пошуковою діяльністю. 

Середній рівень передбачав недостатню мотивацію під час здійснення 

вокально-хорової діяльності, студенти мали інтерес до вивчення вокально-

хорового репертуару, але самостійно оволодіти ним не завжди могли, вони 

мали бажання використовувати елементи пластичного інтонування в 

навчальній роботі над хоровим твором, але вокально-хорові компетентності 

були ними недостатньо опановані. Респонденти вільно користувались 

інноваційними технологіями у вокально-хоровому навчанні, 

використовували можливості мультимедійних засобів, але вони мало 

мотивовані щодо вокально-хорової роботи. Респонденти, яких нами 

віднесено до середнього рівня, брали участь в організації колективного 

музикування, але потребували консультацій викладача. У виконавській 

діяльності такі студенти показували щирі емоційні переживання й 

намагалися по-своєму інтерпретувати вокально-хорові твори. Студенти, 

віднесені нами до середнього рівня підготовленості до вокально-хорової 

роботи з учнями, мали хист до художньо-пошукової діяльності. 

Низький рівень показував майже повну відсутність мотивації до 

здійснення вокально-хорової діяльності, слабкий інтерес до вивчення вокально-

хорового репертуару, дуже слабке або відсутнє бажання застосовувати засоби 

пластичного інтонування в навчальній роботі над мистецьким твором. 

Респонденти майже не мали стремління до набуття вокально-хорових 

компетентностей, мали слабку обізнаність щодо інноваційних технологій 

вокально-хорового навчання. Такі студенти були не здатні використовувати 

можливості мультимедійних засобів у процесі музичної діяльності. У них не 
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було проявлено ініціативи щодо вокально-хорової роботи з учнями. Студенти, 

віднесені нами до низького рівня підготовленості до вокально-хорової роботи з 

учнями, не могли самостійно використовувати фахові вміння для організації 

колективного музикування та не проявляли творчі зусилля в роботі з хоровими 

колективами. У респондентів слабко виявлені емоційні переживання та бажання 

інтерпретації вокально-хорових творів. Вони майже не здатні адекватно 

втілювати набуті вокально-хорові знання у творчій та професійній діяльності. 

Аналіз результатів констатувального експерименту дозволив виявити 

недостатній прояв мотивації до здійснення вокально-хорової діяльності; 

обмежену обізнаність студентів щодо інноваційних технологій вокально-

хорового навчання; певну неспроможність використання фахових умінь для 

організації колективного музикування; нерозуміння студентами повноти 

виконання вокально-хорових завдань, творчої інтерпретації вокально-хорових 

творів тощо. З метою оптимізації цього  процесу було проведено формувальний 

експеримент. 

Поетапна методика формувального експерименту здійснювалася в 

чотири етапи, а саме: аналітично-пізнавальний; оперативно-пошуковий; 

рефлексивно-самостійний; виконавсько-результативний. На всіх етапах 

експериментальної роботи було використано такі методи: проєктувальні, 

інтерпретаційні, тестові завдання, інтерактивні тренінги, творчі завдання-

вправи, стимуляції знань, евристичного діалогу, ескізного опрацювання 

вокально-хорових творів, самооцінювання, імпровізаційні, моделювання, 

аудіовізуальні і т. ін.  

Формувальний експеримент на першому етапі,  аналітично-

пізнавальному, було спрямовано на активізацію усвідомлення майбутнім 

учителем музики ролі вокально-хорової діяльності. Експериментальну роботу 

було підпорядковано вирішенню таких завдань: підвищення проявів мотивації 

до здійснення вокально-хорової діяльності; відчуття потреби до широкого 

вивчення вокально-хорового репертуару та виявлення інтересу до застосування 

засобів пластичного інтонування в навчальній роботі над мистецьким твором. 
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Важливу роль на цьому етапі зіграли такі методи: словесні, ілюстративні, 

репродуктивні, проблемно-пошукові та метод моделювання. Під час 

проведення індивідуальних і групових занять було використано методи бесіди-

полілогу, проблемної інтерактивної лекції, в яких розкривали та пояснювали 

зміст таких термінів, як: «мотивація», «усвідомлення», «інтерес», «пластичне 

інтонування» та ін. Робота проводилася також і над практичним освоєнням 

хорових і вокальних творів, а саме   –  над поповненням особистісного 

шкільного вокально-хорового репертуару.  

