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helping out with guidance and problem questions, as well as under the condition of group 
work of students. The comparative characteristic of traditional and innovative methods is 
presented and is indicated on their optimal combination in order to effectively form the 
sociocultural competence of the future teacher of a foreign language. 

The author refers to the pedagogical conditions of effective formation of the 
sociocultural competence of the future teachers of a foreign language: accentuation of the 
socio-cultural component in the process of teaching a foreign language, the use of integrated 
tasks of professional orientation with variational content and the complex use of traditional 
and innovative teaching methods that ensure the most effective formation of their 
sociocultural competence. 
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У статті розглѐнуто проблематику функціонуваннѐ уѐвлень у музично-

виконавському процесі з метоя наукового обґрунтуваннѐ критеріїв та показників 
оціняваннѐ компонентів структури художньо-смислових уѐвлень майбутніх 
учителів музики у процесі навчаннѐ гри на фортепіано. Уточнено механізми дії 
зазначених компонентів, на основі чого обґрунтовано когнітивно-текстологічний, 
досвідно-асоціативний та виконавсько-інтерпретаційний критерії їх оціняваннѐ. 
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Постановка проблеми. Виконавська підготовка майбутніх учителів 

музики спрѐмована на розвиток їхніх фахових ѐкостей, зокрема й творчо-
аналітичних, що ю актуальними в сучасному суспільному просторі. До творчо-
аналітичних ѐкостей у дослідженні належать художньо-смислові уѐвленнѐ, 
що забезпечуять педагогічну та виконавську інтерпретація творів музичного 
мистецтва. Методика реалізації координуячої функції художньо-смислових 
уѐвлень у музично-виконавському процесі базуютьсѐ на поглѐдах психології. 
Зокрема, на доведеності того, що уѐвленнѐ істотно оптимізуять пізнавальний 
процес, адже: створяять образ об’юкту у свідомості, чим звільнѐять від 
необхідності багаторазового безпосереднього контакту, сприѐять 
накопичення інформації у стислій формі, формуять індивідуально-
актуалізоване ставленнѐ до об’юкту (В. Козубовський *4+). З оглѐду на це, 
актуальноя стаю розробка методики формуваннѐ художньо-смислових 
уѐвлень студентів-музикантів ѐк структури, що сприѐю оптимізації таких 
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процесів, ѐк-от: творче сприйнѐттѐ художнього образу, осѐгненнѐ змісту 
твору, закодованого в музичній тканині, накопиченнѐ фонду особистісно-
актуалізованої художньої інформації у функціонально-продуктивній формі. 
З метоя розробки такої методики в попередніх дослідженнѐх нами вивчено 
феномен уѐвлень, виѐвлено компоненти структури художньо-смислових 
уѐвлень майбутніх учителів музики, визначено принципи й педагогічні умови 
їх упровадженнѐ в освітній процес, зокрема навчаннѐ гри на фортепіано. Між 
тим експериментальна перевірка ефективності методики передбачаю 
розробку критеріального апарату оціняваннѐ компонентів означеного 
феномену. Через механізм його застосуваннѐ констатуютьсѐ первинний 
рівень сформованості художньо-смислових уѐвлень та прикінцеві результати, 
ѐкі підтверджуять або спростовуять ефективність запропонованої методики. 
Таким чином, розробка критеріїв та показників оціняваннѐ рівнѐ 
сформованості художньо-смислових уѐвлень ю необхідним етапом 
експериментального дослідженнѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз літератури показав, що вчені 
враховуять феномен уѐвлень в інтерпретації музичних творів у різних 
аспектах. Зокрема, функціонуваннѐ художніх уѐвлень під час візуалізації 
музичних творів досліджено В. Вінорадовоя; інтонаційно-ладові уѐвленнѐ 
розглѐнуто Є. Милосердовоя. Філософський аспект формуваннѐ уѐвлень-
символів у процесі осѐгненнѐ художніх текстів вивчено А. Івлювоя, 
А. Рафіковоя, І. Щербаковоя. 

