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ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ 
МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ 

У статті розглядається питання підготовки студентів мистецьких спеціалізацій на основі 
особистісно орієнтованих технологій навчання, що є провідними положеннями сучасної музичної освіти, 
порушується проблема розвитку творчих якостей майбутніх фахівців на засадах продуктивного їх 
застосування; визначено рівні саморозвитку майбутніх вчителів музики на заняттях з хорового 
диригування; встановлено, що дієвість розроблених нами педагогічних умов і методичних прийомів 
сприяла підвищенню рівня фахової підготовки та допомагала студентам у вільному застосуванні 

загальнокультурологічних та загальномузичних знань на практиці. 

Ключові слова: особистісно орієновані технології навчання, індивідуалізація процесу навчання, творчий 
розвиток особистості, педагогічні умови, методичні прийоми, художньо-творча самореалізація, 

самовдосконалення, саморозвиток студентів, диригентсько-хорова підготовка.  

Постановка проблеми. Процес підвищення рівня диригентсько-хорової підготовки майбутнього 
вчителя музики буде найбільш ефективним при виявленні індивідуальних якостей студента в освітньому 
процесі. Діяльність такого роду здійснена лише в особливому педагогічному середовищі, завдяки 
вільному обміну думками, ідеями, особистісному підключенні студента й педагога в навчально-виховну 
взаємодію. При формулюванні педагогічних умов вдосконалення фахової підготовки майбутнього 
вчителя музики ми керувалися принципом єдності змістового й процесуального аспектів під час 
знаходження оптимальних рішень поставленої проблеми, а також знаннями об’єктивних і суб’єктивних 
закономірностей функціонування особистісної ситуації, що є в нашому дослідженні засобом підвищення 
рівня означеної підготовки. 

Виходячи з цього, нами були виокремлені педагогічні умови, що сприятимуть, на наш погляд, 
удосконаленню диригентсько-хорової підготовки студентів, а саме:  

- організація діалогової взаємодії у навчально-виховному процесі; 
- забезпечення психологічного комфорту для студента на заняттях з диригентсько-хорових дисциплін; 
- диференційований підхід до особистості майбутнього вчителя музики, її корекції в умовах 

вузівського навчання; 
- створення можливостей для художньо-творчої самореалізації, самовдосконалення, саморозвитку 

студентів у процесі диригентсько-хорової підготовки. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасні вимоги до формування особистісного підходу 

окреслювали в своїх дослідженнях відомі вчені: К. Абульханова-Славська, 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. Федоришина. На теренах СНД 
дослідженням особистісно 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 фахової 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 виховання – А. Болгарський, С. Горбенко, 
А. Малінковська, І. Назаренко, Л. Рапацька, А. Растригіна, О. Ростовський, Л. Хлєбнікова. Основи техніки 
диригування висвітлюють праці багатьох провідних фахівців-хормейстерів: С. Казачкова, К. Кондрашина, 
М. Малько, Л. Маталаєва, І. Мусіна, К. Ольхова та ін. Однак, вони розраховані здебільшого на 
удосконалення існуючих диригентських навичок. Інші роботи присвячені теоретичним і виконавським 
питанням диригентської підготовки (Ю. Алієв, Ф. Вейнгартнер, Т. Грум-Гржимайло, М. Канерштейн та 
ін.). Окремі дослідження розкривають питання методики роботи над елементами хорової звучності з 
використанням творчих завдань (А. Єгоров, О. Іванов-Радкевич, М. Колесса, К. Пігров, К. Птиця, 
Г. Рождественський, Б. Тевлін). В останні роки з’явилися дисертації з проблем розвитку професійно-
особистісних якостей майбутніх педагогів-хормейстерів (І. Коваленко, М. Олійник, Л. Остапенко, 
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Т. Смирнова, І. Шинтяпіна та ін.). Аналіз наукових праць вказаних авторів дає підстави для висновку про 
те, що опрацювання проблеми вдосконалення диригентсько-хорової підготовки студентів відбувається 
поза контекстом застосування особистісно орієнтованих технологій. 

Метою статті є дослідження ефективності застосування особистісно орієнтованих технологій 
навчання в процесі диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя музики. 

