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ДІАГНОСТИКА СТАНУ ПЕРСОНІФІКОВАНОЇ ПРОЕКЦІЇ ВОКАЛЬНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ 

 
У статті уточнено понѐттѐ персоніфікованої проекції вокальної підготовки 

майбутніх учителів музики, його компонентна структура. Актуалізовано проблему 
діагностики зазначеного феномену. Представлено критерії, показники оціняваннѐ, 
відповідні до них методи та логіка шкалуваннѐ. Критеріѐми визначено: гностично-
операційний, ціннісно-вибірковий, комунікативно-творчій. Розкрито основні 
процедури діагностики: анкетуваннѐ, педагогічне спостереженнѐ, тестуваннѐ та 
спеціально розроблені завданнѐ. Подано отримані результати розподілу 

досліджуваних за рівнѐми: високий  діалогічно-усвідомляваний; середній – досвідно-
накопичувальний; низький – технологічно-оріюнтований. 

Ключові слова: вокальна підготовка, персоніфікаціѐ, персоніфікована проекціѐ 
вокальної підготовки майбутніх учителів музики. 

 
Постановка проблеми. Наше дослідженнѐ присвѐчено проблемі 

застосуваннѐ технології персоніфікації у вокальній підготовці майбутніх 
учителів музики. Актуалізувавши технологія персоніфікація ѐк засіб 
підвищеннѐ її ѐкості та відповідності сучасним мистецько-освітнім 
парадигмам, зокрема гуманістичній, культурологічній, компетентнісній, 
комунікативній, було введено понѐттѐ «персоніфікована проекціѐ вокальної 
підготовки майбутніх учителів музики». Воно позначаю узагальнену ѐкість 
вокальної підготовки, що характеризую спрѐмованість особистості 
майбутнього вчителѐ на засвоюннѐ зовнішніх культурних процесів, зв’ѐзаних 
із вокальними творами та мистецтвом у цілому через їх відображеннѐ в 
образах героїв (персоналіѐх) та внутрішніх творчо-психологічних процесів 
вокального виконавства й вокально-педагогічної діѐльності через осѐгненнѐ 
власних персоніфікованих можливостей. Ці напрѐми й визначаять сутність 
понѐттѐ «персоніфікована проекціѐ вокальної підготовки майбутніх учителів 
музики». Така проекціѐ спрѐмована на підвищеннѐ ѐкості вокальної 
підготовки студентів, у її координатах функціонуять три компоненти: 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 9 (73) 

98 

культурно-оріюнтаційний компонент: оріюнтації в історичних аспектах 
розвитку вокального мистецтва крізь призму динаміки еволяції образів, 
типів, амплуа тощо ѐк відображеннѐ різноманітних культурних традицій; 
індивідуально-ціннісний компонент, ѐкий складаютьсѐ з уѐвлень, 
сформованих на основі оціняваннѐ й усвідомленнѐ типології ціннісних 
оріюнтацій у життютворчості, що відбито у вокальних творах; творчо-
рефлексивний компонент, що складаютьсѐ з елементів усвідомленнѐ власних 
(персональних) можливостей у вокальному мистецтві, та володіннѐ 
технологіюя персоніфікації в навчанні співу школѐрів. Саме вони ставали 
оріюнтиром длѐ розробки методики вокальної підготовки на засадах 
технології персоніфікації. Стан їх сформованості маю бути досліджений 
експериментальним шлѐхом.  

Аналіз актуальних досліджень. Будь-ѐка методика з проблем 
музичного навчаннѐ маю бути перевірена експериментальним шлѐхом. 
Отже, усі дослідники проводѐть констатувальний і формувальний 
експерименти. Якщо констатувальний дозволѐю визначити стан 
сформованості досліджуваного феномену за умов традиційної методики, 
то констатувальний перевірѐю ефективність пропонованої авторської 
методики. Експериментальні дослідженнѐ в галузі вокальної підготовки 
майбутніх учителів музики останнім часом перевірѐли стан сформованості 
фахових ѐкостей інтегрованого характеру, методичних аспектів 
виконавської вокальної підготовки й різноманітні проблеми столичної 
компетентності вчителѐ музики-вокаліста. Звертаюмо увагу на дослідженнѐ 
щодо вокальної культури майбутнього вчителѐ музики (Вей Лімін, Пан На, 
Чжу Цзяньцѐо), художньо-виконавських і творчих аспектів вокальної 
підготовки (Ву Гуолінг, Ю. Єлісовенко, Г. Панченко, Р. Сладкопевец Чжан 
Яньфен, О. Чурікова-Кушнір), методичної підготовки студентів-вокалістів 
педагогічних університетів (Л. Василенко, Ля Цзѐ, Ван Чжун та інші). 

