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В умовах національно-культурної розбудови української держави 
саме з естетизацією освіти пов’язуємо перспективи гуманізації 
суспільства, утвердження духовних ідеалів та загальної культури 
вітчизняного соціуму. Відтак, відкриття навчальних закладів, у яких 
поєднана загальна середня та мистецька освіта, вважаємо актуальним 
для сучасної системи освіти України.  
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музичної освіти та хореографії 

Мелітопольський державний педагогічний  
університет імені Богдана Хмельницького 

 
АКТИВІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОГО МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ 

МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА В КЛАСІ ХОРОВОГО 
ДИРИГУВАННЯ 

Анотація. У тезах висвітлено питання активізації самостійного 
музичного мислення для особистісного та професійно-творчого 
розвитку майбутнього педагога-музиканта.  

Ключові слова: педагог-музикант, самостійне музичне мислення, 
виконавська діяльність, навчально-творча діяльність.  

ACTIVIZATION OF INDEPENDENT MUSICAL THINKING OF THE 
FUTURE EDUCATION MUSICIAN IN THE CLASS 

CHOIR DIRECTION 
Annotation. Theses cover the issue of activating independent musical 

thinking for the personal and professional and creative development of a 
future music teacher. 
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Key words: music teacher, independent musical thinking, performing 
activity, educational and creative activity. 

Розвиток сучасної освіти характеризується підвищеною увагою до 
внутрішнього потенціалу особистості. Удосконалення якості освіти 
спрямоване на підготовку ініціативних фахівців, здатних самостійно 
вирішувати складні професійно-творчі завдання. 

Центральним феноменом музичної діяльності є музичне 
мислення. Поняття “музичне мислення” широко використовується 
науковцями у філософських, музикознавчих і, зокрема, психолого-
педагогічних працях. У психологічних дослідженнях музичне мислення 
розглядається як реальна психічна діяльність, за допомогою якої 
особистість залучається до музичного мистецтва, осягає зміст 
закладених музичних цінностей. У сучасних психолого-дидактичних 
дослідженнях науковцями доведено, що самостійність мисленнєвих 
операцій є однією з передумов успішного оволодіння знаннями, 
уміннями, навичками.  

Сьогодні, на жаль, рівень підготовки вчителя музичного мистецтва 
не завжди відповідає вимогам часу. Музично-теоретична та 
виконавська підготовка не в повній мірі відповідають сучасним вимогам. 
Випускники не володіють достатніми навичками організації процесу 
вивчення музичного твору і, як наслідок цього, – виконання твору не 
відтворює задум композитора. Це свідчить про актуальність проблеми 
розвитку в майбутнього педагога-музиканта самостійного музичного 
мислення. 

Майбутній педагог-музикант, готуючи себе до професійної 
діяльності, повинен оволодіти необхідними навичками музичної 
діяльності, розвивати в собі різні аспекти музичного мислення. 
Активізація музичного мислення є опорою його переконань, поглядів, 
художнього смаку і виражається в майстерності інтерпретації - умінні 
індивідуальної розробки, власного підходу в концепції виконання 
хорового твору. Підготовка диригента передбачає оволодіння всім 
комплексом виконавських засобів виразності, а не зводиться до суто 
технічної диригентської техніки. 

Активізація самостійного музичного мислення сприяє стабільності 
розвитку інтелекта, формує такі якості, які дають можливість 
засвоювати музичну інформацію, яка постійно поповнюється. 

Навчально-творча діяльність у класі хорового диригування 
передбачає знайомство з хоровою літературою різних стилів та 
національних шкіл, розвиток навичок самостійної роботи над хоровим 
твором, удосконалення технічних прийомів диригування. Велика увага 
під час навчання приділяється розвитку здібностей для самостійного 
вирішення художньо-творчих завдань. Індивідуальні заняття в класі 
хорового диригування передбачають розвиток у студента самостійного 
пізнання музики з опорою на її специфічні закономірності і виявлення 
особистісного відношення. Вирішення цих завдань можливо лише за 
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умови активного відношення до навчального процесу, яке виявляється 
в зосередженні майбутнього педагога-музиканта на образно-
художньому змісті музики, на її музично-виразних засобах. 