Виклад основного матеріалу. Аргументуємо положення про окреслені вище педагогічні умови. 
Організація діалогової взаємодії у навчально-виховному процесі є, на наш погляд, важливою умовою 
підвищення ефективності диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя музики. Адже 
стимулювання особистісного функціонування студента в ході навчання можливе лише в тому випадку, 
якщо він буде поставлений у позицію рівноправного суб’єкта даного процесу. Багато досліджень в 
області психології, педагогіки саме з діалогом пов'язують успіх у навчанні та вихованні. Найбагатший 
матеріал про діалогічне спілкування ми знаходимо у працях таких учених, як В. Біблер (про Школу 
діалогу культур), А. Бодальов [1] (про контекстне навчання), В. Андрєєв [2] (про педагогічну евристику), 
С. Бєгідова [3] (у концепції особистісно орієнтованої освіти). Ще раніше важливі положення діалогічного 
навчання ми знаходимо в педагогіці Дж. Дьюї [4], у теорії К. Роджерса і його послідовників [5]. Діалог у 
своєму історичному розвитку з’являється як ''... рух від думки до знання; спосіб виявлення й подачі 
нового з найбільшою для нього вигодою; передача не тільки думок, але й почуттів; спосіб засумніватися 
в самому собі'' [6]. 

Навчання, як процес взаємодії педагога й студента, відбувається на основі певного навчального 
змісту. У нашому дослідженні такою квінтесенцією є диригентсько-хорова підготовка студентів і процес 
її педагогічного аналізу. Принцип діалогічної взаємодії, запропонований нами, дозволить відмовитися 
від традиційної дихотомії: педагог-студент, коли потреба у ініціативному спеціалісті з активним 
професійно-творчим мисленням супроводжується незадоволенням освітнім процесом, а саме: не 
приділяється належної уваги особистісному розвитку майбутніх вчителів музики, нерозвинута їх 
самостійність, на низькому рівні перебуває мотиваційна готовність до формування та прояву творчого 
потенціалу. Як показує практика, ініціативному студенту потрібні не тільки глибокі знання в галузі 
педагогіки, психології, музичного мистецтва, але й певні особистісні якості, спеціалізовані вміння, що 
сприятимуть активізації та формуванню високої мотиваційної готовності до майбутньої професійної 
діяльності. Аналіз та узагальнення досвіду колег-педагогів дозволили нам виявити низку суттєвих 
протиріч: між значним потенціалом диригентсько-хорових дисциплін та його недостатньою 
актуалізацією в навчальному процесі; між адекватним розумінням й усвідомленням необхідності 
формування особистісної активності суб’єкта навчання та відсутністю спрямованого розвитку цієї якості; 
між індивідуальним способом навчання в циклі диригентсько-хорових дисциплін та подальшій 
практичній діяльності вчителя музики в умовах учнівського колективу. 

На основі діалогу в навчально-виховному процесі, педагог і студент, об’єднавшись на 
психологічному рівні, здійснюють освоєння диригентсько-хорового репертуару на заняттях з хорового 
класу, диригування в співпереживанні, що є важливою обов’язковою умовою творчого процесу, а на 
світоглядному рівні – співтворчістю. ''Співтворчість, що вінчає стадію перетворення, веде до щирого 
розуміння музики, що дозволяє зрозуміти, що ж надає цьому твору цілісності, органічності....'' [7]. 
Особистісно ціннісне осмислення музики, що прагне до співтворчості, до діалогу з автором, дозволяє 
стверджувати, що ''необхідно зробити твір частиною самого себе'' [7]. 