У музично-педагогічному контексті В. Трет’ѐченком розглѐнуто 
питаннѐ формуваннѐ й функціонуваннѐ комплексу різноманітних музично-
виконавських уѐвлень на різних етапах музично-інтерпретаційної 
діѐльності – від текстологічної роботи щодо дешифруваннѐ 
композиторського задуму, до вдосконаленнѐ виконавських уѐвлень під час 
підготовки концертного виступу *8+. Ґрунтовно досліджено різновиди 
уѐвлень музиканта-виконавцѐ М. Бурлаковим *2+. 

Як втіленнѐ аспектів музичного мисленнѐ розглѐнуто систему 
слухових уѐвлень І. Хотенцевоя *9+, методичний потенціал активізації 
внутрішніх уѐвлень (слухових, психомоторних тощо) обґрунтовано у працѐх 
Л. Камалової, С. Попової. 

Обґрунтування критеріїв оцінки сформованості різновидів уѐвлень у 
контексті музично-інтерпретаційної діѐльності (виконавської та 
педагогічної) присвѐчено увагу в науковій літературі з методики музичного 
навчаннѐ. Зокрема О. Щербініноя виведено критерії оціняваннѐ 
сформованості музично-стильових уѐвлень, ѐкі застосовано під час 
поетапно-систематизованого цілеспрѐмованого їх формуваннѐ з метоя 
перевірки ефективності методики *11+. Бай Бінь обґрунтував критерії та 
показники оціняваннѐ рівнѐ сформованості звуко-тембральних уѐвлень 
студентів-піаністів. Означені уѐвленнѐ досліджуятьсѐ науковцем ѐк 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 2 (76) 

168 

чинники внутрішньо-перцептивних процесів, що передуять виникнення 
художньо-ціннісного ставленнѐ до музичних звукоутворень ѐк до 
інтонацій-образів *1+.  

Серед чинників готовності майбутніх учителів музики до 
інструментально-виконавської діѐльності діагностовано сформованість 
ціннісних уѐвлень за ціннісно-оріюнтаційним критеріюм Л. Гусейновоя. 
Музично-слухові уѐвленнѐ ѐк художньо-образні інтонаційні оріюнтири, що 
сприѐять пізнання виразного змісту музики, оцінено Чжаном Їфу за 
допогоя емоційно-перцептивного критерія *10+. 

Мета статті − обґрунтувати критерії та показники оціняваннѐ рівнѐ 
сформованості компонентів художньо-смислових уѐвлень майбутніх 
учителів музики у процесі навчаннѐ гри на фортепіано. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети застосовано 
аналітичні методи, методи індукції й дедукції, метод теоретичного 
моделяваннѐ. 

Виклад основного матеріалу. Інтерпретаціѐ музичних творів у процесі 
виконавської підготовки майбутніх учителів музики сприѐю розвиткові їх 
художньо-творчого мисленнѐ за умов активізації дослідницьких дій студентів 
щодо пошуку художньо-смислової складової мистецького твору. Процес 
осѐгненнѐ змістового боку музики відбуваютьсѐ опосередковано, через 
сприйнѐттѐ та аналіз інтонаційних, динамічних, ладових тощо структур твору. 
Художньо-змістова інформаціѐ опрацьовуютьсѐ свідомістя, осмисляютьсѐ, 
накопичуютьсѐ в пам’ѐті та кристалізуютьсѐ в художньому досвіді у виглѐді 
художньо-смислових уѐвлень музиканта-піаніста. Структура художньо-
смислових уѐвлень функціоную ѐк фахово-психологічний механізм, що 
координую творчу музично-виконавську діѐльність майбутніх учителів 
музики. Слід нагадати, що в нашому дослідженні цѐ структура ю 

трьохкомпонентноя. Перший компонент  музично-інформаційний, 
складавсѐ з таких елементів: а) музично-мовної текстологічної грамотності, 
що виѐвлѐютьсѐ у процесі візуалізації музичних текстів на основі наѐвних 
знань; б) образно-символічної бази смислового наповненнѐ музично-
інтонаційних та інтонаційно-ритмічних еталонів, сформованої на основі 
існуячих канонів і стереотипів; в) пізнавальної спрѐмованості й настанови на 
осмисленнѐ контексту музично-виразних засобів. 

