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Для з’ясування стану проблеми вокальної підготовки магістрантів музичного мистецтва та простеження за динамікою розвитку досліджува-ного явища було розроблено програму експери-ментальної роботи, що включала констатуваль-
ний, формувальний і контрольний етапи експери-менту. Програмою передбачено вирішення насту-пних завдань: за розробленими критеріями та показниками вокальної підготовки магістрантів визначити рівні сформованості досліджуваного явища; на основі педагогічної діагностики вияви-

ти стан сформованості вокальної підготовки магі-странтів музичного мистецтва; дослідити вплив соціокультурного середовища на вокальну підго-товку магістрантів факультетів мистецтв; дослі-дити зміни, що відбулися після впровадження авторської методики; відстежити динаміку вока-льної підготовки магістрантів на основі порівнян-ня кількісних і якісних показників. На основі розроблених критеріїв та показни-ків вокальної підготовки магістрантів передба-чалося надати характеристику трьом рівням  

ВЕЙ ЛІМІН Діагностика вокальної підготовки магістрантів факультетів мистецтв педагогічних університетів 
технологий, применять информационные технологии при решении педагогических и методических за-
дан в профессиональной деятельности воспитателя. Студенты видели и апробировали возможности 
программы Microsoft Word в работе с детьми дошкольного возраста, программы PowerPoint в организа-
ции игровой и учебной деятельности дошкольников с компьютерной поддержкой (шаблоны оформления 
презентаций, макеты слайдов, создания надписей, вставка рисунков, анимация текста и рисунка, показ 
слайдов), программы Microsoft Publisher в оформлении компьютерных учебных материалов для детей 
дошкольного возраста (информационные бюллетени, публикации, календари, грамоты, открытки), 
программы Windows Movie Maker для создания видео. Творческим заданием для будущих воспитателей 
была разработка веб-сайта для размещения собственной продукции: презентаций, дидактичных игр, 
творческих упражнений, публикаций для детей из разных разделов программы воспитания, для этого 
использовали сервис Learning Apps.org и программное обеспечение FrontPage, которые позволяли разра-
ботать и разместить авторскую продукцию на страницах сайта.  

Ключевые  слова :  креативность, новые информационные технологии, будущий воспитатель до-
школьного образовательного учреждения. 

 
Lystopad О. Development of students creativity in the process of study of "new information tech-

nologies in preschool education" discipline 
The article proposes a system of work on the development of creativity of future educators of pre-school es-

tablishments in the process of study of normative discipline "New information technologies in preschool educa-
tion". It is proved that development of creativity of future educators of pre-school establishments should be car-
ried out as a purposeful process, which ensures preparation of students for creative interaction with vocational 
and pedagogical information. The study of the normative discipline "New Information Technologies in Preschool 
Education" provided an opportunity for students to master the skills of creative use of information technologies in 
future professional activities for the purpose of organizing game and educational activity of children; use com-
puter software (Microsoft Office (Power Point, Word, Publisher), Windows Movie Maker, Opera or Internet Ex-
plorer, etc.) in the professional activity of the educator creatively, create a didactic electronic material for work-
ing with preschoolers using information technology, apply information technology in solving pedagogical and 
methodical tasks in the professional activity of the educator. 

Key  words :  creativity, new information technologies, future teacher of the institution of preschool educa-
tion. 
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У статті з’ясовується стан проблеми вокальної підготовки магістрантів музичного мистецтва, 