Дотичноя до нашого дослідженнѐ можна вважати дисертація Чжан 
Яньфена, оскільки автор присвѐчую свої наукові розвідки вокальній 
художньо-виконавській підготовці, зокрема розглѐдаю педагогічний 
потенціал оперного мистецтва *5+. У дисертації вченого та в методичних 
розробках зустрічаятьсѐ аспекти опрацяваннѐ амплуа пекінської опери 
студентами під час роботи над вокальноя партіюя. Констатувальний 
експеримент присвѐчений визначення стану вокальної художньо-
виконавської підготовки, длѐ чого дослідник розробив спеціальні критерії 
та показники. Решта досліджень характеризуютьсѐ наѐвністя критеріїв і 
показників рівнѐ сформованості певного феномену, що може бути 
досліджений у межах дисертації. Стосовно вокальної підготовки, що ю 
процесом, результатом ѐкого ю підготовленість, актуальним стаю 
визначеннѐ стану ціюї підготовки на момент дослідженнѐ, тобто ѐк вона 
здійсняютьсѐ за традиційноя методикоя. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 9 (73) 

99 

Мета статті – висвітлити основні процедури й результати 
дослідженнѐ стану персоніфікованої проекції вокальної підготовки 
майбутніх учителів музики.  

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети було 
використано діагностичні методи, а саме: анкетуваннѐ, педагогічне 
спостереженнѐ, тестуваннѐ, ранжуваннѐ. 

Виклад основного матеріалу. У дослідженні було здійснено 
констатувальний і формувальний експерименти. Констатувальний експери-
мент вклячав два види діагностики: педагогічну та психолого-педагогічну. 
Якщо педагогічна діагностика була спрѐмована на визначеннѐ конкретних 
знань, опануваннѐ навиків, то психолого-педагогічна спрѐмована на 
визначеннѐ психологічних станів і відчуттів, що супроводжуять виконавський 
і навчально-творчий процес з опануваннѐ вокального мистецтва. 

Передував констатувальному експерименту етап пошукового 

дослідженнѐ. Його мета  визначеннѐ місцѐ й ролі феномену 
персоніфікації в різних виѐвленнѐх вокальної підготовки. Ми здійснявали 
попередні спостереженнѐ в університетах України (Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Південноукраїнський 
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Одеська 
національна музична академіѐ), а також в університетах Китая, зокрема 
Шандунський педагогічний університет та Цяйфуський педагогічний 
університет, Сіанська консерваторіѐ. Було здійснено низку співбесід з 
викладачами та студентами, а також спостереженнѐ за студентами під час 
концертних виступів і самостійної репетиційної роботи з їх згоди. У 
Китайських університетах було узагальнено досвід професорів Вей 
Фанджана та Сяй Хунлеѐ, а також узагальнено їх думку стосовно 
виконавського процесу на засадах персоніфікації та персоналізації. 

На цьому етапі нам вдалосѐ переконатись у доцільності 
запропонованого понѐттѐ «персоніфікована проекціѐ вокальної 
підготовки». Воно було визначено ѐк робоче, охоплявало всі актуальні 
процеси вокальної підготовки, де технологіѐ персоніфікації була доцільна, 
де порушувалисѐ питаннѐ вокально-світоглѐдного, культуротворчого 
характеру, цінностей особистих і національних, світових і 
загальнолядських, питаннѐ самовідчуттѐ й переживаннѐ стосовно героїв 
вокальних творів і власних виконавських можливостей. Усі зазначені 
аспекти розглѐдалисѐ крізь призму роботи над персонажем вокального 
твору або інших героїв оперних жанрах. Окрім того, було підтверджено 
доцільність обраних компонентів стосовно персоніфікованої проекції 
вокальної підготовки майбутніх учителів музики. Відповідно до них 
розроблено критерії та показники, що оцінявали культурно-оріюнтаційний, 
індивідуально-ціннісний і творчо-рефлексивний компоненти *2+. 
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Отже, діагностика здійсняваласѐ на основі розробленого 
критеріального апарату, методів, що обиралисѐ відповідно до обраних 
показників, та шкали оціняваннѐ. Шкала оціняваннѐ була розроблена з 
урахуваннѐм трьох можливих рівнів стану зазначеного феномену. Розкриюмо 
більш докладно методичне забезпеченнѐ констатувального експерименту. 