Учені вказуячи на важливість достатнього рівня розвитку музичного 
інтелекту. Зокрема О. Щербініна підкресляю, що музичний інтелект ю 
чинником автентичності процесу осѐгненнѐ особливих за ѐкістя та 
властивостѐми смислів музики. Тому під час розробки критеріїв і показників 
оціняваннѐ музично-стильових уѐвлень учена застосовую критерії такого 
типу, ѐк-от: «розвиненість мистецького тезаурусу», серед показників ѐкого 
«повнота й системність музично-теоретичних знань» та «навички 
усвідомляваннѐ причинно-наслідкових зв’ѐзків стильових ѐвищ» *11, с. 9+. 
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Отже, О. Щербініноя актуалізуютьсѐ феномен формуваннѐ та 
функціонуваннѐ уѐвлень музиканта у процесі осѐгненнѐ змісту музичного 
твору шлѐхом аналізу його стильових характеристик. При чому, 
сформована в такий спосіб система уѐвлень розціняютьсѐ ѐк фонд 
специфічних художньо-музичних знань. Звертаюмо також увагу на «широту 
знань у галузі музичної тембральності» ѐк показника когнітивно-
інформаційного, операційного критерія оціняваннѐ звуко-тембральних 
уѐвлень піаніста в дослідженні Бай Бінѐ *1, с. 12–13]. 

Розроблѐячи критерії та показники оціняваннѐ музично-
інформаційного компоненту, ми виходили з того, що вивченнѐ процесу 
трансформації смислів твору мистецтва у свідомості маю розглѐдатисѐ в 
контексті осѐгненнѐ елементів музичної семіотики під час аналізу музичного 
тексту. Між тим смисловий шар твору мистецтва, складений із семантичних 
одиниць-символів, осѐгаютьсѐ особистістя у процесі пізнавальної діѐльності, 
спрѐмованої на осмисленнѐ музично-виразних засобів. Отже сфероя, де 
символи перетворяятьсѐ у смислові одиниці художнього тексту, ю лядська 
свідомість. У площині музичної діѐльності, це – свідомість виконавцѐ, ѐка 
функціоную ѐк психологічний простір формуваннѐ певних уѐвлень. Такі 
уѐвленнѐ виникаять у результаті співвіднесеннѐ музично-семантичних 
(інтонаційних, динамічних, гармонійних, ритмічних тощо) одиниць-символів 
із елементами сформованої бази їх відповідності певним категоріѐм смислу. 
Учена Н. Колѐденко доводить, що музично-художнѐ свідомість ю базовоя 
категоріюя, ѐка охопляю всі етапи художнього процесу: творчість, мистецьку 
діѐльність і функціонуваннѐ психологічно-матричної системи механізмів 
породженнѐ смислів *5, с. 9+. 

