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Зміст анотації 

У дисертації досліджено актуальну проблему формування готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до творчо-інтерпретаційної роботи зі 

шкільними хоровими колективами з врахуваннямсучасних гуманістичних 

тенденцій мистецької освіти.Проаналізованодіяльність майбутнього вчителя 

музичного мистецтва з позиції проведення музично-теоретичного 

аналізувокально-хорових творів, призначених для виконання школярами та 

здійснення поетапної роботи над визначенням інтерпретаційних особливостей 

цих творів з урахуванням фізіологічних та співацьких особливостей учнів 

шкільного віку, їх загального музичного розвитку. З огляду на це, 

актуалізується роль інтерпретації вокально-хорових творів, якхудожньо-

звукової реалізації музичного тексту в процесі виконання,що забезпечує цілісне 

розуміння творів,їхнє творче збагачення та відтворення у виконавській 

діяльності.Проведений аналіз змісту та сутності інтелектуально-творчої 

готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до роботи зі шкільними 

хоровими колективами здійснений на основі системно-інтеграційного, 

комунікативного, рефлексивно-усвідомленого, конструктивного та творчо-

пошуковогонаукових підходів. 

Структура готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

творчо-інтерпретаційної роботи зі шкільними хоровими колективами охоплює 



змістовно-логічний, операційно-процесуальний та творчо-діяльнісний 

компоненти. Критерієм змістовно-логічного компонента визначено міру 

здатності майбутніх учителів музичного мистецтва до організаціїтворчо-

інтерпретаційної роботи зі шкільними хоровими колективами (показники: 

сформованість знань і вмінь щодо творчо інтерпретаційної роботи зі шкільним 

колективом; здатність до роботи з інформаційними джерелами з використанням 

сучасних комп’ютерних технологій; наявність розуміння специфіки роботи над 

музично-літературним пластом музичного твору). 

Критерієм операційно-процесуального компонента визначено ступінь 

довільності виконання операційно-процесуальних дій (показники: вироблення 

узагальненого задуму інтерпретації музичного твору; диференціація складових 

інтерпретації-взірця з власним задумом щодо інтерпретації музичного твору; 

зіставлення й комбінування складових інтерпретації музичного твору з 

використанням засобів мультимедіа та сучасних комп’ютерних технологій).  

Критерієм творчо-діяльнісного компонента визначено міру 

результативності творчо-інтерпретаційної роботи зі шкільними хорами 

(показники: здатність до критичної самооцінки себе як інтерпретатора 

музичного твору; володіння способами й засобами донесення сутності 

інтерпретації музичного твору до учасників шкільного колективу; наявність 

творчої роботи зі шкільним колективом над інтерпретацією музичного твору). 

Основними принциповими положеннями формування готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до творчо-інтерпретаційної роботи зі 

шкільними хорами окреслено: принцип спрямованості фахового навчання на 

досягнення здатності до самоконтролю творчо-інтерпретаційної діяльності зі 

шкільними хорами; забезпечення комфортних умов вокально-хорового 

навчання; актуалізації широкого використання проблемних методів у вокально-

хоровій роботі зі школярами. 

Педагогічними умовамиформування готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до творчо-інтерпретаційної роботи зі шкільними хорами 

визначено: спонукання студентів факультетів мистецтв до свідомої регуляції 



музично-виконавської діяльності; взаємодія пізнавальної, оцінної і креативної 

роботи у процесі творчо-інтерпретаційної діяльності; забезпечення психолого-

комунікативного супроводу навчально-виконавської діяльності студентів 

факультетів мистецтв; інтеграція різновидів вокально-хорової діяльності 

студентів факультетів мистецтв; оптимальне поєднання теоретичного та 

практичного досвіду студентів з проекцією на практичну роботу з учнями. 

Представлена методична модель формування готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до творчо-інтерпретаційної роботи зі шкільними 

хорами передбачає освітню траєкторію фахової підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва у вищому навчальному закладі, спрямовану на 

підвищення індивідуального рівня розвитку студентів, їх практичне оволодіння 

творчо-інтерпретаційними вміннями та набуття знань щодо здійснення 

музично-педагогічної діяльності на високому професійному рівні. Важливою 

засадою розробленої методики постають методичні настанови на ґрунтовне 

засвоєння студентами факультетів мистецтв способів і прийомів опрацювання 

музичних творів, створення творчої інтерпретації цих творів як основи 

вокально-хорової роботи з учнями у процесі виконавської діяльності. 

