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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОМ
Актуальнгсть доел!дкення. Творче качало е основною ри- 

сою, яка визначае результатявнгсть yeix вчинк!в ! дхй людей 
в уцовах безперервнях зшн реально! д!йсност!. Усгпшне вир! — 
шення складнях завдань навчання i виховання п!дростаючого по
коя! ння великою игрою вязначаеться професИною иайсгернгста 

учятеля-вяхователя. У зв"язку з цкм мета вяхозаяня-! оезгти 
вищо! школн пов"язуеться з формуваняяи особистост! педагога, 
якоиу прятамаши певнх творчг якост!, пост!йна готовность 
до i нтенсивного розвитку творчого потенц!алу в реал!заци 
якого велику роль B^irpae наивность сфориованих професгйно- 
педагоггчних yuiHb, зокрема артистичных.

Удосконалення навчально-вихозкого пронесу у вуз!, роз- 

робка новях шлях!в пгдвицення ровня профес!йно-творчих yuiHb 
майбутнох cneuianidiB знаходигь свое в!дображення у дословен- 
нях А.О.Абдулгно!, Ю.А.Азарова, Ф.Н.Гоноболона, H.B.Ky3bui- 
но!, З.А.Сластьон!на, Л.Ф.Спгргна,.А.П.Щербакова та iH. Як 
показують результата доелгднення, професойно-педагог!чн! ум!н- 
ня е своерЦнии фундаментом для розвятку спец!альнях зд!бнос- 
тей i обдарованостг вчителя. Це дае монлошеть ствердкузати, 
цо roTOBHicib студентiB до зякорястання у педагог!чн1й д!яль- 
hocti артястячнях умгнь визначаеться uipoa сформованосто 
творчях якостей особистост!, в основ! якях-волод!ння голосом, 
лог!ка i мета ыовленчя, бачення (уява), взаемоконтакт, плас
тика т1ла i саморегуляцоя почуттов, тобто артистичн! уцгння.

Проблема формування у студент!в артнетичних ушнь набу- 
вае особливого значения, що зумовлено iHTerpauieio ocBiui: 

школ! потргбен учитель з творчим иисленняи ! творчяни yui ння— 

МИ, здатний використовувати 1х у взаемодН з !нишм профес!й-
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ними углнняии ь iHiepecax розвитку особистост! школяра.

Об"ектизно випраздашш i зрозушлим е вивчення прсбле- 
ии використання педагог!чною наукою окремих компонентов 
театрально! педагогии, эокрема творчо! спадщинк К.С.Стангс- 
лавського, яка знаходить свое воображения в психолого-педа- 
гопчних досл!дженнях, у навчально-виховному npoueci вищо! 
педагоггчно! школи i мае при цьоиу Ч1тке спрямування на роз- 
виток артистичних уц!нь у цайбутн!х спец!ал1СТ1В загальноос- 
siTHboi школа.

OKpeui аспекти творчого процесу, якай е необхОним для 
осыислення артистичних уыОь, дослОнували психологи i педа
гоги (П.Я.ГальперО, Е.А.Гриаин, Г.б.Еурак! зсышй, Н.Ф.Талп- 
3 iна, B . I .8агвяз1нський, Н.А.Зязюн, В.А.Кан-Калгк, А.Й.Кап- 
ська, Ю.Л.Львова, Н.Д.Нгкандров, ЛЛ.РувОський та iH.).

Узагалькення !х Оей дозволило визкачити артистичн1 yuiH- 
ня як важливий компонент педагог!Чно! д!яльност!, в якН; 
проязляються особистТснх якост! (мовлення, бачення, ставлення 
тоцо) на pi вы! еиоцгйно! взаеыодП i3 слухачей. ?Cpiu того, 

розроблен! концепцП збагатили теорш i практику професгйно- 
педагог!чао! пЦготовки студентгв, отворили.умови для ыоделю- 
вання структура творчо! д!яльност! ыайбутнього вчителя-вихова- 

теля.
Анал!з фактичного стану фориування артистичних уы!нь в 

умовах педагог!чно! освОи нац!люе на необх1Дн!сть донор!н- 
них зм!н у цьоиу напряику, оск!льки випускники педагог!чних 
назчальних заклад!в у практичн!й д!яльност! нзрОко виявляють 
"акторську" безпорадн1сть i нездатн!сть реалгзувати сфорыова- 

н1 эртасткчн! ушння в реальних педагог!чних уиовах та вико-



ркстовувати :х як ефективний засгб педагогичного вплнву на
УЧН1В.

Зиходячи is характеру вимог, до ник! ставляться сусп!ль- 
стзом до вчителя-вихователя, I аналхзу якост! його профес!Й- 
но1 niдготовки, сл^д зазначптк про наязшсть певних супереч- 
ностей, яких нокна уянкнути, формуачк hkicho hobi професСко- 
творч! риск, що е компонентам;: педагог: чно! майстерност!. 
де зокрема: суперечност: mi к вимогами до вчителя-вихователя, 

до закладенг в навчальних програмах i профес! ограмах, ! тзор- 
чнмк yuiHHSi» сучасного выпускника; uis зц!стом навчання 
циклу педагог!чних дисциплгн, в якому формуютвся загальнопе- 
дагог14Hi ум!ння, i видами практично! д1яльност1, де артнс- 
*::чн1 ум!ння формуються де слабо; mis виховним творчпм по
те uni алом артистичних уьпнь i невьпкням зппускник!в педвузу 
виязляти його в сво!й вербальнС д!яльност1.