Усі атрибути художнього смислу закладені в тексті, лише їх треба 
ідентифікувати та опрацявати, зрозуміти. У зв’ѐзку з цим, із метоя 
оціняваннѐ рівнѐ сформованості музично-інформаційного компоненту 
доцільно вводити когнітивно-текстологічний критерій, адже від ѐкості 
процесу пізнаннѐ текстологічних одиниць музичного твору залежить 
інформативність художньо-смислових уѐвлень та, ѐк наслідок, успішність 
подальшої музично-виконавської й педагогічної інтерпретації. У зв’ѐзку з цим, 
показниками когнітивно-текстологічного критерія визначено: а) ступінь 
сформованості аналітичних умінь щодо виѐвленнѐ смислів музичного твору 
під час роботи над текстом; б) рівень знань художньо-інформативного, 
музично-семантичного характеру (тобто рівень музично-мовної 
текстологічної грамотності); в) міра розуміннѐ музичних інтонаційно-
ритмічних, динамічних, ладових тощо побудов ѐк образів, що символізуять 
відповідні ѐвища лядського буттѐ й наѐвність спрѐмованості пізнавальної 
діѐльності на осмисленнѐ музично-виразних засобів у даному контексті. 
У цілому цей критерій охопляю гнучкість художнього мисленнѐ, свідомості та 
музичний інтелект. 
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Другий компонент структури художньо-смислових уѐвлень – 
дослідно-асоціативний, до складу ѐкого входѐть: а) вітагенний досвід 
особистості та його вплив на ѐкість і зміст образно-смислових уѐвлень; 
б) фонд художньо-образних асоціацій, заснований на художньому досвіді 
особистості; в) індивідуальні інтенції особистості у сфері смислових 
асоціативних зв’ѐзків, що основані на наѐвних ціннісних оріюнтаціѐх і 
духовно-творчих властивостѐх та можливостѐх особистості. 

У контексті психології творчості функціѐ уѐвлень у формуванні 
художнього досвіду розглѐдаласѐ Б. Тепловим. Зокрема, науковець 
звертав увагу на те, що художній образ синтезуютьсѐ із суб’юктивних 
уѐвлень автора про ѐвища лядського буттѐ й закономірності їх утіленнѐ 
засобами мистецтва *7+. Отже, уѐвленнѐ, сформовані в результаті набуттѐ 
досвіду, покладені до основи мистецтва. Проте, процеси сприйнѐттѐ та 
інтерпретації твору мистецтва також підпадаять під вплив структури 
суб’юктивних уѐвлень особистості, ѐкі складаять художній досвід. 

У цьому контексті І. Хотенцева наголошую на тому, що інформаціѐ, 
ѐка «закодована» автором «у творі музичного мистецтва за допомогоя 
специфічних засобів музичної мови розшифровуютьсѐ реципіюнтом з 
урахуваннѐм життювого досвіду». Отже, фаховий досвід музиканта, згідно з 
І. Хотенцевоя, формуютьсѐ у процесі музичного мисленнѐ, ѐке науковицѐ 
розумію ѐк «переосмисленнѐ та узагальненнѐ життювих вражень, що 
відображаютьсѐ у свідомості лядини через музичний образ» *9+.  

Отже, з метоя виведеннѐ критерія оцінки впливу досвіду на ѐкість і 
зміст образно-смислових уѐвлень доцільно розглѐнути процес асоціяваннѐ 
художньої інформації з даними життювого досвіду особистості. Досвід 
зовнішній нерозривно пов’ѐзаний із досвідом внутрішнім, адже інформаціѐ, 
що поступаю, піддаютьсѐ у свідомості лядини аналізу й переробляютьсѐ в 
особистісно-актуалізовані уѐвленнѐ про оточуячий світ. Розуміннѐ значущості 
цього процесу знайшло відображеннѐ в обґрунтуванні категорії вітагенний 
досвід (А. Бюлкін). У межах технології вітагенної освіти А. Бюлкіна (що її 
представлено в «Енциклопедії освітніх технологій» Г. Селевко) пропонуютьсѐ 
комплексний метод голографічних проекцій, ѐкий передбачаю «розкриттѐ 
змісту досліджуваного знаннѐ шлѐхом його уѐвного моделяваннѐ», де 
«джерело його отриманнѐ … інтелектуальні потенції самої особистості» *6, 
с. 114+. На наш поглѐд, прийоми, з ѐких складаютьсѐ даний метод, маять 
потужний методичний потенціал щодо експериментального дослідженнѐ 
системи художньо-смислових уѐвлень майбутніх учителів музики. 
Розглѐнемо деѐкі з них: 

 «Прийом додаткового конструяваннѐ незакінченої освітньої 
моделі» *6, с. 116+. Згідно з положеннѐм технології вітагенної освіти, цей 
прийом ю особливо ефективним щодо актуалізації творчого потенціалу 
особистості. Практично прийом використовуютьсѐ у виглѐді завдань, у ѐких 
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пропонуютьсѐ закінчити твір, дотримуячись основної ідеї, але 
засновуячись на власному життювому досвіді, стимуляванні студентів до 
створеннѐ власних інтерпретацій під час роботи з музичними текстами, 
вільними від редакторських указівок. 