Так, длѐ оцінки культурно-оріюнтаційного компоненту було обрано 
гностично-операційний критерій, з показниками, що оцінявали елементи 
даного компоненту. Показники були такими: оріюнтаціѐ в культурно-
історичних засадах вокального мистецтва; компетенціѐ стосовно  типології 
вокальних образів та амплуа ѐк відображеннѐ культурно-ментальних ознак 
вокальних творів. Індивідуально-ціннісний компонент оцінявавсѐ 
критеріюм, що був позначений ѐк ціннісно-вибірковий. Його показниками 
були: сформованість вокально-репертуарної компетенції та аналітико-
оцінного ставленнѐ до нього крізь призму процесів персоніфіковакації; 
інтенції щодо іюрархії вокально-репертуарних пріоритетів та уподобань у 
контексті ціннісно-ментальної парадигми (дотриманнѐ традицій, повага до 
них, до реліктових аспектів у різних пластах вокальної культури). Творчо-
рефлексивний компонент оцінявавсѐ  комунікативно-творчим критеріюм. 
Його показники: міра розуміннѐ іншого, у тому числі себе, що спонукаю до 
діалогу з героѐми та із самим собоя, розуміннѐ власних можливостей; 
творче ставленнѐ до інтерпретації образу твору в контексті художнього 
персоніфікованого діалогу *3+. 

Як бачимо, показники оцінявали достатньо складні властивості 
персоніфікованої проекції вокальної підготовки майбутніх учителів музики. 
Отже відповідно добиралисѐ й методи діагностики. Методи відповідали суто 
педагогічній діагностиці та психолого-рефлексивним, творчим процесам. 

Слід нагадати, що феномен педагогічної діагностики вперше 
розглѐнув К. Інгенкамп у 1968 р. за аналогіюя з медичноя та 
психологічноя діагностикоя *1, с. 6+. При цьому він зауважував, що 
педагогічна діагностика нараховую стільки ж років, ѐк і всѐ педагогічна 
діѐльність *1, с. 6+. Під діагностичноя діѐльністя К. Інгенкамп розумію 
процесс, у ході ѐкого вчитель спостерігаю за учнѐми та проводить 
анкетуваннѐ, оброблѐю дані спостережень і опитувань та повідомлѐю про 
отримані результати з метоя характеристики поведінки, поѐсненнѐ її 
мотивів чи передбаченнѐ поведінки в майбутньому *1, с. 8+. На основі того, 
що вчитель не лише діагностую знаннѐ, але й ставленнѐ, і, навіть, можливу 
поведінку, педагогічна діагностика стала експериментальним ресурсом 
різноманітних наукових досліджень. 

Зазвичай, навчальні тести та анкетуваннѐ визначаять рівень і ѐкість 
знань. Але, О. Реброва пише, що стосовно мистецьких ѐвищ, анкетуваннѐ за 
спеціально розробленоя «драматургіюя» розташуваннѐ питань та їх змісту, 
може бути спрѐмовано на визначеннѐ ціннісних оріюнтацій або ставленнѐ до 
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мистецьких ѐвищ. Так само з метоя визначеннѐ ставлень можуть бути 
розроблені й тестові завданнѐ. Окрім того, тестові завданнѐ інколи 
спрѐмовані на застосуваннѐ логічного мисленнѐ у виборі вірної відповіді,а не 
конкретних знань *4, с. 6+.  