У процесі діагностувальної роботи з формування готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до творчо-інтерпретаційної роботи зі шкільними 

хорами визначені рівні сформованості означеного феномена, а саме: високий, 

середній та низький, яким надано якісні та кількісні характеристики.Високий 

рівень сформованості готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до 

творчої інтерпретаційної роботи зі шкільними колективами характеризується 

високим ступенем прояву інтересу студентів до вокально-хорової роботи зі 

шкільним колективом, зацікавленістю процесом створення інтерпретації 

музичного твору з націленням на творче самовиявлення. Студенти, яких нами 

віднесено довисокогорівня сформованості даного феномена 

характеризуютьсясвідомимставленням до вокально-хоровоїроботиз 

учнямишкільноговіку, вони позитивно відносяться до 



використанняінноваційнихпедагогічнихтехнологійпід час вокально-хорового 

розвиткуучнів.  

Середній рівень сформованості готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до творчої інтерпретаційної роботи зі шкільними колективами 

характеризується зорієнтованістю на набуття фахово необхідних 

компетентностей,однак простежується розбіжність у рівнях розвитку 

когнітивних і творчих здібностей цих студентів. Студенти, яких нами віднесено 

до цього рівня володіють знаннями щодо здійснення музично-теоретичного 

аналізу музичного твору, водночас не повною мірою здатні використати 

отримані дані під час творчої роботи над музичним твором, хоча і виявили 

вміння нестандартно мислити, знаходити оригінальне рішення. Потреба 

творчого самовиявлення у роботі над музичним твором носить ситуативний 

характер і вимагає стимулювання.  

Низькийрівеньсформованостіготовностімайбутніхучителівмузичногомист

ецтва до творчоїінтерпретаційноїроботизішкільнимихоровими 

колективамивизначаєтьсянедостатньоюспрямованістю на 

інтерпретаційнудіяльністьзішкільнимхором. Студентинедостатньоорієнтуються 

у питаннях вокально-хорової методики, лише певною мірою 

усвідомлюютьзначимістьтворчоінтерпретаційнихумінь у 

діяльностівчителямузичногомистецтва, 

щообумовлюєтьсянезадовільнимрівнемобізнаностіщодопрактичноїроботи над 

музичнимтвором. Такі студенти часто проявляютьемоційну глухоту, 

небажанняглибоко аналізуватихарактерніособливостімузичнихтворів. 

Такий стан результатів діагностування означеної проблеми призвів до 

розробки і 

впровадженняпоетапноїметодикиформуванняготовностімайбутніхучителівмузи

чногомистецтвадотворчогоінтерпретаційноїроботизішкільнимиколективами, 

якабуларозробленавідповіднодовизначенихзавданьформувальногоексперимент

у, таскладаласязтрьохвзаємообумовленихетапів, асаме: організаційно-

когнітивного, технолого-поглибленого, дослідницько-результативного. Перший 



етап – організаційно-когнітивнийбулонацілено на 

ознайомленнямайбутніхучителівмузичногомистецтвазізмістом і 

сутністютворчо-інтерпретаційноїроботивчителямузичногомистецтва; 

накопиченнязнаньщодотворчоїроботи над музичнимитворами для 

різнихвидівдитячихколективів, а такожцілісносмисловихорієнтацій на 

набуттятворчоінтерпретаційнихумінь. Цейетапспрямовано на 

формуванняготовностімайбутніхучителівмузичногомистецтва до творчо-

інтерпретаційноїроботизішкільнимколективом з огляду на змістовно-логічний 

компонент. Методичнезабезпеченняданогоетапускладає: метод «Творчауява у 

створенніінтерпретаціїмузичноготвору»; метод демонстраціїхоровихтворів; 

метод порівняльної характеристики стилівкомпозиторів; метод 

«Розробкаескізуінтерпретаціїмузичноготвору»; метод 

командноїрозробкимультимедійноїпрезентації; метод альтернативного пошуку 

конструктивно-технологічнихрішень; метод «Розвиваємологіку»; метод 

«Критичнийаналіз факту»; метод колективногорозроблення вокально-

хоровихвправ; метод педагогічноїакцентуації; метод фокальнихоб’єктів; метод 

«Колаж» тощо. 