Таким чином, організація діалогової взаємодії на заняттях з дисциплін диригентсько-хорового циклу 
дозволить, на наш погляд, так побудувати процес навчання, щоб забезпечити можливість кожному 
студенту реалізувати свій творчий потенціал, пізнати своє внутрішнє ''Я''. Отже, створити можливість для 
прояву особистісних якостей. В результаті, у музично-педагогічному процесі виникне певний 
комунікативний ланцюг: композитор – хоровий твір – педагог – студент – співпереживання – 
співтворчість. Принцип діалогічної взаємодії, відкриваючи всі комунікаційні канали, забезпечить 
постійний стимул до саморозвитку, дозволить інтегрувати процес особистісного розвитку студента, 
стимулювати прояв суб’єктивних якостей (оцінювання, осмислювання, рефлексію). Це вимагає від 
педагога певної готовності до даного процесу, тому що діалог детермінований особистістю вчителя, його 
принциповою позицією як суб’єкта особистісно орієнтованої освіти. До того ж, бажання педагога до 
суб’єкт-суб’єктного спілкування із студентом, – це вміння ділитися не тільки знаннями, але головне – 
почуттями, досвідом переживань, практикою пошуку ''змістів''. Педагог збагачується особистісними 
навичками своїх співрозмовників – студентів. Із традиційної позиції обізнаний педагог переходить на 
позицію носія своїх певних знаннєвих ''коштовностей''. Ділячись своїми вміннями зі студентом, педагог 
отримує доступ у його внутрішній світ, тим самим розвиваючи й збагачуючи зміст власного ''Я''. Це 
проявляється у: високому ступені оволодіння предметами диригентсько-хорового циклу та методиками 
їх викладання; умінні реалізовувати виховну функцію хорового мистецтва, виділяти аксіологічне ядро 
окремого твору, сприяючи пробудженню внутрішніх спонукальних сил студентів, потреби в переживанні 
репертуару, що вивчається; майстерності виявляти в хоровому творі разом з майбутнім вчителем музики 
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зв’язок із сучасністю, ''спроектувати'', ''зблизити'' епохи, явища для того, щоб історично проведені 
аналогії, порівняння викликали живе особистісне сприйняття репертуару студентом; умінні самостійно 
опрацьовувати хоровий твір, а при подальшому розгляді з педагогом навчитися висловлювати своє 
бачення трактовки характеру, виявляти своє відношення до ціннісно-смислового аналізу, висвітлюючи 
питання: ''Що? Як? Чому? Навіщо?'' – створено композитором; вдалому використанні метафор як 
прийому активізації індивідуальної змістово-пошукової творчої активності студента. Окреслена умова 
також припускає послідовне сходження до все більшого набуття навичок самостійності студента, що 
забезпечить планування навчання, як творчого процесу, який не призведе до копіювання та засвоєння 
готових правил і норм. Для реалізації на практиці зазначеної педагогічної умови є доречним, на наш 
погляд, використання таких форм, методів та прийомів, як заохочення, створення яскравих образно-
наочних уявлень, спонукання до пошуку альтернативного рішення проблемних ситуацій, що виникають 
тощо. 

Наступна педагогічна умова стосується забезпечення психологічного комфорту для студента на 
заняттях з диригентсько-хорових дисциплін. На наш погляд, вона є важливим фактором 
самовдосконалення особистої 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 [8]. Такий стан досягається 
шляхом зняття всіляких психологічних бар’єрів, створення безконфліктного середовища, у якій кожен 
себе почував би комфортно; атмосфери, що виключає виникнення почуття остраху за невдале слово або 
дію. В особистісній ситуації студент відчуває ''емоційне благополуччя'' [2], впевненість у собі, 
можливість піднятися на вищий рівень підготовки, реалізує вроджену в собі від природи потребу в 
схваленні. При цьому, мова йде не про прийняття педагогом думки, поділу точки зору, а прийнятті 
особистості студента як унікальної даності, як носія своїх цінностей. Ми вважаємо, що основною 
рушійною силою для створення психологічного комфорту є уникнення комплексу протиріч, з якими 
зустрічається майбутній вчитель музики при засвоєнні предметів диригентсько-хорового циклу. Вони 
існують між наступними аспектами педагогічної діяльності: музично-творчими здібностями особистості 
студента й вибором професії не за покликанням; низьким рівнем суб’єктивної спрямованості в 
оволодінні своїм фахом і високими суспільними вимогами до індивідууму педагога-музиканта; 
музичною обдарованістю кожного студента, його виявленням, з точки зору особистісної значущості й 
максимально можливим талантом педагога нового типу, що знаходить відображення у сучасній 
професіограмі вчителя музики-творця; прагненням до самостійної роботи студента й небажанням 
викладача допомагати йому в цьому; системою педагогічної освіти за традиційними для ВНЗ формами й 
інтенсивно-новітніми моделями сучасної підготовки майбутнього вчителя музики. 