Другий етап експерименту, операційно-пошуковий, було спрямовано 

на виявлення ступеню вмотивованості студентів факультетів мистецтв до 

набуття вокально-хорових знань, умінь і навичок. На цьому етапі приділено 

увагу вирішенню таких завдань: наявності стійкої установки до набуття 

вокально-хорових компетенцій; обізнаності студентів щодо інноваційних 

технологій вокально-хорового навчання та здатності до використання 

можливостей засобів мультимедіа у процесі музичної діяльності. Означене 

завдання вирішувалися шляхом використання таких методів: моделювання, 

заохочення, педагогічного спрямування, стимулювання та інтеграції.  

Третій етап формувального експерименту, рефлексивно-

самооцінювальний , передбачав виявлення міри прояву активності студентів 

в організації творчої педагогічної взаємодії. На цьому етапі здійснювалася 

робота над формуванням комунікативно-орієнтаційного компоненту 

сформованості вокально-хорової підготовленості майбутніх учителів 

музичного мистецтва у педагогічних університетах. Поставлено такі 

завдання: виявлення ініціативності студентів у вокально-хоровій роботі; 

набуття самостійності у використанні фахових умінь для організації 

колективного музикування та активізація прояву творчо-вольових зусиль у 

роботі з хоровими колективами. На етапі застосовувалися методи, які 

допомагали формуванню цього феномену, а саме: творчі диспути, методи 

художньої інтерпретації мистецьких творів, проєктні методи.  
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Четвертий, заключний етап, виконавсько-результативний, було 

спрямовано на формування творчо-виконавського компоненту, що розкривав 

ступінь творчої результативності студентів у практичній передачі яскравих 

музично-художніх образів. Завданнями цього етапу було: активізація проявів 

емоційних переживань в інтерпретаційному виконанні вокально-хорових творів; 

формування адекватності операційно-аналітичних засобів у втіленні набутих 

студентами вокально-хорових знань; стимулювання художньо-пошукової 

активності в досягненні студентами виконавського результату. Для цього етапу 

взято декілька основних методів: аутотренінгу, саморефлексії, імпровізації. 

Упровадження методики формувального експерименту на заключному етапі 

здійснювалося на індивідуальних і групових заняттях, під час проведення 

виробничої педагогічної практики та підготовки концертних заходів. 

Проведена дослідно-експериментальна робота дозволила довести 

ефективність упровадження розроблених методичних засад формування 

вокально-хорової готовності студентів факультетів мистецтв до співацької 

діяльності з учнями, адже у студентів експериментальної групи відбулися 

більш істотні зрушення, ніж у контрольній. Статистичний аналіз засвідчив, 

що у студентів, які навчалися за експериментальною методикою, якість 

вокально-хорової підготовки значно зросла, суттєво налагодилася їх 

готовність до організації творчої взаємодії з учнями в період виробничої 

практики. 

Таким чином, у розділі схарактеризовано критерії, показники та рівні 

сформованості вокально-хорової підготовленості майбутніх учителів музичного 

мистецтва; розроблено та експериментально перевірено ефективність поетапної 

методики формування вокально-хорової підготовленості студентів факультетів 

мистецтв педагогічних університетів. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні наведено нове вирішення проблеми 

формування вокально-хорової підготовленості майбутніх учителів музичного 

мистецтва до практичної роботи з учнями, що знайшло відображення в 

теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці поетапної 

авторської методики. У результаті проведеного дослідження отримано такі 

висновки: 

 1. Проаналізовано сучасний стан розробки проблеми формування 

вокально-хорової підготовленості майбутніх учителів музичного мистецтва та 

схарактеризовано поняттєво-термінологічний апарат. У результаті здійсненого 

аналізу наукової літератури, обґрунтовано теоретико-методологічну базу 

дослідження. Визначено поняття «підготовка», що спирається на досвід 

системних досліджень; вокально-хорова підготовка майбутніх учителів 

музичного мистецтва до практичної роботи з учнями визначена однією з 

провідних. Констатовано, що метою актуалізації вокально-хорових дисциплін є 

підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до співацької роботи з 

учнями як на уроках музичного мистецтва, так і в позаурочний час – із 

творчими колективами. З’ясовано, що основними науковими підходами до 

здійснення вокально-хорової підготовки студентів факультетів мистецтв 

педагогічних університетів є системний, компетентнісний, особистісний, 

рефлексивний та творчий.  