Другийетап –технолого-поглибленийетапзорієнтовано на 

максимальневикористанняв навчальнихціляхможливостейзасобівмультимедіа, 

Інтернету, сучаснихкомп’ютернихтехнологійпід час розвиткутворчо-

інтерпретаційнихуміньстудентів. Цейетапспрямований на забезпечення умов 

щодоопанування студентами прийомівпрактичноїроботи над музичнимтвором, 

засвоєнняфаховоїтермінологічної лексики, використаннязасобівмультимедіа, 

мультимедійногосередовища, набуття 

студентамивміннявикористовуватисучаснітехнологіїпід час 

створеннянавчальноїнаочності для учасниківшкільногоколективу, 

розвитокїхумінняплануватитворчоінтерпретаційну роботу 

зішкільнимколективом. 

Формуванняготовностімайбутніхучителівмузичногомистецтва до 

творчогоінтерпретаційноїроботизішкільнимиколективамина 



даномуетапіздійснювалось за допомогоюрозробленоїсистемиметодів, а 

саме:метод проведенняобразнихпаралелей; синтетичний метод; метод 

складанняінтерпретаційноїмапи; метод «Асоціативнийланцюжок»; метод 

«Заміни та обґрунтуй»; метод побудовиідеалізованихоб’єктів; метод синектики; 

кейс метод тощо. 

Третійетап – дослідницько-результативнийспрямований на вироблення у 

майбутніхучителівмузичногомистецтватворчо-пошукових і 

дослідницькихумінь, їхзалучення до пошуково-дослідницькоїдіяльності, 

закріпленнязнань, відпрацюваннявміньщодотворчоінтерпретаційноїроботи над 

музичнимтворомдемонструючи при цьомувокально-хоровізнання,щонеобхідні 

для успішногопроведеннятворчоінтерпретаційноїроботизішкільнимколективом, 

вироблення у студентівіндивідуального стилю творчоінтерпретаційноїроботи з 

дитячимколективом. Методика третьогоетапуґрунтується на 

розробленійсистемітаких методів як: метод «Оцінирішення», метод 

художньоївиправданостіінтерпретаціїмузичноготвору; метод ЦОС-аналізу; 

метод «Синтез думок»; метод коментованогонаочного показу; метод 

вирішенняпроблемнихситуацій; метод 

моделюваннязнаньзішкільнимколективом; метод творчихситуацій, метод 

розширенняхудожньо-естетичнихвраженьучнівтощо. Обробка отриманих 

результатів порівняльного аналізу дослідження уможливила виявлення 

позитивної динаміки сформованості рівнів готовності студентів факультетів 

мистецтв до творчого інтерпретаційної роботи зі шкільними колективами 

студентів в експериментальній групі, що підтверджує доцільність 

впровадження розробленої авторської методики. 

Науковановизна дослідження полягає в тому, що вперше: уточнено 

сутність поняття «готовність майбутніх учителів музичного мистецтва до 

творчо-інтерпретаційної роботи зі шкільними хоровими колективами»; 

систематизовано методологічні підходи до фахового навчання студентів 

факультетів мистецтв педагогічних університетів;розроблена компонентна 

структура, критерії та показники готовності студентів факультетів мистецтв до 



творчо-інтерпретаційної роботи зі шкільними хорами;визначені основні 

принципові положення та педагогічні умови формування готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до творчо-інтерпретаційної роботи зі шкільними 

хоровими колективами; представлена методична модель готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до творчо-інтерпретаційної роботи зі шкільними 

хорами;  розроблена та впроваджена поетапна методика формування готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до творчо-інтерпретаційної роботи зі 

шкільними хоровими колективами. Подальшого розвитку набули засоби 

комплексної діагностики та рівні сформованості готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до творчо-інтерпретаційної роботи зі шкільними 

хоровими колективами.  