Виходячи з цього, ми пропонуємо звернути увагу з боку викладачів на здійснення опори на 
самоконтроль, самооцінку, самоаналіз, саморегуляцію студентів, їх рефлексивні здібності; 
диференційований творчий підхід до кожного студента; динамічний характер, гнучкість змісту програм з 
предметів диригентсько-хорового циклу, їх поступове вдосконалення з урахуванням особистісних 
здібностей студентів та диференціації навчання; створення психологічного комфорту на індивідуальних 
заняттях за умов досягнень чи невдач студентів, доброзичливе ставлення до них з боку викладачів; 
атмосфери повної творчої свободи, ініціативи з опорою на рефлексивні здібності майбутніх фахівців; у 
повному обсязі здійснення навчально-методичної забезпеченості процесу диригентсько-хорової 
підготовки студентів. Впроваджуючи ці дії в процес диригентсько-хорової підготовки майбутніх 
фахівців, ми припускаємо, що вони повинні забезпечити розвиток творчої мотивації, стимулювати чітко 
виражений особистісний прояв у професійно-педагогічній діяльності, тим самим витісняючи 
індиферентні, егоїстичні, репродуктивні підходи до навчальної роботи. Такі прийоми, як фактична 
рівність між педагогом та студентом у творчих дискусіях за раніше узгодженою позицією перед заняттям 
з практикуму роботи з хором; схвалення з боку викладачів оригінальних пропозицій і задумів студента 
при виконавській інтерпретації хорових творів; свобода у виборі видів самостійної роботи; підвищення 
ролі самооцінки результатів своєї діяльності; створення ситуації успіху, взаємодопомоги ми вважаємо 
оптимальними у підвищенні рівня фахової підготовки майбутнього вчителя музики. 

Зауважимо, що психологічний комфорт студента забезпечується також методом без оцінювання, що 
має на увазі створення обставин, за яких відсутнє зовнішнє міркування. Переконання з боку педагога 
щодо власної системи цінностей нерідко сприймається студентом як погроза й приводить до захисної 
реакції. Але якщо судження на підставі загальних мірок відсутні, то студент стає більш відкритий своєму 
досвіду й починає шукати джерело оцінювання усередині себе. Безоцінювання не означає відсутність 
реакції педагога на слово або дію з боку студента, але ця реакція повинна зберегти внутрішнє джерело 
оцінки студента, не ставити його в залежність від зовнішніх сил і забезпечить психологічну безпеку в 
прояві своїх особистісних функцій [9]. Але воно буде неповним, якщо педагог не виявить емпатію, як 
здатність осягати особливості емоційного світу іншої людини, що проявляється у формі 
співпереживання, співчуття, розуміння. В. Леві говорить про їхню реалізацію в здатності ''ужитися'' в 
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чужий світ. ''Щоб зрозуміти іншого, потрібно перейнятися його цінностями, просочитися його 
значущостями, тобто вжитися в його світ'' [10]. Дія емпатії може відбуватися тоді, коли співрозмовник 
відчуває іншого, що проявляється в тому, як він говорить, що робить, по міміці, жестам, учинкам. 
Відмітимо, що створення означеної педагогічної умови без її розуміння є поверхневим. Таким чином, 
потрібен певний стиль педагогічного спілкування, що спрямований на ''встановлення відносин 
співробітництва спочатку через ''підстроювання'' до партнера по спілкуванню, безкорисливо-
альтруїстичне зосередження на ньому й потім висхідна до його безоцінювального прийняття, визнання 
принципової рівності особистісних позицій педагога й студента, їхньої рівноцінності в довірчому діалозі 
й спільній творчості'' [11]. Іншими словами, рівноправна взаємодія, прийняття, безоцінювання, 
емпатійність і є та психологічна основа, що сприяє формуванню сфери відносин особистості, що, в свою 
чергу, є об’єктивною умовою для реалізації особистісного підходу при засвоєнні предметів 
диригентсько-хорового циклу. 