визначаються рівні сформованості їхньої вокальної підготовки. Визначається реальний стан вокальної 
підготовки магістрантів музичного мистецтва, представлено результати педагогічного діагносту-
вання досліджуваного явища у межах навчального процесу вищих педагогічних закладів України.  
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сформованості досліджуваного явища, а саме: ви-сокому, середньому та низькому. Визначення рівнів сформованості вокальної підготовки магістрантів ґрунтувалося на характе-ристиках досліджуваного феномена, що у нашій роботі визначалися як здатність магістрантів до втілення художньо-образного змісту вокального твору шляхом використання сукупності вокально-хорових навичок, що характеризуються точною інтонацією під час передачі вокальної мелодії; точною атакою звука (м’якою чи твердою відпові-дно до характеру виконуваного твору); правиль-ним диханням з використанням нижньореберно-діафрагмального; кантиленою, артикуляцією; точністю передачі ритмічного рисунка, темпу, врахування під час виконання вказівок автора; вільним та природним звукоутворенням відповід-но до узгодженої роботи голосового апарату; пра-вильним фразуванням; емоційністю та музикаль-ністю виконання; тембральним забарвленням звуку; відчуттям стилю виконуваного твору. Оскільки вокальна підготовка майбутнього вчителя музики є складним феноменом з багато-рівневою структурою, передбачалося, що рівні її сформованості у магістрантів, мають відображати кожен із структурних компонентів досліджувано-го явища, а саме: мотиваційний, який виражає інтерес магістрантів до навчання та захопленість вокально-виконавською діяльністю, націленість на співацьке самовдосконалення; когнітивний, що містить необхідну базу знань, умінь та навичок у сфері оволодіння вокальною культурою, вміння адекватно оцінити набутий виконавський досвід; 
творчий, який виражає здатність до яскравого художньо-образного виконання вокальних творів, уміння донести створений образ до шкільної ау-диторії. Для визначення реального стану вокальної підготовки магістрантів музичного мистецтва було проведено педагогічне діагностування дос-ліджуваного явища у межах навчального процесу вищих педагогічних закладів України.  Зазначимо, що діагностування (або діагнос-тика) є конче важливим етапом будь-якого педа-гогічного дослідження, адже забезпечує розв’я-зання різнопланових освітніх проблем мистецької освіти шляхом фіксації, виміру й оцінки певного педагогічного явища, тим самим характеризуючи стан його сформованості. Термін «діагностика» походить від двох грецьких коренів «діа» і «гносис» і тлумачиться як «розпізнавальне пі-знання».  Саме проведення педагогічної діагностики на основі визначених критеріїв вокальної культури майбутніх учителів музики (міра сформованості 

позитивного емоційно-мотиваційного ставлення до співацького навчання; ступінь сформованості фахових знань та вміння оперувати прийомами вокальної роботи; міра здатності магістрантів до варіативного опрацювання вокального матеріалу та створення художнього образу музичного) за-безпечує визначення реального стану окресленої проблеми нашого дослідження. Констатувальний експеримент з визначення стану сформованості вокальної культури магіст-рантів було проведено на базі факультету мис-тецтв Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Перший етап констатувального експеримен-ту було спрямовано на визначення ступеня сфор-мованості показників мотиваційного компоненту вокальної підготовки студентів музично-педагогічних спеціалізацій, а саме: захопленість магістрантів вокально-виконавською діяльністю; бажання пізнавати закони вокальної майстернос-ті та прагнення вивчати співацькі традиції різних народів; наполегливість у навчанні й спрямова-ність на педагогічну роботу. На першому етапі констатувального експери-менту було використано методи: усного та пись-мового опитування; бесід, тестування, інтерв’ю-вання, спостереження за навчальною та концерт-но-просвітницькою діяльністю магістрантів. Спрямованість мотивів магістрантів на вока-льно-хорове навчання, їх ставлення до вокально-хорового мистецтва та захопленість вокально-виконавською діяльністю з школярами перш за все, визначались у ході індивідуальних бесід, тес-тування, інтерв’ювання та усного опитування ма-гістрантів та їх педагогів. Усне опитування магістрантів з метою вияв-лення їх мотивації до навчання, показало, що бі-льшість респондентів під час навчання в універ-ситеті мають наміри отримати, перш за все, вока-льну підготовку (65% респондентів); частина опитуваних орієнтується на диригентсько-хорове навчання (38%); значна кількість респондентів вважає навчання в університетах України прести-жним і має наміри займатися лише виконавською діяльністю, при цьому їх мотивація навчальної діяльності менш спрямована на майбутню музич-но-педагогічну роботу зі школярами (15% опита-них).  Більшої точності діагностування ставлення магістрантів до вокально-виконавської діяльнос-ті та спрямованості на майбутню музично-педагогічну діяльність забезпечило проведення широкого тестування магістрантів за модифіко-ваною відповідно до нашого дослідження методи-кою В. Петрушина [Муз. психол, 170].  