Ключові слова:майбутні вчителі музичного мистецтва, готовність, творча 

інтерпретаційна робота, шкільніхорові колективами, педагогічні умови, 

поетапна методика. 
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Annotationcontent 

Inthedissertationtheactualproblemofformationofreadinessoffutureteachersofmu

sicalarttocreativeandinterpretiveworkwithschoolchoirstakingintoaccountmodernhuma

nistictendenciesofarteducationisinvestigated. 

Theactivityofthefuturemusicteacherisanalyzedfromthestandpointofmusic-

theoreticalanalysisofvocalandchoralworksintendedforperformance by 

studentsandstep-by-

stepworkondeterminingtheinterpretivefeaturesoftheseworkstakingintoaccountphysiol



ogicalandsingingfeaturesofschoolchildren, theirgeneralmusicaldevelopment. 

Inviewofthis, 

theroleofinterpretationofvocalandchoralworksasanartisticandsoundrealizationof a 

musicaltextintheprocessofperformanceisactualized, whichprovides a 

holisticunderstandingofworks, 

theircreativeenrichmentandreproductioninperformance. 

Theanalysisofthecontentandessenceofintellectualandcreativereadinessoffuturemusicte

acherstoworkwithschoolchoirsiscarriedoutonthebasisofsystem-integration, 

communicative, reflective-conscious, constructiveandcreativeresearchapproaches. 

Thestructureofreadinessoffutureteachersofmusicartforcreativeandinterpretivew

orkwithschoolchoirsincludescontent-logical, operational-proceduralandcreative-

activitycomponents. Thecriterionofcontent-

logicalcomponentdeterminesthedegreeofabilityoffuturemusicteacherstoorganizecreati

veandinterpretiveworkwithschoolchoirs (indicators: 

theformationofknowledgeandskillsforcreativeinterpretiveworkwithschoolstaff; 

abilitytoworkwithinformationsourcesusingmoderncomputertechnology; 

understandingofthespecificsofworkonthemusicalandliterarylayerof a musicalwork). 

Thecriterionofoperational-

proceduralcomponentdeterminesthedegreeofarbitrarinessofoperational-

proceduralactions (indicators: developmentof a generalizedideaofinterpretationof a 

musicalwork; differentiationofcomponentsofinterpretation-

samplewithownideaofinterpretationofmusicalwork; comparisonandtechnology). 

Thecriterionofcreative-

activitycomponentdeterminesthedegreeofeffectivenessofcreative-

interpretiveworkwithschoolchoirs (indicators: 

abilitytocriticallyevaluateoneselfasaninterpreterof a musicalwork; 

masteryofwaysandmeansofconveyingtheessenceofinterpretationof a 

musicalworktomusicalwork). 

Themainprinciplesofformingthereadinessoffutureteachersofmusictocreativeandi

nterpretiveworkwithschoolchoirsareoutlined: 



theprincipleofprofessionaltrainingtoachievetheabilitytoself-

controlofcreativeandinterpretiveactivitieswithschoolchoirs; 

providingcomfortableconditionsforvocalandchoraltraining; 

actualizationofwideuseofproblemmethodsinvocalandchoralworkwithschoolchildren. 

Thepedagogicalconditionsfortheformationofthereadinessoffutureteachersofmus

icartforcreativeandinterpretiveworkwithschoolchoirsaredetermined by: 

encouragingstudentsofartfacultiestoconsciousregulationofmusicperformance; 

interactionofcognitive, 

evaluativeandcreativeworkintheprocessofcreativeandinterpretiveactivity; 

providingpsychologicalandcommunicativesupportforeducationalandperformingactivit

iesofstudentsoffacultiesofarts; 

integrationoftypesofvocalandchoralactivitiesofstudentsoffacultiesofarts; 

optimalcombinationoftheoreticalandpracticalexperienceofstudentswith a 

projectiononpracticalworkwithstudents. 

Thepresentedmethodologicalmodelofformingthereadinessoffuturemusicteacher

sforcreativeandinterpretiveworkwithschoolchoirsprovidesaneducationaltrajectoryofpr

ofessionaltrainingoffuturemusicteachersinhighereducation, 

aimedatimprovingtheindividuallevelofstudentdevelopment, 

theirpracticalmasteryofcreativeandinterpretiveskills. 

implementationofmusicalandpedagogicalactivitiesat a highprofessionallevel. 

