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Нагальна потреба вирішення завдань модер-нізації освітнього процесу в сучасній вищій школі, спричинена новими реформаторськими реаліями в освітній сфері, які, координуючи зміст і форми організації навчального процесу на факультетах мистецтв, актуалізують першочерговість змін у підходах до мистецького навчання майбутніх учи-телів музики. Основним завданням якого є фор-мування універсальних творчих особистостей студентів, як носіїв національної культурної спад-щини, здатних до трансформації мистецьких знань, проектування й досягнення оригінальних мистецько-педагогічних результатів.  З цих позицій, нагальність оновлення дириге-нтсько-хорової підготовки майбутніх учителів музики на факультетах мистецтв педагогічних університетів підтверджена постулатами нової філософії освіти про організацію змісту знання як «світоглядних цінностей, які формуються в про-цесі навчально-виховної діяльності, визначають духовний світ особистості, її особистісну позицію, роль і способи поведінки в суспільстві» (В. Андру-щенко) [9, 6]. Такий підхід до підготовки фахівців у галузі мистецької освіти впливає на вибір педа-гогічних стратегій і методів диригентсько-хорової підготовки, уможливлює необхідність створення умов для самостійного здійснення сту-дентами мистецького процесу як акту творчості, зумовлює нагальність інноваційних змін для фор-мування у студентів творчої активності, цілеспря-мованості, продуктивного творчого мислення, самостійної позиції у вирішенні диригентсько-хорових завдань.  Рух навчального мистецького процесу в інно-ваційних напрямках його організації передбачає 

широке використання активних та інтерактивних форм проведення занять. Перспективність впро-вадження яких у зміст підготовки фахівців мисте-цької галузі обґрунтована у наукових працях А. Козир, В. Лабунця, В. Орлова, О. Отич, Г. Падалки, В. Федоришина, Д. Юника та інших провідних вчених-практиків, зосереджених на проблемі вдосконалення музичної освіти та пошу-ку перспективних напрямків її модернізації. Ана-ліз наукової літератури (І. Коваленко, І. Парфен-тьєва, З. Софроній, І. Цюряк та ін.) доводить, що інноваційні орієнтири у навчальному процесі є важливою умовою професіоналізації майбутніх учителів музики і передбачають комплексне фор-мування фахових компетенцій у системі форму-вання досвіду організації та упорядкування дири-гентсько-хорового середовища.  У даному вимірі варто підкреслити, що специ-фіка диригентсько-хорової діяльності в концент-рованому вигляді відображає цінності минулого і сучасного, допомагає студентам глибше пізнати себе та збагатити свій внутрішній світ, розшири-ти музичний простір, відкрити для себе нові пло-щини мислення для забезпечення продуктивності диригентсько-хорового процесу. Творча природа диригентсько-хорової діяльності уможливлює активне впровадження інноваційних технік у мис-тецьке навчання студентів для употужнення тво-рчого потенціалу, активізації інтелектуально-мисленнєвих процесів майбутніх учителів музики у категоріях образності, емоційності, варіативнос-ті, діалогізму, мислення на рівні прийняття рі-шень у пошуку нової дії для оперативного розв’я-зання творчих завдань та досягнення якісного результату.  
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У статті висвітлюються інноваційні напрямки оновлення змісту диригентсько-хорової підготовки 
майбутніх учителів музики в умовах факультетів мистецтв педагогічних університетів. Розглянуто 
специфіку диригентсько-хорової діяльності суб’єктів навчального процесу у цілісній взаємодії форм і 
методів її інноваційного оновлення. Автором статті доведено, що інноваційне облаштування дириге-
нтсько-хорової підготовки зумовлює інтелектуальну насиченість навчального процесу, відкриває прос-
тір до формування інноваційної культури мислення майбутніх учителів музики у розумінні ними ком-
плексної виконавсько-технологічної стратегії управління диригентсько-хоровим процесом.  
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інноваційне навчальне середовище, творчість, самостійність. 
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Безпосередньо переходячи до викладу основ-ного матеріалу статті, зауважимо, що традиційні напрями організації диригентсько-хорової підго-товки студентів орієнтуються на класичні техно-логії, які передбачають безпосередню трансляцію знань від педагога до студента та мають репроду-ктивний характер навчання на основі поясню-вально-ілюстративних методів, монологу викла-дача, освоєння диригентсько-хорових умінь та навичок студентами, дзеркально відображаючих алгоритми технік викладача, здійснення студен-тами навчальної дії суто в рамках запропонованих педагогом вимог.  Необхідність розширення простору дириге-нтсько-хорової підготовки для виявлення студен-тами ініціативи, свободи, волі, самостійної твор-чості направлення їх до самостійного досліджен-ня мистецьких творів і ситуацій навколо них спрямовує навчальний процес в інноваційному напрямку його організації. Дані умови передбача-ють відхід від авторитарної системи, налагоджен-ня суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин між педаго-гом і студентом, проекцію на студента, як упоряд-ника і керівника диригентсько-хорового процесу, цілеспрямованого на його продуктивно-резуль-тативне перетворення. Безперечно, такий шлях більш складний і довший у термінах педагогічно-го процесу, але набагато перспективніший у  розумінні професійного становлення майбутніх фахівців.  Інноваційне облаштування диригентсько-хорової підготовки зумовлює інтелектуальну на-сиченість навчального процесу, а саме: постанов-ку педагогом проблемних і дискусійних питань, висвітлення різних підходів до трактування музи-чних творів, провокування студентів до комента-рів, створення авторських моделей інтерпретацій художніх образів тощо. Направлення студентів на моделювання диригентсько-хорових ситуацій стане корисним під час відтворення реальних умов диригентсько-хорової діяльності. Введення у начальний процес активних інноваційних мето-дів, зокрема кейс-методу, будуть сприяти ґрунто-вному зануренню студентів зміст конкретної ди-ригентсько-хорової ситуації, всебічному аналізу її наявних характеристик, віднайденню неузгодже-ностей, дослідженню шляхів їх усунення у прик-ладному аспекті.  Інтерактивний напрям передбачає активну взаємодія педагога і студента, спрямовану на сти-мулювання інтелектуально-творчої активності студентів під час відтворення ними зворотнього зв’язку на ситуації-провокації, невипадкові поми-лки, продукування і підтримку їх зацікавленості у досягненні ціннісно-значущого особистісного ре-зультату. Самостійне створення студентами 