Творча самостійність майбутнього педагога-музиканта 
виявляється в особистісному ставленні до емоційно-образного змісту 
хорового твору, у самостійному пошуку художньо-образних засобів в 
передачі задуму композитора, в оригінальності інтерпретації, вирішенні 
художньо-виконавських завдань.  

Використання різних форм роботи на індивідуальних заняттях у 
класі хорового диригування сприяє активізації самостійного мислення 
студентів. Вивчення шкільного репертуару спонукає студента до 
практичного застосування таких навичок, як читання з аркуша, 
транспонування, адже в школі часто доводиться змінювати тональність 
залежно від індивідуальних вокальних навичок школярів; підбір і гра на 
слух – програмні пісні пропонуються без акомпанементу. Оволодіваючи 
такими навичками, студент підвищує свою майстерність.  

О.Є.Ткачова в науковому дослідженні зазначає, що для розвитку 
музичного мислення необхідні певні педагогічні умови, а саме:  

 навчальний процес повинен здійснюватися в рамках технології 
критичного мислення, діалогової взаємодії; 

 ціннісні інтегративні основи дії музичного, мовного та 
образотворчого мистецтва є фактором формування духовної культури 
особистості [2]. 

Структура творчої самостійності студентів місить компоненти, які 
взаємопов’язані між собою, а саме:  

 мотиваційний, який виявляється в творчому спрямуванні на 
самостійний пошук художньо-виразних засобів музичного твору, 
зацікавленості в удосконаленні професійно-виконавської діяльності; 

 креативний, який визначається здатністю до виявлення 
індивідуальності, оригінальності в процесі інтерпретації хорового твору, 
творчої активності у вирішенні художньо-виконавських завдань: 

 операційний, який полягає у творчому використанні студентом 
способів художньо-образного інтонування твору, який вивчається, 
здатності самостійно їх відбирати з врахуванням змісту твору, 
аналізувати результати виконання і знаходити шляхи та способи 
вирішення проблем, які виникають [1]. 

Для майбутнього педагога-музиканта розвиток самостійного 
музичного мислення має велике значення в подальшій творчій 
діяльності. Практикою доведено, що активізація самостійного музичного 
мислення сприяє інтелектуальному розвитку, дає повноцінні результати 
професійного зростання особистості. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
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викладач Комунальний заклад 
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Запорізької обласної ради 
 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ПОНЯТІЙНО-

ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ У МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ 
ХУДОЖНІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 
Анотація. У тезах порушується питання. про основи формування 

та засвоєння понятійно-термінологічного апарату студентами в процесі 
навчання дисципліни “Історія образотворчого мистецтва”, акцентується 
увага на методиці засвоєння таких понять та перспективах 
використання в практичній діяльності. 

Ключові слова: поняття, термін, формування понять, навчання, 
професійна підготовка. 

Annotation. The thesis deals with the topic of forming and mastering of 
conceptual and terminological apparatus by students in the process of 
learning the discipline «History of Fine art», emphasizes the method of 
forming of such professional terminology and prospects of use in practice. 

Key words: concept, a term, forming of concepts, learning, professional 
training. 

При формуванні освітніх програм підготовки молодшого 
спеціаліста для спеціальностей художнього напряму, очікувані 
результати полягають в оволодінні практичними навичками створення 
зразків різних видів мистецтва, методичними основами в роботі в 
аматорських колективах, оволодіння комп’ютерними технологіями, 
демонстрація професійної та педагогічної етики, здатності до 
професійного спілкування, застосування фахової термінології. 

Будь-яка наука апелює сформованим на певному досвіді 
спеціальним термінологічним словником, який базується на окремих 
семіотичних системах. Оволодіння науковими поняттями є частиною 
опанування необхідних знань, які засвоюються поступово, виявляються 
через здатність аналізу дійсності і вміння застосовувати їх на практиці. 

Проблема формування та засвоєння різних видів понять 
ґрунтується на засадах двох наук – педагогіки і психології, яка 
висвітлювалася в працях вітчизняних та зарубіжних дослідників: 
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