
М
И

С
ТЕ

Ц
ТВ

О
З

Н
А

В
С

ТВ
О

 

© Камінська М.М., 2018

УДК 378.147:7.071.2 

СПЕЦИФІКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Камінська М.М.
Львівський національний університет імені І. Франка

У статті розглядається питання диригентськохорової підготовки студентів на основі особистісно орієнто
ваних технологій навчання, що є провідними положеннями сучасної музичної освіти. Висвітлено проблеми 
розвитку творчих якостей майбутніх фахівців, визначено рівні саморозвитку майбутніх педагогів музики 
на заняттях з хорового диригування. Встановлено дієвість педагогічних умов і методичних прийомів, що 
сприяють підвищенню рівня фахової підготовки. Виокремлено педагогічні умови, що сприятимуть удо
сконаленню диригентськохорової підготовки студентів.
Ключові слова: особистісно орієновані технології навчання, творчий розвиток особистості, педагогічні умо
ви, методичні прийоми, художньотворча самореалізація, самовдосконалення, саморозвиток студентів, 
диригентськохорова підготовка.

Постановка проблеми. Процес підвищен
ня рівня диригентськохорової підготов

ки майбутнього педагога музики буде найбільш 
ефективним при виявленні індивідуальних 
якостей студента в освітньому процесі. Діяль
ність такого роду здійснена лише в особливо
му педагогічному середовищі, завдяки вільному 
обміну думками, ідеями, особистісному підклю
ченні студента й педагога в навчальновихов
ну взаємодію. При формулюванні педагогічних 
умов вдосконалення фахової підготовки варто 
керуватися принципом єдності змістового й про
цесуального аспектів під час знаходження опти
мальних рішень поставленої проблеми, а також 
знаннями об’єктивних і суб’єктивних закономір
ностей функціонування особистісної ситуації. 
Виходячи з цього, можна виокремити педагогіч
ні умови, що сприятимуть удосконаленню дири
гентськохорової підготовки студентів, а саме: 
а) організація діалогової взаємодії у навчаль
новиховному процесі; б) забезпечення психо
логічного комфорту для студента на заняттях 
з диригентськохорових дисциплін; в) диферен
ційований підхід до особистості майбутнього пе
дагога музики, її корекції в умовах навчання;  
г) створення можливостей для художньотвор

чої самореалізації, самовдосконалення, само
розвитку студентів у процесі диригентськохо
рової підготовки.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Критерієм успішної діяльнос
ті вищої педагогічної освіти виступає така якість 
підготовки майбутніх фахівців, яка визначається 
не лише сукупністю знань з основ методики на
вчальновиховної роботи, а й здатністю переда
вати ці знання в процесі живого й безпосеред
нього спілкування з учнями. Важливим аспектом 
гуманізації освіти є професійнотворча актив
ність студентів, оскільки саме вона розглядається 
як особлива форма самовираження майбутнього 
хормейстера. Уміння наповнювати практичну ді
яльність творчим змістом, вкрай необхідне для 
майбутнього хормейстера.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Сучасні вимоги до формування особистісного 
підходу окреслювали в своїх дослідженнях відо
мі вчені: К. АбульхановаСлавська, В. Давидов, 
В. Євдокимов, В. Моляко, Л. Проколієнко. Питання 
необхідності особистісної орієнтації в навчально
виховному процесі неодноразово порушувалися 
у працях І. Кона, А. Петровського, Б. Федори
шина. На теренах СНД дослідженням особистісно 
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орієнтованої освіти опікуються Є. Бондаревська, 
В. Сєріков, Є. Шиянов, В. Юдін, І. Якиманська. 
Питання педагогічної технології висвітлювалися 
в роботах В. Андрєєва, В. Беспалько, Т. Ільїної, 
М. Кларіна, І. Лернера, Т. Назарової, Г. Селевко. 
Вагомий внесок у розв’язання проблеми фахо
вої підготовки майбутнього вчителя і вчителя
музиканта зокрема, зробили вчені В. Волкова, 
Н. Гузій, Л. Коваль, М. Михаськова, О. Олексюк, 
В. Орлов, Г. Падалка, О. Рудницька, Т. Стратан, 
О. Щолокова; теорії та методики музичного ви
ховання – А. Болгарський, С. Горбенко, А. Ма
лінковська, І. Назаренко, Л. Рапацька, А. Ра
стригіна, О. Ростовський, Л. Хлєбнікова. Основи 
техніки диригування висвітлюють праці багатьох 
провідних фахівцівхормейстерів: С. Казачкова, 
К. Кондрашина, М. Малько, Л. Маталаєва, І. Му
сіна, К. Ольхова та ін. Інші роботи присвячені 
теоретичним і виконавським питанням дири
гентської підготовки (Ю. Алієв, Ф. Вейнгартнер, 
Т. ГрумГржимайло, М. Канерштейн та ін.). 