2. Визначено структурні складові вокально-хорової підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до практичної діяльності з учнями, а саме: 

пізнавально-адаптивний, когнітивно-операційний, комунікативно-орієнтаційний 

та творчо-виконавський критерії. Пізнавально-адаптивний критерій охоплює 

міру усвідомлення ролі навчальної вокально-хорової діяльності. Когнітивно-

операційний критерій визначає ступінь мотивації студентів факультетів 

мистецтв до набуття вокально-хорових знань, умінь та навичок. Комунікативно-

орієнтаційний критерій дозволяє оцінити міру прояву активності студентів 

факультетів мистецтв в організації творчої педагогічної взаємодії. Творчо-
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виконавський критерій виражає ступінь творчої результативності студентів у 

практичній передачі яскравих музично-художніх образів. 

3. Розроблено модель вокально-хорової підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва у педагогічних університетах, яка охоплює мету та 

основні дослідницькі завдання, наукові підходи, принципи мистецького 

навчання (культуровідповідності мистецького навчання; побудови 

індивідуальної освітньої траєкторії розвитку; емоційної насиченості вокальної-

хорової роботи), методичні засадницькі положення вокально-хорової 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у педагогічних 

університетах (інтегроване вивчення вокально-хорових дисциплін; спрямування 

майбутніх учителів музичного мистецтва на активізацію самостійно-творчого 

навчання; комплексно-варіативне застосування форм, методів, засобів 

вокально-хорового навчання, структуру означеного феномену), педагогічні 

умови (забезпечення взаємодії пізнавальної, оцінювальної та творчої діяльності 

студентів факультетів мистецтв; інтегративного поєднання аудиторної та 

позааудиторної різновидів навчальної, самостійної, концертно-практичної 

діяльності студентів факультетів мистецтв у процесі їх вокально-хорової 

підготовки до практичної роботи з учнями; створення професійно-творчого 

навчального середовища майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі 

вокально-хорової підготовки до продуктивної діяльності) та розроблену й 

впроваджену поетапну методику, що становить повний технологічний цикл.  

4. Схарактеризовано критерії та визначено показники й рівні вокально-

хорової підготовленості студентів факультетів мистецтв педагогічних 

університетів. З’ясовано, що показниками пізнавально-адаптивного критерію є 

прояв мотивації до здійснення вокально-хорової діяльності; наявність потреби 

до широкого вивчення вокально-хорового репертуару; виявлення інтересу до 

застосування засобів пластичного інтонування у навчальній роботі над 

мистецьким твором. Показники когнітивно-операційного критерію охоплюють 

наявність стійкої установки до набуття вокально-хорових компетенцій; 

обізнаність студентів щодо інноваційних технологій вокально-хорового 
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навчання; здатність до використання можливостей засобів мультимедіа в 

процесі музичної діяльності. Показники комунікативно-орієнтаційного критерій 

дозволяють виявити ініціативність студентів у вокально-хоровій роботі; 

самостійність у використанні фахових умінь для організації колективного 

музикування; прояв творчо-вольових зусиль у роботі з хоровими колективами. 

Показники творчо-виконавського критерію охоплюють прояв емоційних 

переживань в інтерпретації вокально-хорових творів; адекватність операційно-

аналітичних засобів у втіленні набутих студентами вокально-хорових знань; 

художньо-пошукову активність у досягненні студентами виконавського 

результату. Визначено рівні сформованості вокально-хорової підготовленості 

студентів, а саме: високий, середній, низький, що свідчить про якість означеної 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у педагогічних 

університетах згідно з визначеними критеріями й показниками, які надали 

можливість створення якісних і кількісних характеристик. 

5. Розроблено та експериментально перевірено ефективність поетапної 

методики формування вокально-хорової підготовленості студентів факультетів 

мистецтв педагогічних університетів. Представлено програму 

експериментальної роботи, а саме: констатувально-діагностичну, формувальну 

та контрольну. Констатувальний етап дослідно-експериментальної роботи 

дозволив виявити стан сформованості вокально-хорової підготовленості 

студентів факультетів мистецтв до співацької роботи з учнями, який засвідчив 

недостатній прояв мотивації до здійснення вокально-хорової діяльності; 

обмежену обізнаність студентів щодо інноваційних технологій вокально-

хорового навчання; певну неспроможність використання фахових умінь для 

організації колективного музикування; нерозуміння студентами повноти 

виконання вокально-хорових завдань, творчої інтерпретації вокально-хорових 

творів тощо. З метою оптимізації цього процесу було проведено формувальний 

експеримент. 