На підставі зазначеного було вклячено до методичного 
забезпеченнѐ спеціально розроблену анкету. Відповідно до показників, 
анкета була розроблена таким чином, що охоплявала інформація щодо 
знань і компетенцій (перший критерій); ціннісних оріюнтацій і ставлень 
(другий критерій); рефлексії та вибору дій (третій критерій). Анкета 
складалась із 18 запитань, длѐ опрацяваннѐ вона була поділена на блоки: 
по 6 запитань до кожного блоку. Серед питань першого блоку були, 
наприклад, такі: «Длѐ ѐкого стиля характерно домінуваннѐ передачі 
емоційних переживань героѐ вокального твору»; «Чім відрізнѐятьсѐ герої 
опер seria від героїв buffa (їх характери та виконаннѐ); «Які вокальні твори, 
що Вам відомі, відбиваять історичні події».  

Другий блок питань містив завданнѐ на ранжуваннѐ. Це надавало 
можливість визначити ціннісні оріюнтації, прагненнѐ та інтенції 
досліджуваних. Так, наприклад, пропонувавсѐ репертуарний перелік, у 
ѐкому студент мав приписати ранг твору, згідно своїх пріоритетів. Також 
були питаннѐ на ціннісне ставленнѐ до амплуа й характеру героїв, до 
певних жанрів і стилів. Наприклад: «Хто з героїв вокальних творів, зокрема 
опер, Вам більш близький за світоглѐдом, почуттѐми, поведінкоя тощо»; 
«Якщо герой твору Вам не подобаютьсѐ, чи будете Ви згодні вивчати твір».  

Третій блок анкети містив питаннѐ на самооцінку та вибір поведінки 
у творчому процесі. Наприклад: «Якщо в процесі над вокальним дуетом 
Ваш партнер маю інші поглѐди на інтерпретація образу, ѐка тактику Ви 
оберете?»; «Які зі складних вокальних партій, на Вашу думку, Ви можете 
виконати»; «Які Ви обираюте пріоритети під час самостійної роботи над 
вокальним твором» та ін. Характерно, що зміст відповідей стосовно 
пріоритетів у самостійній роботі переважно охоплявав технологічні 
аспекти вокального виконавства: робота над вокальноя технікоя, над 
чистотоя інтонуваннѐ, над артикулѐціюя висловленнѐ тощо. Невеликий 
відсоток (білѐ 18 %) звертаять увагу на образ персонажу, залишаячи ця 
роботу на урок  вокалу.  

Окрім анкетуваннѐ було здійснено низку педагогічних спостережень 
у процесі занѐть з постановки голосу, репетиційної підготовки до конкурсів 
і концертів, самостійної роботи та під час концертного виступу. Слід 
вказати, що гармонійність вокально-технічного, художньо-виразного та 
акторсько-виконавського (у достатній ѐкості) спостерігалисѐ переважно в 
жанрі естрадного вокалу. Під час виконаннѐ репертуару з академічного 
вокалу студенти більш скуті, що впливаю на ѐкість виконавської 
інтерпретації. 
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Діагностичні процедури під час спостереженнѐ були фіксовані за 
такими параметрами: гармонійне поюднаннѐ вокально-технологічного, 
художньо-емоційного та акторсько-виконавського; глибоке проникненнѐ в 
образ героѐ та передача його образу через манеру виконаннѐ (спеціально 
підібрані засоби виразності, відповідні до амплуа); зовнішнѐ відповідність 
образному амплуа. 

Особливі завданнѐ допомагали визначити показники комунікативно-
творчого критерія. Длѐ цього ми просили студентів скласти невеличкі 
«віртуальні діалоги» з героюм твору, з композитором, з відомими 
виконавцѐми твору, ѐкого студенти обирали длѐ віртуального діалогу. Це 
специфічна ментально-комунікативна карта, що показували нам, ѐкі 
проблеми персоніфікованого характеру існуять у студентів під час роботи 
над твором. Залежно від того, ѐк студенти створявали «карту 
спілкуваннѐ», було зрозуміло, наскільки вони взагалі переймаятьсѐ 
процедуроя персоніфікації героѐ та себе в його ролі; наскільки глибоко 
вони розуміять світоглѐд героѐ, його світовідчуттѐ; наскільки вони 
оціняять свої ставленнѐ до ціюї проблеми.  