Окремі дослідження розкривають питання 
методики роботи над елементами хорової звуч
ності з використанням творчих завдань (А. Єго
ров, О. ІвановРадкевич, М. Колесса, К. Пігров, 
К. Птиця, Г. Рождественський, Б. Тевлін). Аналіз 
наукових праць дає підстави для висновку про 
те, що опрацювання проблеми вдосконалення 
диригентськохорової підготовки студентів від
бувається поза контекстом застосування особис
тісно орієнтованих технологій. 

Метою статті. Головною метою цієї робо
ти є дослідження ефективності застосування 
особистісно орієнтованих технологій навчання 
в процесі диригентськохорової підготовки май
бутнього педагога музики.

Виклад основного матеріалу. Вимоги до 
музичнопедагогічної освіти відповідно до сві
тових стандартів передбачають формування 
у студентів фахових компетентностей в умо
вах дотримання балансу між індивідуальними 
та груповими формами навчання. Виокремлючи 
складові особистісно орієнтованого навчання на 
етапі диригентськохорової підготовки, доціль
но використовувати їх в ході опрацювання тво
рів, що веде до усвідомленого сприйняття роз
витку особистісної сфери студента. До основних 
з них відносяться: самостійність при засвоєнні 
та аналізі тексту й контексту хорового твору 
на заняттях з диригування та хорового класу, 
опора на рефлексивні здібності (самооцінку, 
самоаналіз, самоконтроль, саморегуляцію); ін
дивідуалізація програми практичної діяльності 
студента з різним рівнем диригентських знань 
та вмінь на основі пріоритетних цінностей його 
особистості; диференційований взаємозв’язок 
між розумовою діяльністю й особистісними пе
реживаннями майбутнього фахівця в сполучен
ні з досвідом його творчої роботи на заняттях, 
що є основою у формуванні особистості; впро
вадження операціональних новацій в систему 
диригентськохорової підготовки: участь сту
дентів у розробці її цілей, змісту; спільне об
говорення проблемних ситуацій з хорознавства, 
диригування, практикуму роботи з хором тощо; 
допомога при підготовці та захисті творчих 
проектів занять, їх фрагментів, позааудиторно
го заходу тощо.

Індивідуальні заняття також є особливо 
важливими у зверненні до внутрішнього сві
ту студентів, розвитку їхнього духовного по
тенціалу, рефлексії, актуалізації особистісних 
смислів фахового зростання. Натомість, гру
пові заняття актуалізують мотиваційну, піз
навальну, оцінювальну та творчу сфери під
готовки майбутніх фахівців. Такий ракурс 
індивідуальногрупових форм навчання забез
печує гармонійний взаємозв’язок гуманістично
го, особистісноорієнтованого, компетентнісного 
й аксіологічного підходів до диригентськохоро
вої підготовки студентів. Індивідуальногрупові 
форми диригентськохорового навчання студен
тів у мистецькопедагогічних ВНЗ спрямовані 
на вироблення у майбутніх педагогів музично
го мистецтва навичок усвідомленого виконан
ня та диригування хорових творів; збагачення 
слухового досвіду; виховання естетичних сма
ків у доборі кращих зразків хорового мистецтва 
різних стилів, жанрів, епох; активізації пізна
вальної діяльності та професійного мислення; 
усвідомлення сутності диригентськохорової 
роботи; розуміння драматургії хорових висту
пів; розвиток здатності до хорової інтерпретації 
шкільного пісенного репертуару; розвиток твор
чого потенціалу фахівця у процесі диригент
ського освоєння хорових творів; уміння прак
тично використовувати набуті знання, уміння 
та навички.

На основі діалогу в навчальновиховному 
процесі, педагог і студент, об’єднавшись на пси
хологічному рівні, здійснюють освоєння дири
гентськохорового репертуару на заняттях з хо
рового класу, диригування в співпереживанні, 
що є важливою обов’язковою умовою творчого 
процесу, а на світоглядному рівні – співтвор
чістю. «Співтворчість, що вінчає стадію пере
творення, веде до щирого розуміння музики, що 
дозволяє зрозуміти, що ж надає цьому твору 
цілісності, органічності... Особистісно ціннісне 
осмислення музики, що прагне до співтворчос
ті, до діалогу з автором, дозволяє стверджува
ти, що «необхідно зробити твір частиною самого 
себе» [2, с. 3].