Реалізовано поетапну методику формувального експерименту, що 

включала такі етапи: аналітично-пізнавальний; оперативно-пошуковий; 
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рефлексивно-самостійний; виконавсько-результативний. Формувальний 

експеримент на аналітично-пізнавальному етапі було спрямовано на активізацію 

усвідомлення майбутнім учителем музики ролі вокально-хорової діяльності. 

Експериментальну роботу було підпорядковано вирішенню таких завдань: 

підвищенню проявів мотивації до здійснення вокально-хорової діяльності; 

відчуття потреби до широкого вивчення вокально-хорового репертуару та 

виявленню інтересу до застосування засобів пластичного інтонування в 

навчальній роботі над мистецьким твором. Операційно-пошуковий етап 

передбачав виявлення ступеню  вмотивованості студентів факультетів мистецтв 

до набуття вокально-хорових знань, умінь і навичок шляхом вирішення таких 

завдань: перевірена наявність стійкої установки до набуття вокально-хорових 

компетенцій; обізнаність студентів щодо інноваційних технологій вокально-

хорового навчання та здатності до використання можливостей засобів 

мультимедіа у процесі музичної діяльності. Рефлексивно-самооцінювальний 

етап слугував для виявлення міри прояву активності студентів в організації 

творчої педагогічної взаємодії у процесі формування комунікативно-

орієнтаційного компоненту вокально-хорової підготовленості майбутніх 

учителів музичного мистецтва у педагогічних університетах. Виконавсько-

результативний етап мав на меті формування творчо-виконавського компоненту, 

що розкривав ступінь творчої результативності студентів у практичній передачі 

яскравих музично-художніх образів шляхом вирішення таких завдань: 

активізація проявів емоційних переживань в інтерпретаційному виконанні 

вокально-хорових творів; формування адекватності операційно-аналітичних 

засобів у втіленні набутих студентами вокально-хорових знань; стимулювання 

художньо-пошукової активності в досягненні студентами виконавського 

результату.  

На всіх етапах експериментальної роботи було використано такі методи: 

проєктувальні, інтерпретаційні, тестові завдання, інтерактивні тренінги, творчі 

завдання-вправи, стимуляції знань, евристичного діалогу, ескізного 
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опрацювання вокально-хорових творів, самооцінювання, імпровізаційні, 

моделювання, аудіовізуальні і т. ін. 

Проведена дослідно-експериментальна робота дозволила довести 

ефективність упровадження розроблених методичних засад формування 

вокально-хорової готовності студентів факультетів мистецтв до співацької 

діяльності з учнями, адже у студентів експериментальної групи відбулися 

більш істотні зрушення, ніж у контрольній. Так, показники низького рівня в 

експериментальних групах знизилися на 48,33 %, а в контрольних – на 

13,2 %, середнього – зросли в експериментальних на 23,9 %, а в контрольних 

– на 10,48 %, високого – зросли на 24,43 % в експериментальних і на 2,42 % в 

контрольних. Означені результати підтверджено за допомогою математично-

статистичних методів. Відтак, статистичний аналіз засвідчив, що у студентів, 

які навчалися за експериментальною методикою, якість вокально-хорової 

підготовки значно зросла, суттєво налагодилася їх готовність до організації 

творчої взаємодії з учнями в період виробничої практики.  

Проведене дослідження засвідчує доцільність подальшого розроблення 

означеної проблеми щодо розгляду творчої індивідуальності студента як 

керівника вокально-хорових колективів; формування духовності особистості 

в процесі вокально-хорового навчання; стандартизації діагностичного 

забезпечення вокально-хорової роботи учнів.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А  

(до1 етапу констатувального експерименту) 

«Відношення до майбутньої професії» 
Мета: виявити рівень сформованості вибору професії серед студентів, а також виявити 

проблему обізнаності про отримання освіти 

Учасники: студенти І-IV курсів ВНЗ 

 

1. Курс на якому навчаєтесь: 
* I; 

* II; 

* III; 

* IV; 