ВЕЙ ЛІМІН Діагностика вокальної підготовки магістрантів факультетів мистецтв педагогічних університетів 



180 НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ  

Респондентам пропонувалися тести на вияв-лення ставлення до вокальної музично-виконавської діяльності та модифіковані тести на виявлення ставлення до педагогічної діяльності [Карелин, 270-274]. Обробка результатів тесту-вання здійснювалася за сумою отриманих балів, з яких: 10-14 балів – низький рівень; 15-20 – серед-ній; 21-30 – високий. Кожен бал виставлявся у випадку відповідності отриманої відповіді з тією, що визначалася за ключем. Результати проведеного тестування підтвер-дили попередні опитування магістрантів і дали змогу зафіксувати 47% респондентів з яскраво вираженим бажанням до вокально-хорового на-вчання. Так, більшість респондентів відмітили позитивно запитання: «Мені подобається процес концертного виконання музичних творів перед учнівською аудиторією». «На шкільних уроках під час проходження педагогічної практики мені по-добається влаштовувати додаткові прослухову-вання музичних творів у власному виконанні» стверджувальну відповідь дали 38% опитаних. «Зазвичай я намагаюсь вивчати додатково музич-ні твори, окрім заданих викладачем», позитивно відповіли 30% респондентів.  Негативні відповіді («Ні») у більшості магіст-рантів були відмічені у питаннях: «Я вважаю, що під час концертного виконання вокального твору немає необхідності емоційно викладатися», «Виконуючи вокальний твір, я зазвичай думаю про те, яке враження я складаю на слухачів», «У колі своїх друзів я рідко говорю про свій концерт-ний виступ», «Мені буває не цікаво на більшості індивідуальних занять», «Зазвичай я забуваю за-уваження педагога щодо виконання музичного твору і згадую їх в останній момент». Тестування за модифікованою методикою В.Петрушина було проведено також з метою ви-значення ставлення магістрантів до майбутньої музично-педагогічної діяльності (відповідно мо-тиваційному компоненту). За результатами про-веденого тестування було відмічено, що значна частина респондентів не надає належного став-лення педагогічній діяльності (38%). Такі магіст-ранти дали негативні відповіді на питання «Під час педпрактики в школі я сам люблю ілюструва-ти музичні твори учням, а не підключати технічні засоби», «Якщо на педпрактиці в школі потрібно замінити вчителя музики, я це роблю із задово-ленням», «До своєї майбутньої професії вчителя музики я ставлюся із захватом», «Я відповідально ставлюся до будь-якого виду музично-педа-гогічної діяльності, особливо хвилююся під час публічних виступів перед дітьми». Ступінь вираження бажання магістрантів пі-знавати закони вокальної майстерності та праг-