Професійність педагогахормейстера, го
товність його до роботи з хором, виявляється 
в умінні створити хоровий колектив і в організа
ції процесу освоєння та інтерпретації музичного 
твору. Проте, якщо в процесі хорової діяльнос
ті відсутній професійнотворча активність ди
ригента в її особових і когнітивних проявах, то 
цей процес не виконує нічого нового творчого 
становлення хору, творчого саморозвитку осо
бистості, вироблення суспільнозначущого про
дукту. Важливим питанням хормейстерської 
підготовки стає конструювання достовірно твор
чого навчального процесу, в якому проявить 
себе і розвинеться творча особистість студента. 
Для цього необхідно проаналізувати специфіку 
хормейстерської діяльності з позиції профе
сійнотворчої активності. Навчальна діяльність 
зв’язана з творчістю, оскільки для студента 
будьяке навчання пов’язане з новизною, тому 
студентів варто вчити творчо підходити до здо
бутку професійних знань, умінь і навичок під 
час організовуваної навчальнопізнавальної ді
яльності.
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Психолог Д. Узнадзе, вивчаючи процес твор
чої активності, велику увагу приділив розробці 
проблеми направленості. Цей напрям науки ви
вчає сферу активності людини, яка передує його 
звичайній свідомій діяльності. Про активну по
зицію направленості і її визначальне значення 
в процесі діяльності говорить присутність в ній 
потреби і ситуації. Потреба і ситуація вплива
ють на суб’єкт, формують його активність, а 
регулювальником його поведінки стає установ
ка. «В процесі виникнення установки потреба 
асимілює ситуацію, унаслідок чого в установ
ці відбивається ситуація, змінена відповідно до 
потреби...» [4, с. 56]. Направленість можна роз
глядувати як сполучну ланку між активною ді
яльністю і свідомістю. «Організовуючи відомим 
чином свідомість, що йде назустріч мистецтву, 
ми заздалегідь забезпечуємо успіх або програш 
цьому витвору мистецтва» – пише Л. Виготський 
[1, с. 247]. 

Структуру готовності до диригентськохоро
вої роботи складають такі компоненти: особис
тісний, мотиваційноціннісний, когнітивний і ді
яльніснотворчий. У визначенні цих компонентів 
виходимо з того, що якість диригентськохоро
вої підготовки студентів музичнопедагогічних 
факультетів визначається сформованістю у них 
здібностей, знань, умінь, навичок, мотивів, цін
нісних орієнтацій, творчої активності та само
стійності, що комплексно представлені у вну
трішній потребі осягнення змісту хорових творів, 
розвитку диригентськохорового тезаурусу, 
формуванні професійного мислення та прагнен
ні до творчого самовираження в обраній сфері 
діяльності. Визначено критерії та показники го
товності до диригентськохорової роботи: сту
пінь розвитку музичних здібностей, ступінь ви
раженості власного стилю роботи з навчальним 
вокальнохоровим колективом (наявність вольо
вих якостей, емоційної стійкості, артистизму); 
ступінь вираженості інтересу до хорової музики 
як виду музичного мистецтва і засобу навчання, 
розвитку та виховання школярів; ступінь вира
женості установки на професійний саморозвиток 
і самовдосконалення у диригентськохоровій ді
яльності; ступінь освоєння музичнопедагогічних 
та диригентськохорових знань; ступінь володін
ня методикою роботи з навчальним вокальнохо
ровим колективом; ступінь сформованості дири
гентськохорових умінь та навичок і володіння 
технікою хорового диригування; ступінь вираже
ності творчої ініціативи та здатності до творчої 
інтерпретації хорових творів.

Наступна педагогічна умова стосується забез
печення психологічного комфорту для студента 
на заняттях з диригентськохорових дисциплін, 
що важливим фактором самовдосконалення осо
бистої діяльності майбутнього вчителя музики. 
Принцип психологічного комфорту означає, що 
навчальний процес повинен бути організований 
і проведений так, щоб забезпечити мотивацію 
навчання й позитивне емоційне відношення до 
нього [3, с. 67].