 

2. Чи мали сумніви при виборі майбутньої професії або виду діяльності? 
* ні; 

* ще в шкільні роки було зроблено остаточний вибір; 

* так, до сих пір є сумніви; 

* свій варіант 

_______________________________________________________________ 

 

3. Чи вважаєте свою майбутню професію престижною? 
* так; 

* ні; 

* свій варіант: 

__________________________________________________________________ 

 

4. Що приваблює Вас у майбутній професії? 
* реалізація своїх інтересів, нахилів та здібностей; 

* самостійний і творчий характер праці; 

* її престижність; 

* можливість стати самостійною і незалежною особистістю; 

* можливість отримати матеріальну незалежність, жити в достатку; 

* її важливість осягнути високу посаду, набути ваги в суспільстві; 

* можливість самоствердження; 

* свій варіант: 

__________________________________________________________________ 

 

5. Чи є процес навчання для Вас складним? 
* так, дуже велике навантаження; 

* частково; 

* ні все легко і просто; 

* свій варіант  

_________________________________________________________________ 

 

6. З яких джерел Ви отримуєте найбільше інформації про свою професію? 
* вдома – від батьків чи родичів; 

* від друзів, знайомих однолітків; 

* в університеті, – від викладачів чи спеціально запрошених представників 

* на підставі власних життєвих спостережень; 

* з книг, кінофільмів; 
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* із засобів масової інформації (газет, радіо, телебачення та ін..); 

* із реклами, оголошень; 

* із випадково почутих розмов; 

 * свій варіант: 

__________________________________________________________________ 

7. Наскільки серйозним і обдуманим вважаєте Ви своє рішення щодо подальшого 

навчання та вибору конкретного фаху? 
* остаточним і безповоротним; 

* дуже серйозним, обґрунтованим вагомими аргументами; 

* достатньо серйозним на даний момент; 

 * не дуже серйозним, але  мені воно здається цікавим; 

* випадковим, але можливо, з цього буде певна користь; 

* я не надаю жодного значення подібному питанню; 

 * свій варіант: 

__________________________________________________________________ 

8. Як Ви оцінюєте рівень своєї поінформованості про майбутню професію? 
*як високий, – є досвід практичної роботи в даній області; 

* як досить високий (в тому числі – і за розповідями осіб, що працюють у цій області), але 

без власного практичного досвіду; 

* як невисокий, отриманий лише з джерел масової інформації та довідників; 

* як низький, що ґрунтується на випадкових відомостях; 

* як майже відсутній; 

* свій варіант: 

_________________________________________________________________ 

9. Чи намагаєтеся Ви активно розшукувати інформацію про обрану Вами професію? 
* так, постійно читаю книги, розпитую людей, стежу за будь-якою інформацією на цю 

тему; 

* активно – ні, але при нагоді можу про щось запитати, уточнити, взяти до уваги; 

* ні; 

* це зайве, оскільки я вже пробував працювати за обраною спеціальністю; 

* свій варіант: 

__________________________________________________________________ 

10. Чи розмірковуєте Ви  про те, що збираєтеся робити по закінченню університету? 
* так, часто; 

* час від часу, при нагоді; 

* майже ні; 

* ніколи; 

* свій варіант: 

__________________________________________________________________ 

11. Чи плануєте Ви навчатися далі за обраною спеціальністю? 
* так, планую отримати диплом магістра; 

* ні, цього досить 

* не планую працювати по спеціальності; 

* час покаже; 

 

12. До якого роду занять Ви, найбільше схильні? 
* до педагогічної, виховної роботи; 

* до наукової діяльності; 

* до організаторської, адміністративної, громадської діяльності, до керівної роботи; 

* до роботи, пов’язаної з певним видом художньої творчості; 
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* до спокійної роботи з конкретним колом завдань, виконуваної за встановленим планом, 

без «несподіванок»;  

* виключно робота в закладах освіти; 

* до створення конкретних речей власними руками; 

* до рекламування товарів; 

* до організації власної справи; 

* точно не можу сказати, у мене немає конкретних нахилів; 

 * свій варіант: 

__________________________________________________________________ 

13. Який стиль роботи Вам більше імпонує? 
* працювати як підлеглий, виконуючи конкретні завдання; 

* працювати як підлеглий, але з завданнями, що допускають вияв власної ініціативи; 