нення вивчати співацькі традиції різних народів визначалися за допомогою методів опосередкова-ного опитування та спостереження за навчаль-ною діяльністю респондентів. Бесіди з викладача-ми з приводу пізнавальної активності студентів на заняттях, спостереження за респондентами під час занять з вокалу та концертних і екзаменацій-них виступів забезпечили розподіл досліджува-них на три групи, що відповідали високому, серед-ньому та низькому рівням вираження показників мотиваційного компонента.  Статистичні результати констатувального діагностування засвідчили переважання серед-нього рівня прояву показників мотиваційного 
компонента. Такі результати діагностування ви-магають проведення спеціальної педагогічної роботи означеного напрямку. На другому етапі констатувального експери-менту вивчалися особливості прояву когнітивно-го компонента вокальної підготовки магістрантів згідно показників визначеного нами критерію (ступінь сформованості фахових знань та вміння оперувати прийомами вокальної роботи). Група показників визначеного критерію сприяла оціню-ванню наступних показників: знання мистецьких вокально-хорових традицій, розуміння їх спіль-них рис та відмінностей; знання основ вокально-хорового мистецтва (співацького дихання, звуко-добування, фразування) та методики вокального навчання школярів; розуміння методів та засобів вокально-виконавського відтворення художнього образу музичного твору. На даному етапі діагностування використову-валися методи усного та письмового опитування магістрантів, звукової анкети, бесід та творчих завдань. Респондентам було запропоновано зву-кову анкету, до якої входили фрагменти окремих творів світової вокальної класики. Респонденти мали визначити, до якої національної школи на-лежить музичний твір та висловити своє ставлен-ня до нього, адже вибірковість ставлення до музи-ки виявляє не лише знання опитуваних (когнітивний компонент), а й фіксує індивідуаль-ні уподобання, захоплення респондентів (емоційний компонент), що є винятково важли-вим у дослідженні формування вокальної культу-ри. Звучання кожного із фрагментів поданих во-кальних творів не перевищувало 1-2 хвилин, три-валість виконання даного завдання обмежувало-ся часом до 25 хвилин. Проведення звукової анкети показало, що рес-понденти не достатньо орієнтуються у вокально-хоровій літературі, адже вони зазнавали трудно-щів не лише у визначенні назви твору та компози-тора, а й національної школи, до якої належав му-зичний твір. Згідно результатів анкетування,  
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студенти були розподілені на три групи відносно високого рівня знань національних вокальних шкіл (16-25 вірних відповідей); середнього (5-15 вірних відповідей) та низького (1-5 вірних відпо-відей). У визначенні рівнів враховувалось не лише знання фактичного матеріалу, а й особисте став-лення респондентів до поданої музики. Однак, цей аспект оцінювання досить мало був вираже-ним, респонденти у більшості обмежувалися ко-ментарем «подобається». Знання основ вокально-хорового мистецтва перевірялися шляхом опитування респондентів щодо розуміння необхідних вокальних умінь та навичок. У більшості магістранти називали необ-хідність формування вокального дихання, вміння співати «на опорі», вокального звукоутворення, дикції та артикуляції. Як виявилося, з методики вокального навчан-ня учнів більшість магістрантів не достатньо за-своїли особливості вокального навчання хлопчи-ків та дівчат, вікові характеристики голосу в му-таційний період, а отже цей показник вокальної підготовки майбутніх учителів музики, за резуль-татами опитування, коливався в межах низького та середнього рівнів прояву. Так, до низького рів-ня було віднесено 48% опитаних, до середнього – 52%. Високий рівень не зафіксовано. Серед творчих завдань другого етапу діагнос-тування, було запропоновано респондентам скла-сти педагогічних репертуар з вокального навчан-ня учнів різного віку. Експеримент показав, що китайські магістранти зазнавали значних трудно-щів у складанні вокально-хорового репертуару для учнів загальноосвітньої школи. Більшість рес-пондентів не змогли пояснити педагогічну доці-льність обраних творів, а також зазначали, що для виконання даного завдання необхідна попередня підготовка. Серед обраних творів найчастіше зу-стрічалися народні пісні (китайські народні пісні «Мелодія горлиці», «Лотос», «Квіти»; українські народні пісні «Галя по садочку ходила», «Тихо над річкою» та ін.), або навчальний репертуар хорово-го чи вокального класу. За даними другого етапу констатувального експерименту переважав сере-дній рівень прояву показників когнітивного ком-понента вокальної підготовки магістрантів. Ста-тистичні дані засвідчили переважання середнього та низького рівнів, що викликає занепокоєння і потребує проведення педагогічної роботи даного напрямку. Третій етап констатувального експерименту було спрямовано на з’ясування наявності та особ-ливостей прояву творчого компонента вокальної культури магістрантів за такими показниками визначеного нами критерію (міра здатності сту-