 «Прийом ретроспективного аналізу життювого досвіду з 
розкриттѐм його зв’ѐзків в освітньому процесі» *6, с. 116+. Імплементаціѐ 
даного прийому в контекст нашого дослідженнѐ передбачаю актуалізація 
індивідуальних інтенцій особистості в сфері смислових асоціативних 
зв’ѐзків під час усвідомленнѐ смислів музичного матеріалу, осѐгнених на 
перцептивному етапі роботи над твором. 

 «Прийом часової, просторової, змістової синхронізації освітніх 
проекцій» *6, с. 116+, ѐкий передбачаю викладеннѐ дидактичного матеріалу з 
розкриттѐм зв’ѐзків між ѐвищами в означених вимірах. У контексті 
дослідженнѐ художньо-смислових уѐвлень, застосуваннѐ цього прийому 
сприѐю актуалізації, та, одночасно, формування фонду художньо-образних 
асоціацій майбутніх учителів музики, заснованому на художньому досвіді 
особистості.  

З оглѐду на зазначене, в ѐкості другого критерія визначаюмо 
досвідно-асоціативний, ѐк такий що оціняю наѐвність перцептивного 
досвіду та його вплив на асоціативне поле студента, його активізація під 
час осмисленнѐ сутності твору. Показниками другого критерія ю: а) міра 
актуалізації впливу вітагенного досвіду особистості на зміст образно-
смислових уѐвлень; б) ступінь сформованості фонду художньо-образних 
асоціацій, заснованих на художньому досвіді; в) ѐкість активізації 
індивідуальних інтенцій особистості у сфері смислових асоціативних 
зв’ѐзків під час роботи над твором музичного мистецтва. 

Третій компонент досліджуваної нами структури художньо-

смислових уѐвлень  виконавсько-інтерпретаційний, ѐкий складаютьсѐ з таких 
елементів: а) наѐвності сформованих, виклячно піаністичних, особливостей 
контакту з клавіатуроя й координації чуттювих модальностей у процесі 
виконавства; б) творчої активності в пошуку художнього змісту твору і 
рефлексії цього процесу; в) умінь реалізувати сформовані художньо-смислові 
уѐвленнѐ у виконавському процесі та в педагогічних умовах. 

Даний компонент актуалізую проблематику функціонуваннѐ уѐвлень у 
музично-виконавському та педагогічному процесах. Слід зазначити, що 
виконавський аспект уѐвлень ґрунтовно досліджено М. Бурлаковим. 
Науковець обґрунтовую підхід до музичного виконавства ѐк до процесу 
«ѐкісної конвертації знаків у рухи». При цьому керуячу функція реалізую 
уѐва – саме уѐва, за висловленнѐм науковцѐ, ю сфероя генерації внутрішніх 
слухових уѐвлень. Спираячись на слухові уѐвленнѐ, ѐк на втіленнѐ музики у 
свідомості, уѐва, за твердженнѐм М. Бурлакова, «маніпуляю елементами 
музичної мови, реалізуячись у звучанні через психомоторику». Клячову роль 
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у цьому процесі відіграять просторові уѐвленнѐ виконавцѐ про точки впливу 
на клавіатуру, адже через такі уѐвленнѐ здійсняютьсѐ зв’ѐзок між внутрішнім 
слухом (передслуханнѐм) виконавцѐ та його психомоторноя навичкоя *2+. 