Основними показниками професійнотворчій 
активності студента в класі диригування є: – наяв
ність стійкого інтересу до предмету диригування, 
пов’язаного з культурою хорового співу, престиж
ності професії диригента; – рівень музичноінте

лектуального мислення, пов’язаного з осмислен
ням конструктивнологічній організації звукового 
матеріалу, із здатністю знаходити схожість і від
мінності, аналізувати і синтезувати, встановлюва
ти взаємозв’язки в звуковому потоці; – стійкість 
вольових зусиль: рішучість, цілеспрямованість, 
наполегливість, самовладання, ініціатива, а також 
зв’язок музичнослухових уявлень з вольовою 
сферою, звукотворчою волею; – ціннісні мотиви 
учення, що розуміються як входження в музич
не мистецтво, отримання статусу педагогамузи
канта; вміннями і навиками, всемірний розвиток 
музичних здібностей, особливо в якомунебудь 
виді музичної діяльності (грі, диригуванні, співі, 
вигадуванні і так далі); – самостійність і потре
ба в самоосвіті, виражена в постійній готовності 
до виконавської діяльності. Навчаючи студентів 
диригуванню, педагог прагне розвивати його му
зичні, інтелектуальні і креативні здібності. Ство
рюючи сприятливі психологічні умови, педагог 
спонукає у студентів потребу особової регуляції 
своїх здібностей. 

Висновки і пропозиції. Стає очевидним важ
ливість питання вдосконалення системи музично
педагогічної освіти і, зокрема, диригентськохо
рової підготовки студентів та застосування в ній 
особистісного підходу, який, у значній мірі, визна
чає всю структуру праці викладача. З означеного 
зрозуміло, що все більше в ній переважають ін
новаційні підходи, а новітні технології не можуть 
розвиватися самі по собі, вони повинні стати ор
ганічною частиною всього науковообґрунтованого 
навчального процесу вищої школи. Насамперед, 
первинною має бути досконала практична діяль
ність педагогамузиканта, його індивідуальний 
та творчий досвід, а саме: а) музичноосвітній 
процес має будуватися на основі діалогу студен
та й викладача; б) повинна враховуватися індиві
дуальна вибірковість студента щодо змісту, виду 
та форми музичної діяльності; в) основу організа
ції диригентськохорової підготовки майбутнього 
вчителя музики має скласти творчість, індиві
дуальний підхід до студента; г) індивідуалізація 
та диференціація сприятиме активному стимулю
ванню студентів до саморозвитку, самовдоскона
лення та самовираження в сучасній та майбутній 
життєдіяльності; ґ) музична освіта особистісного 
спрямування потребує використання механізмів 
''цінування'', тобто позитивного ставлення не тіль
ки до успіхів майбутнього вчителя музики, а й до 
його бажання виразити свої почуття, погляди, 
творчі наміри тощо. 

Отже, узагальнюючи, можна сказати, що ви
світлені педагогічні умови та методичні прийоми 
допоможуть створити сприятливе середовище 
для процесу підвищення ефективності фахової 
підготовки майбутнього вчителя музики. По
дальших наукових пошуків потребують питання, 
пов’язані зі всебічним вивченням особистісно орі
єнтованих технологій навчання з позицій аксіо
логічного підходу. Умовами формування профе
сійнотворчої активності студентів виступають 
різні форми організації учбового процесу: інди
відуальна, групова, колективна, а також, якщо 
забезпечена спрямованість особистості на опа
нування професії, зростає інтерес до музичної 
творчості, виявляється сила мотивації і виникає 
емпатія.
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СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

Аннотация
В статье рассматривается вопрос дирижерскохоровой подготовки студентов на основе личностно 
ориентированных технологий обучения, которые являются ведущими положениями современной му
зыкального образования. Освещены проблемы развития творческих качеств будущих специалистов, 
определены уровни саморазвития будущих педагогов музыки на занятиях по хорового дирижирова
ния; установлено, действенность педагогических условий и методических приемов, способствующих 
повышению уровня профессиональной подготовки. Выделены педагогические условия, стимулирую
щие усовершенствование дирижерскохоровой подготовки студентов.
Ключевые слова: личностно ориеновани технологии обучения, творческое развитие личности, педаго
гические условия, методические приемы, художественнотворческая самореализация, самосовершен
ствование, саморазвитие студентов, дирижерскохоровая подготовка.
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SPECIFICITY OF EDUCATIONAL PROCESS 
OF CONDUCTIVE-CHORAL PREPARATION OF STUDENTS

Summary
The article deals with the issue of conductivechoral training of students on the basis of personally 
oriented learning technologies, which are the leading positions of contemporary musical education.  
The problems of development of creative qualities of future specialists are highlighted, levels of selfdeve
lopment of future music teachers at choral conducting classes are determined. Effectiveness of pedagogical 
conditions and methodical techniques, which help increase the level of professional training, is established.  
The pedagogical conditions, which will facilitate the perfection of conductivechoral training of students, 
are singled out.
Keywords: personally oriented learning technologies, creative personality development, pedagogical con
ditions, methodical techniques, artistic and creative selfrealization, selfimprovement, selfdevelopment 
of students, conductivechoral training.