* працювати спільно з групою; 

* працювати самостійно, відокремлено, щоб ніхто не втручався; 

* очолювати роботу, бути організатором, адміністратором; 

* бути «генератором ідей» чи «аналітиком», але не адміністратором; 

* не знаю, не замислювався над подібним питанням; 

 * свій варіант: 

__________________________________________________________________ 

14. Від чого насамперед, на Вашу думку, залежить успіх людини у житті? 
* від її характеру та здібностей; 

* від спеціальної освіти; 

* від зв’язків з «корисними» людьми; 

* від везіння, щасливої долі, «фарту»; 

* від щасливого випадку; збігу обставин 

 * не знаю; 

 * свій варіант: 

__________________________________________________________________ 

15. Проаналізуйте зазначені нижче цінності й відмітьте найважливіші  на Вашу 

думку: 
 * мати надійних і цікавих друзів; 

* виховати в собі сильний характер; 

* отримати матеріальну незалежність; 

* досягти високих результатів; 

* отримати цікаву професію; 

* розвинути і реалізувати свої творчі можливості; 

* отримати вищу освіту; 

* стати інтелігентною людиною; 

* жити в достатку, без побутових проблем; 

* створити щасливу сім’ю; 

* стати порядною, чесною людиною; 

* досягти високого духовного розвитку; 

* розширити свій світогляд, розвинути ерудицію; 

* досягти високої посади, набути значимості в суспільстві. 

 

16. Я думаю, що по закінченню університету  … 
________________________________________________ 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВАШІ ВІДПОВІДІ!!! 

НЕХАЙ ЩАСТИТЬ НА ОБРАНОМУ ШЛЯХУ!!! 
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Додаток Б  
Показник обізнаності студентів щодо інноваційних технологій вокально-хорового 

навчання констатуючий експеримент) 

Обізнаність студентів щодо інноваційних технологій вокально-хорового навчання  

 

1. Що означає термін “інноваційні технології”? Поясніть його значення у 

навчальному процесі майбутнього вчителя музики. 

2. З якими інноваційними технологіями Ви знайомі?  

3. На яких дисциплінах вокально-хорового циклу Ви застосовували  інноваційні 

технології? 

4. Чи допомагають Вам інноваційні технології при засвоєнні дисциплін вокально-

хорового циклу? 

5. Ви віддаєте перевагу готовій трактовці виконання, запропонованої педагогом чи 

прагнете розширити свої знання про музичний твір і внести до нього щось своє? 

6. Чи прагнете Ви виступати в семінарах, концертах, творчих фестивалях та 

конкурсах? 

7. Вам подобається сам процес концертного виконання хорових творів у якості 

виконавця чи диригента? 

8. Чи слідкуєте Ви за друкованою літературою про виконавців? 

9. Чи подобається Вам улаштовувати концертні виступи з творами у власному 

виконанні? 
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Додаток В 

Діаграми другого етапу формувального експерименту 

     

низький

середній

високий

0
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Е гр К игр

Рівні усвідомлення майбутнім 

учителем музичного мистецтва ролі 

вокально-хорової діяльності. 

Пізнавально-адаптивний критерій …

низький середній високий

  
  Рис. В.1. Діаграма рівнів усвідомлення студентами ролі вокально-хорової роботи. 

низький
середній

високий

0
100

Е гр К гр

Рівні мотивації майбутніх учителів 

музтчного мистецтва до набуття 

вокально-хорових знань, умінь та навичок 

за когнітивно-інтегративним критерієм. 

Другий етап формувального …

низький середній високий

 
Рис. В.2. Діаграма рівнів мотивації студентів до набуття вокально-хорових знань, умінь та 

навичок.      
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Рівні прояву активності майбутніх учителів 

музичного мистецтва в організації творчої 

педагогічної взаємодії за комунікативно-

орієнтаційним критерієм на другому етапі 

формувального експерименту,% 

низький середній високий

 
Рис. В.3. Діаграма рівнів прояву активності студентів в організації творчої 

педагогічної взаємодії. 
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Рівні творчої результативності 

майбутніх вчителів музичного 

мистецтва у практичній передачі 

музично-художніх образів за  творчо-

виконавським критерієм на …

низький середній високий

 
Рис. В.4. Діаграма рівнів результативності студентів у практичній передачі 

музично-художніх образів. 
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Рис. В.5. Рівні сформованості вокально-хорової підготовленості студентів.         
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Розбіжності у динаміці Ег та К;г. 