На етапі діагностуваннѐ третього, виконавсько-інтерпретаційного 
компоненту, актуалізуютьсѐ проблема вмінь реалізації художньо-
смислових уѐвлень під час виконавської та педагогічної інтерпретації. На 
успішність цього процесу впливаю зміст та ѐкість означених уѐвлень, 
сформованих на етапах попередньої роботи. За умов сформованості 
ѐкісних, змістово автентичних художньо-смислових уѐвлень у свідомості 
відтворяютьсѐ внутрішнѐ модально-пластична виконавська модель 
фортепіанного твору. Пластичність такої моделі забезпечую процес 
трансформації художньо-смислових уѐвлень у слухові та рухові, ѐкі й 
приймаять на себе координуячу функція безпосередньо у процесі 
виконаннѐ. У зв’ѐзку з цим, на етапі формуваннѐ вмінь виконавсько-
інтерпретаційного компоненту доцільно приділити увагу процесу 
підготовки студентів-музикантів до переведеннѐ художньо-смислових 
уѐвлень до рівнѐ слухо-рухових. У дослідженні В.Трет’ѐченка вказуютьсѐ на 
провідну роль слухо-рухових уѐвлень, ѐк «гнучких, рухливих зв’ѐзків між 
слуховими уѐвленнѐми та виконавськоя технікоя» *8, с. 38+. Отже процес 
оціняваннѐ рівнѐ сформованості вмінь реалізовувати художньо-смислові 
уѐвленнѐ у виконавському процесі пов’ѐзаний із активізаціюя музично-
виконавських слухо-рухових навичок, у зв’ѐзку з чим доцільно здійснявати 
його діагностуваннѐ у процесі транспонуваннѐ музичних творів. 

Що стосуютьсѐ педагогічного аспекту, тут реалізаціѐ художньо-
смислових уѐвлень відбуваютьсѐ у процесі просвітницького педагогічного 
поѐсненнѐ змістового боку твору. Таке поѐсненнѐ, засноване на художньо-
смислових уѐвленнѐх, сформованих за умов актуалізації вітагенного 
досвіду, носитиме глибоко індивідуалізований, суб’юктивно забарвлений 
характер. Відомо, що інформаціѐ, ѐка носить риси суб’юктивного ставленнѐ, 
краще сприймаютьсѐ учнѐми. Також важливоя ю готовність до педагогічної 
інтерпретації, зверненої до всіх рівнів чуттювої модальності сприймаячих 
(аудіальної, кінестетичної, візуальної), адже структура художньо-смислових 
уѐвлень ю полімодальноя. 

На основі зазначеного, з метоя оцінки третього компоненту 
обираюмо виконавсько-інтерпретаційний критерій. За його допомогоя 
оціняютьсѐ здатність студентів до гнучкого оперуваннѐ художньо-
смисловими уѐвленнѐми під час самостійної інтерпретаційної роботи над 
твором із використаннѐм усього полімодального творчого ресурсу в різних 
формах діѐльності (під час репетиційної роботи, концертних виступів, 
педагогічної практики, зокрема з просвітницькими аспектами). 
Показниками виконавсько-інтерпретаційного критерія ю: а) ѐкість 
сформованих піаністичних особливостей щодо контактності з клавіатуроя 
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та координації чуттювих модальностей у процесі виконавства; б) ступінь 
творчої активності в пошуку художнього змісту твору й рефлексії цього 
процесу; в) рівень сформованості вмінь реалізовувати художньо-смислові 
уѐвленнѐ у виконавському процесі та в педагогічних умовах. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Художньо-
смислові уѐвленнѐ майбутніх учителів музики виконуять координувальну 
й оптимізуячу функція у виконавській діѐльності за умов їх актуалізації ѐк 
методичного ресурсу. Означена актуалізаціѐ уможливляютьсѐ шлѐхом 
розробки методичного забезпеченнѐ формуваннѐ структури художньо-
смислових уѐвлень майбутніх учителів музики. Ефективність методичного 
забезпеченнѐ потребую розробки критеріїв та показників оціняваннѐ рівнѐ 
сформованості художньо-смислових уѐвлень. Критерії та показники маять 
оцінявати модально-пластичну компонентну структуру художньо-
смислових уѐвлень. Такими критеріѐми обрано: когнітивно-
текстологічний, досвідно-асоціативний, виконавсько-інтерпретаційний. 
У подальших дослідженнѐх буде конкретизовано діагностичні методи й 
опрацьовано практичне запровадженнѐ розроблених критеріїв та 
показників на етапі констатувального експерименту.  
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РЕЗЮМЕ 