Третьою педагогічною умовою є диференційований підхід до особистості майбутнього вчителя 
музики, її корекції в умовах вузівського навчання. Ми вважаємо, що для успішного формування зазначеної 
умови однаковою мірою важливо постійно актуалізувати як емоційну чуйність студентів, так і їхній 
інтелектуальний потенціал, тобто домагатися гармонії почуттєвого, раціонального й розумового 
розвитку особистості. Аналіз хорового твору (музична герменевтика) – це альфа й омега професійної 
музично-педагогічної діяльності. Ми припустили, що використання принципів і методів музичного 
аналізу в ході вивчення хорового репертуару на заняттях з диригування, хорового класу й буде сприяти 
стимулюванню інтелектуальної й емоційно-вольової сфер особистості студента, його особистісних 
функцій, що приведе до покращення його суб’єктивного ставлення до своєї фахової підготовки зокрема. 
Він є активним, тому що здійснюється в ході розширення й збагачення духовно-особистісного, музично-
слухового й професійно-творчого досвіду особистості майбутнього вчителя музики. До того ж, процес 
освоєння припускає діалог-спілкування з твором хорового мистецтва, міркування про нього, 
висловлювання своєї думки, оцінки, ставлення, усвідомлення його образного змісту тощо. Ми 
виокремлюємо складові особистісно орієнтованого навчання на цьому етапі диригентсько-хорової 
підготовки й пропонуємо використовувати їх в ході опрацювання творів, що веде до усвідомленого 
сприйняття розвитку 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); індивідуалізація 
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 переживаннями майбутнього фахівця в сполученні з досвідом його творчої роботи на 
заняттях, що є основою у формуванні особистості; впровадження операціональних новацій в систему 
диригентсько-хорової підготовки: участь студентів у розробці її цілей, змісту; спільне обговорення 
проблемних ситуацій з хорознавства, диригування, практикуму роботи з хором тощо; допомога при 
підготовці та захисті творчих проектів занять, їх фрагментів, позааудиторного заходу тощо. 

Виходячи із цього, ми пропонуємо наступні методи, що, на нашу думку, допоможуть у вдосконаленні 
диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя музики й можуть бути застосовані у 
виконавських класах, зокрема, на заняттях з диригування: 

1. Метод інтонаційно-виконавського аналізу. Він містить комплексний підхід до вивчення хорового 
твору, спрямований на розкриття ідейно-образного змісту, осягнення його цілісної форми й на цій 
основі, – створення студентом власного бачення (певного диригентського-жесту). Означений метод 
включає в себе кілька етапів: перший – націлений на самостійне виявлення студентом головної ідеї 
хорового твору й визначення її образного втілення; другий – спрямований на визначення інтонаційно-
енергетичного імпульсу, тобто музично-виразних засобів, за допомогою яких і здійснюється створення 
образа або діалектики образів, а також їхнє розкриття в цілісному змісті твору; третій – має за мету 
усвідомлення логіки розвитку інтонаційно-образного змісту в контексті цілісної інтонаційної форми 
твору за допомогою визначення місця й значення тих або інших виразних засобів, використовуваних 
композитором; виявлення рушійних сил і факторів організації єдиної музичної композиції; четвертий – 
полягає в самостійному створенні студентом цілісної партитури ''виконавських засобів'' за допомогою 
темпоритму, агогіки, артикуляції, динамічних нюансів, диригентського жесту й т.п. У процесі 
інтонаційно-виконавського аналізу варто враховувати особливості стилю хорового письма композитора в 
цілому, а також того періоду творчості, до якого ставиться той або інший твір. Таким чином, кінцевою 
метою інтонаційно-виконавського аналізу є осягнення інтонаційно-фабульної форми й створення на цій 
основі власного розуміння студентом даної сторони хорового твору. 