Порівняльна діаграма,%

низький середній високий

 
Рис. В.6. Порівняльна характеристика етапів дослідної роботи формувального 

експерименту 
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ДОДАТОК В І 

Діаграми третього етапу формувального експерименту 
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високий
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Е гр К игр

Рівні усвідомлення майбутнім учителем 

музичного мистецтва ролі вокально-хорової 

діяльності за пізнавально-адаптивним 

критерієм  на третьому етапі 

формувального експерименту,% 

низький середній високий

  
   Рис. В.1.1. Рівні усвідомлення студентами ролі вокально-хорової діяльності.     
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14,43 4,29

Рівні мотивації майбутніх учителів 

музичного мистецтва до набуття 

вокально-хорових знань, умінь та навичок 

за  когнітивно-інтегративним критерієм 

на третьому етапі формувального …

низький середній високий

 
Рис. В.1.2. Рівні мотивації студентів до набуття вокально-хорових знань, умінь та навичок. 
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Рівні прояву активності майбутніх учителів 

музичного мистецтва в організації творчої 

педагогічної взаємодії за комунікативно-

орієнтаційним критерієм на  третьому етапі …

низький середній високий

 
Рис. В.1.3. Рівні прояву активності студентів в організації творчої взаємодії. 
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Рис. В.1.4. Рівні творчої результативності студентів на третьому етапі 

формувального експерименту.  
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Рівні сформованості вокально-хорової 

підготовленості майбутніх учителів 

музичного мистецтва за пізнавально-

адаптивним, когнітивно-інтегративним, 

комунікативно-орієнтаційним та творчо-…

низький середній високий

 
Рис. В.1.5. Рівні сформованості вокально-хорової підготовленості студентів до практичної 

роботи.  
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низький середній високий

 
Рис. В.1.6. Порівняльні результати нульового та третього етапів експерименту.  
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4 етап дослідно-експериментальної роботи (Додаток В ІІ) 
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Рівні усвідомлення майбутніми 

учителями музичного мистецтва ролі 

вокально-хорової діяльності за 

пізнавально-адаптивним критерієм на 

четвертому етапі формувального …

низький середній високий

  
   Рис. В.2.1. Рівні усвідомлення студентами ролі вокально-хорової роботи. 
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Рис. В.2.2. Рівні мотивації студентів факультетів мистецтв на четвертому етапі 

експерименту. 
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Рис. В.2.3. Рівні прояву активності студентів за комунікативно-орієнтаційним критерієм. 
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Рис. В.2.4. Рівні творчої результативності студентів на 4 етапі експерименту. 
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Рис. В.2.5. Рівні сформованості вокально-хорової підготовленості студентів.   
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Рис. В.2.6. Порівняльні результати нульового та 4-го етапу експерименту 
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Додаток Д (за творчо-виконавським критерієм) 

Уміння створювати виконавський задум виконання вокального або 

хорового твору 

 

1. Чи контролюєте Ви чистоту мелодичного та гармонічного строю і 

безпомилковість виконання музичних творів за рахунок попереднього 

виявлення інтонаційно-проблемних, складних для запам’ятовування 

епізодів, їх аналізу та відпрацювання? 

2. Чи маєте Ви навики та бажання працювати над хоровими творами 

поліфонічної фактури? 

3. Чи уявляєте Ви цілісність передачі музичного матеріалу слухачам за 

рахунок максимального «занурення» в емоційно-образний зміст 

музичного твору? 

4. Як Ви контролюєте виконавську завершеність хорового твору? 

5. Чи можете Ви зробити самооцінку щодо виникнення інтонаційної 

неточності у виконанні хорового колективу?. 

6. Ви можете у ході концертного виступу швидко виправити неточності 

метро-ритмічного малюнку музичного матеріалу? 

7. Як Ви працюєте над технічно складними елементами авторського 

тексту? 

8. Чи можете Ви сконцентрувати виконавську увагу виключно на 

інтерпретаційних завданнях щодо повноцінного розкриття художнього 

образу хорового твору? 

9. Як Ви емоційно готуєтесь безпосередньо перед концертним виступом? 

10. Як Ви уникаєте стресових факторів, що можуть порушити творчий 

емоційний стан? 
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