Animportantbasisofthedevelopedmethodologyaremethodologicalguidelinesforthoroug

hmastering by 

studentsofartfacultiesofmethodsandtechniquesofprocessingmusicalworks, creating a 

creativeinterpretationoftheseworksasthebasisofvocalandchoralworkwithstudentsinthe

performanceprocess. 

Intheprocessofdiagnosticworkontheformationofreadinessoffuturemusicteachers

forcreativeandinterpretiveworkwithschoolchoirs, 

thelevelsofformationofthisphenomenonaredetermined, namely: high, mediumandlow, 

whicharegivenqualitativeandquantitativecharacteristics. 

Thehighlevelofreadinessoffuturemusicteachersforcreativeinterpretiveworkwithschool



groupsischaracterized by a 

highdegreeofinterestofstudentsinvocalandchoralworkwithschoolgroups, 

interestintheprocessofcreatinganinterpretationof a musicalworkaimedatcreativeself-

expression.Students, 

whoweattributetothehighlevelofformationofthisphenomenonarecharacterized by a 

consciousattitudetovocalandchoralworkwithschool-agestudents, 

theyarepositiveabouttheuseofinnovativepedagogicaltechnologiesinvocalandchoraldev

elopmentofstudents. 

Theaveragelevelofreadinessoffuturemusicteachersforcreativeinterpretiveworkw

ithschoolgroupsischaracterized by a 

focusonacquiringprofessionallynecessarycompetencies, 

buttherearedifferencesinthelevelsofdevelopmentofcognitiveandcreativeabilitiesofthes

estudents. Studentswhoarereferredtothislevelhaveknowledgeofmusical-

theoreticalanalysisof a musicalwork, 

butnotfullyabletousethedataobtainedduringcreativeworkon a musicalwork, 

althoughtheyshowedtheabilitytothinkoutsidethebox, findanoriginalsolution. 

Theneedforcreativeself-expressionintheworkon a 

musicalworkissituationalinnatureandrequiresstimulation. 

Thelowlevelofreadinessoffuturemusicteachersforcreativeinterpretiveworkwiths

choolchoirsisdetermined by thelackoffocusoninterpretiveactivitieswiththeschoolchoir. 

Studentsarenotwellversedinvocalandchoralmethods, 

onlytosomeextentawareoftheimportanceofcreativeinterpretiveskillsintheactivitiesofm

usicteachers, duetounsatisfactorylevelofawarenessofpracticalworkon a musicalwork. 

Suchstudentsoftenshowemotionaldeafness, 

unwillingnesstodeeplyanalyzethecharacteristicsofmusicalworks. 

Thisstateoftheresultsofdiagnosingthisproblemledtothedevelopmentandimpleme

ntationof a step-by-

stepmethodofformingthereadinessoffuturemusicteachersforcreativeinterpretiveworkw

ithschoolgroups, 

whichwasdevelopedinaccordancewiththeobjectivesoftheformativeexperimentandconsi



stedofthree , in-depthtechnology, researchandperformance. Thefirststage - 

organizationalandcognitivewasaimedatacquaintingfuturemusicteacherswiththecontent

andessenceofcreativeandinterpretiveworkofmusicteachers;accumulationofknowledge

oncreativeworkonmusicalworksfordifferenttypesofchildren'sgroups, 

aswellasholisticsemanticorientationsfortheacquisitionofcreativeinterpretiveskills. 

Thisstageisaimedatformingthereadinessoffutureteachersofmusictocreativeandinterpret

iveworkwiththeschoolstaff, giventhecontentandlogiccomponent. 

Themethodologicalsupportofthisstageis: themethod 

"Creativeimaginationincreatinganinterpretationof a musicalwork"; 

methodofdemonstrationofchoralworks; 

methodofcomparativecharacterizationofcomposers' styles;method "Developmentof a 

sketchoftheinterpretationof a musicalwork"; 

methodofteamdevelopmentofmultimediapresentation; 

methodofalternativesearchofconstructive-technologicalsolutions; method 

"Developlogic"; method "Criticalanalysisofthefact"; 

methodofcollectivedevelopmentofvocalandchoralexercises; 

methodofpedagogicalaccentuation; focalobjectmethod; Collagemethod, etc. 