«саморозвиненого інформаційно-ресурсного сере-довища» (Г. Селевко) здійснюється у даному про-цесі відповідно законів психології творчості та виявляється у самостійному вирішенні ними но-вих диригентсько-хорових завдань, результатив-ність «суб'єктивної новизни» яких позначена мар-керами рівнів творчого розвитку майбутніх учи-телів музики [5, 364].  Проектний напрям концентрує у собі змістов-ну сутність диригентсько-хорової діяльності, від-криває простір до освоєння студентами цілісного алгоритму диригентсько-хорової діяльності у ра-мках поетапної проектної дії, а саме: дослідження, створення власної інтерпретації, формулювання цілей, завдань, результатів;створення моделі про-екту (узгодження ресурсів, термінів, методик, хо-ду проведення роботи тощо); поетапну реаліза-цію проекту; презентація проекту, рефлексія отриманих результатів. Дані умови сприяють осмисленню майбутніми вчителями музики інфо-рмаційних масивів диригентсько-хорової діяльно-сті, активізують управлінські механізми у напрям-ку операційно-технологічного упорядкування творчого процесу. Практичне освоєння студента-ми проектних технік уможливлюється завдяки активній педагогічній підтримці педагога, спря-мовуючого студентів до поетапного визначення і детального аналізу елементів, етапів, методик диригентсько-хорової діяльності.  Евристичний напрям розширює управлінські можливості майбутніх учителів музики у процесі диригентсько-хорової підготовки, надає поштовх до власного вибору продуктивного способу дії, відповідно об’єктивних характеристик творчої ситуації; сприяє варіативному розв’язанню дири-гентсько-хорових завдань, їх узгодженістю з нага-льними потребами; уможливлюють інтуїтивне висування студентами проектів вирішення дири-гентсько-хорових завдань, створення власної ін-терпретації хорового твору ті її реалізації у хоро-вому звучанні. Спрямування студентів до самос-тійного пошуку розв’язання диригентсько-хорових завдань уможливлює інтелектуально-творче наповнення навчального процесу, формує у майбутніх учителів музики найвищий рівень мислення – творче мислення, яке дозволяє відчу-ти себе виконавцем-інтерпретатором, самостій-ною творчою індивідуальністю у пошуку, відборі та застосуванні власних знахідок, нових оригіна-льних підходів до відтворення власної інтерпре-тації художнього образу, здатного, не зупиняю-чись на досягнутому, генерувати нові альтернати-вні творчі ідеї, екстраполюючи їх на мету як на образ майбутнього діяльнісного результату. Інформаційно-комунікативний напрям пе-редбачає активне включення в навчальний  
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процес технологічних (комп’ютерних) засобів, які сприяють формуванню у студентів умінь оперува-ти навчально-мистецькою інформацією, напрацю-ванню комунікативного потенціалу, формуванню дослідницьких умінь для вибору оптимальних рішень диригентсько-хорової діяльності, навичок аналізу, синтезу інформаційних масивів, їх якісно-го перетворення. Можливості сучасних інформа-ційних засобів дозволяють створювати студентам відео-портфоліо власних диригентсько-хорових досягнень, а комп’ютерні мережі відкривають можливості для порівняння з якіснішими, більш вдалими взірцями, що відкриває простір до роз-витку оцінювально-критичних умінь студентів у напрямку самореалізації. Непересічного значення має даний напрям у формуванні ціннісно-естетичної сфери студентів впродовж прослухо-вування й аналізу різноманітних інтерпретацій творів хорового мистецтва у виконанні знаних діячів і колективів, ознайомлення з техніками та технологіями роботи з хоровими колективами видатних диригентівтощо.  