Цікавим було те, що длѐ героѐ твору та композитора студенти 
обирали різні питаннѐ. Найбільш ѐскраві та образні питаннѐ студенти 
задавали героѐм романтичних творів, зокрема через персоніфікація таких 
вокальних творів, ѐк «Притулок», «Лісовий цар», «Серед шумного балу», 
«Серце поета», «Ніч» тощо. 

Ураховуячи, що в експерименті брали участь студенти з Китая, ми 
окремо надавали завданнѐ стосовно пекінської опери, її амплуа та вибору 
студентів ролей длѐ виконаннѐ. Длѐ студентів з України ми відповідно 
брали длѐ зіставленнѐ українські пісні, фольклор, та опери за українськоя 
тематикоя. Цікаво, що китайська студенти демонстрували певну 
мотивація та інтерес до української пісні, намагалисѐ її виконувати сольно, 
або дуетом. Натомість українські студенти поверхово цікавилисѐ 
пекінськоя опероя та не висловлявали виконати вокальний китайський 
твір. Вони переважно зацікавлені в опануванні творів певних 
композиторів, тобто персоналій. Це вокальні твори П. Чайковського, 
С. Рахманінова, Ф. Шуберта.  

До психолого-педагогічної діагностики ми вклячали тести, зокрема 
тест на виѐвленнѐ емпатії К. Юсупова, тест «Чи розуміюте Ви мову міміки». 

У констатувальному експерименті брали участь студенти 3 та 4 курсів. 
Результати студентів 4 курсу було взѐто у ѐкості порівнѐльного вже длѐ 
студентів Експериментальної групи, ѐку склали студенти 3 курсу. Ми 
навмисно долучили до експерименту студентів старших курсів, оскільки в них 
уже накопичений певний досвід інтерпретації вокальних творів, уѐвленнѐ про 
типи героїв та вокальних амплуа в певних видах оперних жанрів. 
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Длѐ отриманнѐ математичної результативності закодованої у бали 
інформації про стан цих або інших показників, було розроблену шкалу 
оціняваннѐ за логікоя семантичного диференціалу. Шкала була 
трибальноя та вклячала від «1» до «3» балів, що й відповідало трьом 
імовірно сформованим рівнѐм стану досліджуваного ѐвища. Ми 
використовували шкалу порѐдку або ординальну шкалу, додавши їй у 
деѐких випадках властивості шкали відносин, при ѐкій враховуютьсѐ 
можливість повної відсутності ознаки. Так, наприклад, у студента можуть 
бути повністя відсутніми артистичні здібності, але не може не бути 
вокального голосу. Виходѐчи з того, що отримані результати мали різні 
джерела походженнѐ в залежості від застосованого методу, враховуваласѐ 
міра центральної тенденції, тобто середньо арифметична величина М за 

відповідноя класично формулоя: М = .
N

Х .  

Було необхідно долучити результати тестувань. Длѐ цього 
середньоарифметична враховуваласѐ длѐ тестових методик, незважаячи 
на те, що в них існуять свої шкали оціняваннѐ. Тобто ми робили таблиці 
відповідності тестових результатів нашій шкалі оціняваннѐ. Тестові бали 
додавали до результатів усіх показників за критеріюм та рахували середню 
арифметичне. Це було необхідно, оскільки не всі показники визначалисѐ за 
однаковоя кількістя вимірявань.  

У результаті підсумовуваннѐ всіх отриманих даних було здійснено 
розподіл досліджуваних за рівнѐми: високий – діалогічно-усвідомляваний; 
середній – досвідно-накопичувальний; низький – технологічно-
оріютований. 

Відсотковий розподіл за рівнѐми серед студентів був таким: високий 
рівень приблизно 5 %, середній приблизно 30 %, низький – 65 %. На 4 курсі 
результати були дещо кращими: на високому рівні приблизно 7 %; на 
середньому білѐ 43 % та на низькому приблизно 50 %. 