Ли Юе. Критерии оцениваниѐ сформированности художественно-смысловых 
представлений будущих учителей музыки. 

В статье рассмотрена проблематика функционированиѐ представлений в 
музыкально-исполнительском процессе с целья научного обоснованиѐ критериев и 
показателей оценки компонентов структуры художественно-смысловых 
представлений будущих учителей музыки в процессе обучениѐ игре на фортепиано. 
Уточнены механизмы действиѐ указанных компонентов, на основе чего обоснованы 
когнитивно-текстологический, опытно-ассоциативный и исполнительно-
интерпретационный критерии их оцениваниѐ. 

Ключевые слова: представление, художественно-смысловые представлениѐ, 
опыт, интерпретациѐ музыкальных произведений, критерии, будущие учителѐ музыки. 
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SUMMARY 
Li Yuyu. Criteria for assessing the formation of artistic-semantic representations of 

the future music teachers. 
In the article justification of the criteria and indicators for assessing the artistic-

semantic ideas of the future music teachers has been substantiated. Component model of 
this phenomenon is presented. On the basis of the analysis of scientific literature it has been 
determined that at different stages of musical-performing training, scientists diagnose the 
formation of various kinds of ideas, such as: figurative-associative, intra-auditory, visual, 
auditory-motor, and others. The criteria for their evaluation are based on the study of the 
functions that these representations perform when working on a musical composition. It is 
shown that their structure is poly-modal, which is taken into account when developing 
criteria and indicators for evaluating the artistic-semantic ideas of the future music art 
teachers, in particular, in the process of learning piano playing. 

Artistic-semantic representations of the future music teachers perform a coordinating 
and optimizing function in performing activity in the condition of their actualization as a 
methodological resource. This updating is made possible by developing methodological 
support for the formation of the structure of artistic-semantic ideas of the future music 
teachers. The effectiveness of methodological support requires the development of criteria 
and indicators for assessing the level of the formation of artistic and semantic 
representations. Criteria and indicators should evaluate the modal-plastic component 
structure of artistic-semantic representations. 

Criteria for assessing the components and elements of artistic-semantic 
representations are defined as: cognitive-textual, which evaluates the level of development 
of musical-analytical qualities, flexibility of artistic thinking, consciousness and musical 
intelligence; experience-associative, which assesses presence and extent of current artistic-
perceptual experience; performing-interpreting, which evaluates the ability of students to 
flexible manipulation of artistic-semantic representations while working on musical works in 
various forms of activity (performing, teaching, etc.). 

Key words: representations, artistic-semantic representations, experience, 
interpretation of musical works, criteria, future music teachers.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВІВ ТА РУХОВИХ УПОДОБАНЬ СТУДЕНТІВ ДО 

ЗАНЯТЬ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 
Розглѐнуто проблему зменшеннѐ рухової активності студентської молоді. 

Вивчено внутрішні й зовнішні фактори, що впливаять на мотивація студенток до 
занѐть фізичними вправами під час навчаннѐ у вищому навчальному закладі. 
Визначено, що занѐттѐ з використаннѐм сучасних фітнес-технологій позитивно 
впливаять на зростаннѐ мотивації студенток, сприѐять збільшення рухової 
активності студентської молоді, покращення фізичного та психоемоційного стану, 
а також формуять звичку до постійних занѐть фізичними вправами та спортом.  