2. Метод художніх асоціацій (художнього пізнання). Один із ефективних способів розвитку й 
формування пізнавальної сфери особистості студента. Цей метод широко використовувався в 
педагогічній діяльності таких видатних музикантів як А. Рубінштейн, Г. Нейгауз, К. Ігумнов, 
С. Фейнберг та ін. Основне завдання використання цього методу полягає в тому, щоб знайти емоційно-
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образні смислові паралелі, зв’язки між змістом хорового твору та явищами навколишньої дійсності, 
виявити колізії, спробувати здійснити вихід у позамузичні сфери. Синтез музичного й зорового, 
музичного й слухового, музичного й чуттєвого тощо, поглиблює особистісне пізнання твору, впливає на 
становлення суб’єктивного до нього відношення, тому що входить в індивідуальний план студента, а 
також збагачує його практичний досвід. При цьому необхідно помітити, що метод художніх асоціацій 
спрямований на духовно-творче ''занурення'' в атмосферу того чи іншого життєвого або художнього 
явища з метою глибокого й всебічного збагнення ідеї композитора, її різноманітне втілення в хоровому 
творі. Метод художнього пізнання спирається на комунікативну функцію музично-хорового мистецтва. 
Він спрямований на вербалізацію думок, почуттів, переживань, що виникли в процесі пізнання 
студентом твору. Вербалізовані враження, таким чином, є результатом впливу ''змісту, що інтонується'' 
на сферу відносин і його духовний світ, допоможе розкрити світоглядну спрямованість, духовно-
особистісний досвід, а також послужить вираженню суб’єктивного відношення до діючих осіб і образів. 
Якщо на попередніх етапах освоєння твору студент віддає пріоритет не своєму ''Я'', а пошуку шляху до 
композитора в прагненні якнайглибше проникнути в світ його ідей, його щиросердечних переживань, 
відображених у музичній тканині, то особистісно осмисливши й оцінивши твір, творчо настроєні 
музикант-педагог, студент-слухач, виконавець вступають на шлях художнього перетворення, що веде до 
спільної творчості з автором. Особливість даного методу, на нашу думку, полягає в тому, що міркування-
діалог студента й педагога ведеться завдяки тому або іншому хоровому твору, де студент корегує свої 
вже сформовані професійні установки, рефлексує своє бачення твору, пов'язує набуті знання з 
майбутньою фаховою діяльністю. Таким чином, запропоновані методи, що спрямовані на суб’єктивне 
осягнення змісту хорового твору, допоможуть, на нашу думку, у здійснюванні диференційованого 
підходу до особистісних якостей майбутнього вчителя музики, їх корекції в умовах подальшої 
професійної діяльності. 

Четверта педагогічна умова базується на створенні можливостей для художньо-творчої 
самореалізації, самовдосконалення, саморозвитку студентів у процесі диригентсько-хорової підготовки. 
Ми вважаємо, що художньо-творча самореалізація можлива за умов використання запропонованого нами 
методу індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ) проблемного характеру. ІНДЗ – є творчим 
видом поза аудиторної самостійної роботи студентів навчального, навчально-дослідного чи проектно-
конструкторського характеру, яке використовується у процесі вивчення програмного матеріалу 
предметів диригентсько-хорового циклу й завершується разом зі складанням підсумкового іспиту чи 
заліку з окремої навчальної дисципліни. Завдання виконуються в процесі бесіди, дискусії й мають, як 
правило, форму ''питання-відповідь'' або діалогічний принцип побудови. 

Стосовно нашої проблематики, ми виокремлюємо наступні прийоми: конструктивний діалог, який 
допоможе знайти вихід із проблемних ситуацій у процесі оптимального вибору теми й рішення ІНДЗ з 
предметів хорознавства та диригування; аналіз-порівняння, уточнення особистісних уявлень педагога й 
студента на заняттях з хорового класу; евристичні питання, які необхідні майбутньому вчителю музики 
для пошуку додаткової інформації при рішенні ІНДЗ з предмету ''Практикум роботи з хором''; інверсія в 
процесі протиставлення нових та традиційних підходів до вирішення ІНДЗ; метафора, яка допомагатиме 
образному висловлюванню думок й почуттів у процесі сприйняття хорового твору, що активізують 
змістово-пошукову творчу активність та самостійну роботу студента. 

Висновки. Ми спробували практично довести, що на сьогодні стає очевидним важливість питання 
вдосконалення системи музично-педагогічної освіти і, зокрема, диригентсько-хорової підготовки 
студентів та застосування в ній особистісного підходу, який, у значній мірі, визначає всю структуру 
праці викладача. З означеного зрозуміло, що все більше в ній переважають інноваційні підходи. Але, на 
нашу думку, новітні технології не можуть розвиватися самі по собі, вони повинні стати органічною 
частиною всього науково-обґрунтованого навчального процесу вищої школи. Насамперед, первинною 
має бути досконала практична діяльність педагога-музиканта, його індивідуальний та творчий досвід. 