Нагадаюмо, що досліджуютьсѐ феномен, що підносить рівень 

вокальної підготовки на значно вищий щабель  глибинне осѐгненнѐ 
вокального виконавства в його голографічній, культурологічній проекції, 
що реалізуятьсѐ на засадах персоніфікації. Отже, низький рівень не 
означаю, що студент не вмію співати або викладати вокал. Ідетьсѐ про 
особливий стан ѐкості вокальної підготовки.  

Висновки та перспективи подальших розвідок напряму. 
Персоніфікована проекціѐ вокальної підготовки майбутніх учителів музики 
позначаю узагальнену ѐкість вокальної підготовки, що характеризую 
спрѐмованість особистості майбутнього вчителѐ на засвоюннѐ зовнішніх 
культурних процесів, зв’ѐзаних із вокальними творами та мистецтвом у 
цілому через їх відображеннѐ в образах героїв (персоналіѐх) та внутрішніх 
психолого-творчих процесів вокального виконавства та вокально-
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педагогічної діѐльності через осѐгненнѐ власних персоніфікованих 
можливостей. Длѐ діагностики стану такої проекції розроблено критерії та 
показники: гностично-операційний критерій, з показниками: оріюнтаціѐ в 
культурно-історичних засадах вокального мистецтва; компетенціѐ стосовно  
типології вокальних образів та амплуа ѐк відображеннѐ культурно-
ментальних ознак вокальних творів; ціннісно-вибірковий з показниками: 
сформованість вокально-репертуарної компетенції та аналітико-оцінного 
ставленнѐ до нього крізь призму процесів персоніфікації; інтенції щодо 
іюрархії вокально-репертуарних пріоритетів та уподобань у контексті 
ціннісно-ментальної парадигми (дотриманнѐ традицій, повага до них, до 
реліктових аспектів у різних пластах вокальної культури); комунікативно-
творчим критеріюм з показниками: міра розуміннѐ іншого, у тому числі 
себе, що спонукаю до діалогу з героѐми та із самим собоя, розуміннѐ 
власних можливостей; творче ставленнѐ до інтерпретації образу твору в 
контексті художнього персоніфікованого діалогу. 

Длѐ діагностики стану досліджуваної ѐкості вокальної підготовки 
застосовувалисѐ методи: анкетуваннѐ, педагогічне спостереженнѐ, 
психологічне тестуваннѐ, завданнѐ на ранжуваннѐ, завданнѐ на самооцінку 
ставлень та рефлексія власних можливостей. Статистична методика 
шкаляваннѐ передбачала 3-и бальну шкалу. Запровадженнѐ зазначених 
процедур дозволило встановити кількісний розподіл досліджуваних за 
рівнѐми: високий – діалогічно-усвідомляваний (5 % та 7 % на 3 та 4 курсах 
відповідно); середній – досвідно-накопичувальний (30 % та 43 % 
відповідно); низький – технологічно-оріютований (65 % та 50 % відповідно). 

У подальшому зазначений інструментарій застосовуютьсѐ вже на 
етапі формувального експерименту. 
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РЕЗЮМЕ 

Ло Чао. Диагностика состоѐниѐ персонифицированной проекции вокальной 
подготовки будущих учителей музыки.  

В статье уточнено понѐтие персонифицированной проекции вокальной 
подготовки будущих учителей музыки, его компонентнаѐ структура. 
Актуализирована проблема диагностики указанного феномена. Представлены 
критерии, показатели оцениваниѐ, соответствуящие им методы и логика 
шкалированиѐ. Критериѐми определены: гностически-операционный, ценностно-
избирательный, коммуникативно-творческий. Раскрыты основные процедуры 
диагностики: анкетирование, педагогическое наблядение, тестирование и 
специально разработанные заданиѐ. Подаятьсѐ полученные результаты 

распределениѐ испытуемых по уровнѐм: высокий  диалогично-осознаваемый; 

средний  опытно-накопительный; низкий  технологически ориентированый.  
Ключевые слова: вокальнаѐ подготовка, персонификациѐ, 

персонифицированнаѐ проекциѐ вокальной подготовки будущих учителей музыки. 

 
SUMMARY 

Lo Chao. Diagnostics of the state of personified projection of the future music 
teachers’ vocal training.  