Викладений матеріал дозволяє констатувати, що інноватизація навчального процесу на факуль-тетах мистецтв педагогічних університетів, орієн-тованого на оновлення диригентсько-хорової під-готовки майбутніх учителів, є гарантом продук-тивних перетворень і результативних зрушень у свідомості і навчальній діяльності майбутніх учи-телів музики. Наскрізний характер інноваційних орієнтирів націлений на всі форми диригентсько-хорової підготовки студентів, що дозволяє майбу-тнім учителям музики осягнути їх специфіку у цілісності прийомів і стратегій. Таким чином, створення активно-інноваційного навчального середовища у процесі диригентсько-хорової під-готовки студентів факультетів мистецтв педагогі-чних університетів відкриває простір до форму-вання інноваційної культури мислення майбутніх учителів музики у розумінні ними комплексної виконавсько-технологічної стратегії управління диригентсько-хоровим процесом, створює умови для саморозвитку і самореалізації, відкриття но-вих площин мислення для забезпечення продук-тивності диригентсько-хорової підготовки.  
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Ирина Топчиева. Ориентиры обновления дирижерско-хоровой подготовки студентов фа-
культетов искусств педагогических университетов 

В статье освещаются инновационные направления обновления содержания дирижерско-хоровой 
подготовки будущих учителей музыки в условиях факультетов искусств педагогических университе-
тов. Рассматривается специфика дирижерско-хоровой деятельности субъектов учебного процесса в 
целостной взаимодействия форм и методов ее инновационного обновления. Автором статьи доказано, 
что инновационное устройство дирижерско-хоровой подготовки предопределяет интеллектуальную 
насыщенность учебного процесса, открывает пространство к формированию инновационной культу-
ры мышления будущих учителей музыки в понимании ими комплексной исполнительно-
технологической стратегии управления дирижерско-хоровым процессом. 

Ключевые  слова :  будущие учителя музыки, дирижерско-хоровая подготовка, творческое мышле-
ние, инновационная обучающая среда, творчество, самостоятельность. 

 
Iryna Topchieva. Landmarks for upgrades of conductor-choral preparation for students of faculties 

of art of pedagogical universities 
The article covers innovative directions of updating the contents of conducting-choral training of future mu-

sic teachers in the faculties of art of pedagogical universities. There is an urgent need to expand the space of con-
ducting-choral preparation for revealing students the initiative, freedom, will, independent work of directing 
them to independent study of artistic works and situations around them directs the educational process in the 
innovative direction of its organization. The emphasis is on the specifics of conducting-choral activity, in particu-
lar its creative nature, which enables the active introduction of innovative techniques in the artistic training of 
students for exerting creative potential, activating the intellectual-minded processes of future music teachers in 
the categories of imagery, emotionality, variability, dialogue, thinking at the level making decisions in search of 
new action for the prompt solution of creative tasks and achievement of a qualitative result. The guidelines for 
updating conductor-choral training of students at the faculties of arts of pedagogical universities are the problem-
dialogical, interactive, project, heuristic, information and communication directions of its modernization. The 
author of the article has proved that the innovative arrangement of conducting-choral training determines the 
intellectual saturation of the educational process, opens the space for the formation of an innovative culture of 
thinking of future music teachers in the sense of their complex executive-technological strategy of conducting-
choral process management. 

Key  words :  future music teachers, conducting and choral training, creative thinking, innovative teaching 
environment, creativity, independence.    
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