дентів до варіативного опрацювання вокально-хорового матеріалу та створення яскравого худож-нього образу твору); сформованість вокально-хорових умінь та навичок; здатність до створення виконавської інтерпретації вокального та хорового твору; уміння яскравого художнього виконання вокального твору перед учнівською аудиторією. На третьому етапі констатувального дослі-дження рівнів сформованості вокальної підготов-ки магістрантів використовувалися такі методи діагностики: опосередковане спостереження та опитування, експертних оцінок, творчих завдань та ін. Для перевірки ступеня сформованості вока-льно-хорових умінь та навичок у китайських сту-дентів було використано метод експертних оці-
нок, що поєднував опосередковане спостереження і опитування. Цей метод передбачав залучення до оцінки досліджуваного явища компетентних фахі-вців – викладачів диригентсько-хорових дисцип-лін та постановки голосу, що робили свої висновки на основі порівняльної оцінки навчальної діяльно-сті студентів та кількісного аналізу балів, отрима-них студентами на екзаменаційним виступах. Як виявилось, середній бал китайських магіс-трантів на екзаменаційних виступах коливався в межах 70-85 (за 100-бальною шкалою), що відпо-відало оцінці «добре». Такі оцінки було віднесено до середнього рівня сформованості вокально-хорових умінь та навичок. Відповідно, високому відповідали 86-99 балів. За результатами екзаме-наційних виступів, високий рівень сформованості вокально-хорових умінь та навичок у магістран-тів виявлено 12%; середній становив 72% респон-дентів; і низький – 16%. Для виявлення здатності студентів до ство-рення виконавської інтерпретації вокально-хорових творів та ступеня вираження умінь яск-равого художнього виконання творів перед учнів-ською аудиторією, було запропоновано творчі 
завдання – самостійний вибір хорового твору для вивчення з учнями під час проходження педагогі-чної практики, власне виконання даного музич-ного твору перед учнівською аудиторією, розучу-вання його зі школярами та самоаналіз проведе-ної роботи. Такі завдання виявилися досить ціка-вими особливо для китайських магістрантів, оскі-льки передбачали творчий підхід до їх виконання та наявність вільного часу для обдумування вока-льно-виконавської педагогічної роботи. Слід за-значити, що студенти досить активно і творчо віднеслися до його виконання. Підібраний респо-ндентами репертуар включав здебільшого китай-ські народні пісні («Пташка», «У темному лісі», «Жасмін», «Пурпуровий бамбук», «Мелодія горли-ці», «Квіти», «Пейзаж в Усі», «Щаслива долина» та 
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ін.). Це свідчило про знання респондентів своєї національної культури, зокрема фольклорних вокальних творів однак і про недостатню обізна-ність із європейською, зокрема українською на-родною музикою. Доречно підкреслити, що виступи китайських магістрантів перед учнівською молоддю у більшо-сті мали успіх. Школярі із захопленням сприймали вокально-хорову народну музику КНР у виконан-ні китайських студентів. Однак, діагностування рівнів сформованості вокальної культури респон-дентів визначалося згідно експертних оцінок, роз-

роблених на основі аналізу означеного феномена та самооцінки магістрантів. Зазначимо, що самооцінювання майбутніх учи-телів музики було досить адекватним і критичним. Магістранти відмічали недостатність умінь пра-цювати з учнівською аудиторією і мали наміри поглиблювати музично-педагогічні знання та опрацьовувати методику вокально-хорового на-вчання учнів з позиції формування основ їх во-кальної культури. Переважна частина респонден-тів висловлювала захоплення від роботи з учнями та наміри удосконалювати педагогічні уміння.  
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Вей Лимин. Диагностика вокальной подготовки магистрантов факультетов искусств педаго-

гических университетов 
В статье выясняется состояние проблемы вокальной подготовки магистрантов музыкального 

искусства, определяются уровни сформированности их вокальной подготовки. Определяется реальное 
состояние вокальной подготовки магистрантов музыкального искусства, представлены результаты 
педагогического диагностирования исследуемого явления в рамках учебного процесса высших педагоги-
ческих заведений Украины. 

Ключевые  слова :  вокальная подготовка, педагогическая диагностика, вокально-хоровые навыки. 
 
Vey Limin. Diagnostics of vocal training of masters faculties of arts of pedagogical universities 
The article analyzes the state of the problem of vocal training of master students of musical art, determines 

the levels of formation of their vocal training. The actual state of vocal training of master students of musical art 
is determined, the results of pedagogical diagnosis of the investigated phenomenon within the educational proc-
ess of higher educational institutions of Ukraine are presented. 

Key  words :  vocal training, pedagogical diagnostics, vocal-choral skills. 
  