Ми виокремлюємо особливості особистісно орієнтованих технологій, що на нашу думку, 
сприятимуть підвищенню рівня диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя музики, а саме: 

а) музично-освітній процес має будуватися на основі діалогу студента й викладача, який 
спрямовується на спільне конструювання занять; 

б) повинна враховуватися індивідуальна вибірковість студента щодо змісту, виду та форми музичної 
діяльності, а також його прагнення самостійно використовувати отримання теоретичні знання, вміння й 
навички; 

в) основу організації диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя музики має скласти 
творчість, індивідуальний підхід до студента, врахування його інтересів, здібностей, характеру 
музичного мислення, диференціація навчального матеріалу; 

г) індивідуалізація та диференціація сприятиме активному стимулюванню студентів до саморозвитку, 
самовдосконалення та самовираження в сучасній та майбутній життєдіяльності; 
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ґ) музична освіта особистісного спрямування потребує використання механізмів ''цінування'', тобто 
позитивного ставлення не тільки до успіхів майбутнього вчителя музики, а й до його бажання виразити 
свої почуття, погляди, творчі наміри тощо. 

Отже, узагальнюючи вище висвітлене, можна сказати, що запропоновані нами педагогічні умови та 
методичні прийоми допоможуть створити сприятливе середовище для процесу підвищення ефективності 
фахової підготовки майбутнього вчителя музики, що приведе до зміни в їхній ціннісно-смисловій сфері, 
розвитку внутрішнього індивідуально-творчого потенціалу особистості. Наше дослідження є частиною 
розробки проблеми вдосконалення фахової підготовки майбутнього вчителя музики. У руслі 
педагогічного пошуку предметом наступного вивчення можуть виступати такі проблеми, як розробка 
технологій формування особистісного ставлення до хорового репертуару в індивідуально-виконавських 
класах на різних етапах онтогенезу. Подальших наукових пошуків потребують питання, пов’язані зі 
всебічним вивченням особистісно орієнтованих технологій навчання з позицій аксіологічного підходу. 
Предметом дослідження можуть бути диференційовані методики відповідної підготовки студентів з 
урахуванням їх цілеспрямованого функціонування в освітніх закладах різного соціально-культурного 
призначення, особливості зарубіжного досвіду профільного навчання у багаторівневій системі музично-
педагогічної освіти. 
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Цюряк И. А., Луценко В. В. Личностно ориентированные технологии обучения в подготовке 
студентов специализаций искусства. 

В статье рассматривается вопрос подготовки студентов специализаций искусства на основе 
личностно ориентированных технологий обучения, что является ведущими положениями современной 
музыкального образования, ставится проблема развития творческих качеств будущих специалистов на 
основе производительного их применения; определены уровни саморазвития будущих учителей музыки 

на занятиях хорового дирижирования; установлено, что действенность разработанных нами 
педагогических условий и методических приемов способствовало повышению уровня профессиональной 
подготовки и помогала студентам в свободном применении общекультурологичных и общемузыкальных 

знаний на практике. 

Ключевые слова: личностно ориентированные технологии обучения, индивидуализация процесса 
обучения, творческое развитие личности, педагогические условия, методические приемы, 

художественно-творческая самореализация, самосовершенствование, саморазвитие студентов, 
дирижерско-хоровая подготовка. 

Tsiuriak I. A., Lutsenko V. V. Personally-Oriented Educational Technologies in the Students' Training of the 
Art Specialties. 

The article discusses the students' of the art specialties training on the basis of personally-oriented learning 
technologies that are the leading provisions of the modern musical education, the problem of development of 
creative qualities of future specialists on the basis of their productive use; the levels of self-development of 

future music teachers in the classroom choral conducting; it is determined that the validity of the developed by 
us pedagogical conditions and instructional techniques contributed to raising the level of professional training 

and helped the students in free application arsecularatne and absolutely knowledge in practice. Today it 
becomes obvious the importance of improving the system of musical-pedagogical education and, in particular, 
conducting and choral training of students and applying it to personal approach, which largely determines the 

overall structure of the work of the teacher. But, in our opinion, the latest technology can not develop by 
themselves, it must become an integral part of all science-based educational process of higher school. First of 

all, the primary school must have a perfect practical activity of the teacher-musician, his individual and creative 
experience. Our proposed pedagogical conditions and methods will help to create a favorable environment for 
the process of increase efficiency of professional preparation of future music teachers, which will lead to the 

change in their value-semantic sphere of the development of internal individual-creative potential of personality. 

Key words: personality oriented technologies of teaching, individualization of the learning process, the creative 
development of the personality, pedagogical conditions, methods, and artistic-creative self-realization, self-

improvement, self-development of students, conducting and choral training. 

 