Thesecondstage - thetechnological-

advancedstageisfocusedonthemaximumuseforeducationalpurposesofmultimedia, 

Internet, 

moderncomputertechnologyinthedevelopmentofcreativeandinterpretiveskillsofstudent

s. 

Thisstageisaimedatprovidingconditionsforstudentstomasterthetechniquesofpracticalw

orkon a musicalwork, masteringprofessionalterminology, useofmultimedia, 

multimediaenvironment, 

studentsgaintheabilitytousemoderntechnologiesincreatingeducationalvisibilityforscho

olstaff, 

developingtheirabilitytoplancreativeinterpretationworkwithschoolstaff.Formationofre

adinessoffutureteachersofmusicartforcreativeinterpretiveworkwithschoolcollectivesatt

hisstagewascarriedout by meansofthedevelopedsystemofmethods, namely: a 



methodofdrawingfigurativeparallels; syntheticmethod; 

methodofcompilinganinterpretivemap; method "Associativechain"; method 

"Replaceandjustify"; methodofconstructingidealizedobjects; synecticsmethod; 

casemethod, etc. 

Thethirdstageisresearch-

effectiveaimedatdevelopingfutureteachersofmusicartcreativesearchandresearchskills, 

theirinvolvementinresearchactivities, consolidationofknowledge, 

developmentofskillsforcreativeinterpretationofmusicalworkwhiledemonstratingvocala

ndchoralknowledgethatnecessaryforthesuccessfulconductofcreativeinterpretiveworkw

iththeschoolteam, thedevelopmentofstudents' 

individualstyleofcreativeinterpretiveworkwiththechildren'steam. 

Themethodologyofthethirdstageisbasedonthedevelopedsystemofsuchmethodsas: 

themethodof "Evaluationofthedecision", 

themethodofartisticjustificationoftheinterpretationof a musicalwork; DAC 

analysismethod;method "Synthesisofthoughts"; themethodofannotatedvisualdisplay; 

methodofsolvingproblemsituations; methodofmodelingknowledgewiththeschoolteam; 

methodofcreativesituations, 

methodofexpandingartisticandaestheticimpressionsofstudents, etc. 

Processingoftheobtainedresultsofcomparativeanalysisoftheresearchmadeitpossibletoid

entifypositivedynamicsofthelevelofreadinessofstudentsofartfacultiesforcreativeinterpr

etiveworkwithschoolgroupsofstudentsintheexperimentalgroup, 

whichconfirmsthefeasibilityofimplementingtheauthor'smethodology. 

Thescientificnoveltyofthestudyisthatforthefirsttime: theessenceoftheconceptof 

"readinessoffutureteachersofmusictocreativeandinterpretiveworkwithschoolchoirs" 

wasclarified; 

methodologicalapproachestoprofessionaltrainingofstudentsoffacultiesofartsofpedagog

icaluniversitiesaresystematized; thecomponentstructure, 

criteriaandindicatorsofreadinessofstudentsoffacultiesofartstocreativeandinterpretivew

orkwithschoolchoirsaredeveloped; 

thebasicprinciplesandpedagogicalconditionsofformationofreadinessoffutureteachersof



musicalarttocreativeandinterpretiveworkwithschoolchoirsaredefined; 

themethodicalmodelofreadinessoffutureteachersofmusicalarttocreativeandinterpretive

workwithschoolchoirsispresented;developedandimplemented a step-by-

stepmethodofformingthereadinessoffuturemusicteachersforcreativeandinterpretivewor

kwithschoolchoirs. 

Themeansofcomplexdiagnosticsandthelevelsofreadinessoffuturemusicteachersforcreat

iveandinterpretiveworkwithschoolchoirshavebeenfurtherdeveloped. 

Keywords:futureteachersofmusicart, readiness, creativeinterpretivework, 

schoolchoirs, pedagogicalconditions, step-by-stepmethods. 
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