The article clarifies the notion of personified projection of the future music teachers’ vocal 
training, its componential structure. The problem of diagnosing the above-mentioned 
phenomenon is highlighted. The personified projection of the future music teachers’ vocal 
training stands for the generalized quality of vocal training, which characterizes the orientation 
of the future teacher’s personality to the acquisition of external cultural processes connected 
with vocal works and art in general through their reflection in the images of characters 
(personalities) and internal psychological and creative processes of vocal performance and vocal 
pedagogical activity by means of comprehending their personified capabilities. 

In order to diagnose the state of such projection, some criteria and values were 
suggested: a gnostic operational criterion, with the values: orientation in the cultural and 
historical principles of vocal art; competence regarding the typology of vocal images and the 
theatrical character as a reflection of cultural and mental characteristics of vocal works; 
values-selective with the values: developed vocal and repertoire competence and analytically 
evaluative attitude towards it through the prism of personification processes; intentions 
regarding the hierarchy of vocal and repertoire priorities and preferences in the context of 
the values and mental paradigm (adherence to traditions, respect for them, for relict aspects 
in different layers of vocal culture); communicative and creative criterion with the values: a 
measure of understanding other people, including oneself, which encourages a dialogue with 
the characters and with oneself, understanding of their own abilities; creative attitude to the 
interpretation of the image of a work in the context of artistic personified dialogue. 
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In order to diagnose the state of the investigated quality of vocal training the following 
methods were used: questionnaires, pedagogical observation, psychological testing, tasks for 
ranking, tasks for self-esteem of attitudes and reflection of own abilities. The statistical method 
of scaling implied a 3-point scale. The introduction of these procedures allowed to establish the 
quantitative distribution of the respondents by the levels: high – dialogically comprehended; 
average – experience accumulating; low – technologically oriented. 

Key words: vocal training, personification, personified projection of the future music 
teachers’ vocal training. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ СТУДЕНТІВ, 
ЩО СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В БІАТЛОНІ В БАЗАЛЬНИХ УМОВАХ 

 
У статті розглѐнуто функціональний стан серцево-судинної системи 

студентів, що спеціалізуятьсѐ в біатлоні. Виѐвлені закономірності вказуять на 
домінуваннѐ в чоловіків аеробної складової функціонального забезпеченнѐ діѐльності, 
на відміну від жінок, у ѐких дана тенденціѐ проѐвлѐютьсѐ меншоя міроя що, у своя 
чергу, детерміную схильність до більшої гуморальної (ерготропної) та симпатичної 
регулѐції серцево-судинної діѐльності. Урахуваннѐ вищезазначених закономірностей 
функціонального забезпеченнѐ діѐльності дозволить педагогам, тренерам, фахівцѐм 
із фізичної культури оптимізувати процес спортивно-педагогічної підготовки 
студентської молоді з біатлону в залежності від статі. 

Ключові слова: освітній процес, студенти, спортивно-педагогічне 
вдосконаленнѐ, судинний тонус, варіабельність ритму серцѐ, біатлон. 

 
Постановка проблеми. Розширеннѐ й оновленнѐ освітѐнського 

діапазону вимагаю створеннѐ нових технологій професійної підготовки 
фахівців фізичного вихованнѐ та спорту, спрѐмованих на підвищеннѐ 
кваліфікації, професійної компетентності, конкурентоспроможності 
відповідно до зростаячих умов на ринку праці *9, 34+. На думку науковців, 
важливого значеннѐ набуваю професійна підготовка майбутніх фахівців 
фізичного вихованнѐ та спорту саме у ВНЗ, де забезпечуютьсѐ спрѐмуваннѐ 
навчально-виховного й освітнього процесів, набуттѐ майбутніми фахівцѐми 
спеціальних знань, умінь і навичок, розвиток професійно значущих ѐкостей 
особистості майбутнього фахівцѐ фізичного вихованнѐ та спорту, її 
інтелектуального потенціалу, можливостей, інтересів, нахилів, мотивів і 
ціннісних настанов *9, 34+. Длѐ майбутнього фахівцѐ з фізичного вихованнѐ 
одним із пріоритетних напрѐмів підготовки ю досѐгненнѐ високих спортивних 
результатів з обраного виду спортивно-педагогічної діѐльності, що дозволить 