3 урахузакням названих прэтир1ч сфоомульовано тему до- 
сл!днення i визначено його объект -  лрофес!йна пгдготовка 
вчителя-вихователя в систем! вищо! педагог!чко! освгти.

Предмет досл1дкення -  31пстовно-технолог!чш1й процес 
формування у студент1в артистичних уаСь в умовах педагог!ч- 
но! осв!ти.

.Мета досл!дкення -  теоретично обгрунтувати i експери- 
ментально апробувати педагог!4Hi уыози, що спрцяють форму- 
ванню профессиях артистичних yuiHb у майбутнього вчителя- 
вихователя.

Г!потеза досл!дкекня -  ефективн!сть формування артистич
них ум1 нь niдвидиться, якдо будуть виязлея! 1х складов! ком- 
поненти, визначен! критер!I та показники для ix д!агности-
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ки, апробоБан1 ефектизнг иетодк ix корекцп.

для реал!задн поставлено! нети i перев1ркя гипотеза 
внзначено так1 завдання:

1) розкритн суть та функц!ональну структуру артистичних 
yuiHb i обгрунтувати !х роль у педагоггчн!й д1 яльност1 ;

2) визначити критерп оц1нки та piBHi сфориозаност1 артис
тичная yuiHb у студентгв педвузу;

3) розробити i експерииентально перевхрнти уиози П1двицен- 
ня ефектквностх технологи фориування артистичних ушнь;

4) розробити иетодячн1 рекоиекдацП щодо фориування у 
студент!в артистичних yuiHb.

Методолог!чну та теоретячну основу досл!днення склал я: 
ф!лософська трактовка творчо! д!яльносИ як способу саиореа- 
Л1 аацгI творчого начала особистости концепцП нового розу- 
ыгння вищо! осв!ти; теорМ оообйст!сно-д!ялыпсного п!дходу 
до фориування cneuiaflicTa.

Методика дослхдвення носила конплексний характер. До- 
сл!дкеиня здШснювалооя за допоыогсю теоретичних i eunipn4- 
них ueTOfliB. Наш заотосовувався системняй анал1з педагог! ч- 
но!, психолог!чно!, ф!лософсько! i театрознавчо! л!тературй; 

проводнвея педагог!чний експеримент (по'шуковкй, назчальний, 
контрольний); методи експертних ощнок, контент-анал!з сце- 
нарНв i творчпх виконавоьких розробок; анкетування i тесту- 
вання респондент!в* Як!оний i к!льк!сний анал1э одернаних 
результат!в зд!йонювавоя !з застосуваннпи метод!в иатематич- 

iiol статистики.

Наукова новизна досл!д2ення полягае у тому, що розроб- 

лено структуру артистичних уы!нь (виконазсько-иовленнев!,
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емощ йно-образн1 , зозншньс-з:'.разя1 , комункчатлзн!, саморе- 
гуляцiit'di ); заявлено ззаецозз"язок артхстлчвлх ^мгнь учлтеля- 
злхозателя, я:-:: проязляаться в провесifiHili Д1яльнос?1, з 
компонентами театрально-педагопчко! слстеми К.С.СагяТслаз- 
ського; в'лзначено критер!Z сформованосгг артмсткчнлх у;ляь, 
якi включають 5 себе: а) технгку i логгку мозленкя; б) емо- 
Ц1 iini еть ьлраненкя дункя; в) зляелэыня i шдпорядкузання 
зовншльо В’лразних засоб1В мет! злсловлюзакля; г) взаемодхю 
з слухач ем; д) саморегуляцию Д1 й i почуттчз та пласт;:ко-м1- 
м:чну влраз-п сть, а такон р i в к i артистлчнкх ум! ль (влсоклй, 
середнС, кязьклй).

Особлстлй зяесок в науку складають:

- розробка методгв д1агностлкл сформозаност1 у студентгз 

артлстлчннх у!пнь;
- обгрунтуванкя змгсту поетапного формування у студенев 

артистлчнкх умгнь у npoueci професдйно! шдготозкл.
Теооетлчке значения доелгднекня полягае у доповкеннг 

профес!ограми вчлтеля-влхователя профессию необх1днимк ар- 
тистлчнимл ум i нк ям л, якё дають мокллвгеть б1льш повно реалг- 
зувати тзорчлй потекцгал особистосИ педагога; у розробцг 
технологи формування арткстичних умгнь на основ! адаптовано! 
систем/. КсС,Стан1Славського; у влзначенк! педагопчких умов 
ефектлвмост1 формування в студентов артлсткчних умгнь, голов
нями з яккх е: I) влкорлстання у навчально-влховному процесг 
окремих компонент!в театрально! педагог!ки; 2) уезрдомлення 
студентами необх!Днсст1 оволодпшя артистичними ум!ннямл;
3) наявн1сть ц1льозих установок формування артисткчних умгнь;

4) орган! чне поеднакня тндлвтдуальних i групозпх форм навчан-
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ня з дяференхй Кованым походом до косного студента; 5) вклю
чения студентов до безпосередньо! тзорчо! ваконазоько! Д1яль-

HOCTI.
ГЬактачне значения дхсергац! I лолятае у стзорешп мето

дика формування артистичных ум1нь в практищ npoaeciii но! 
подготовка Ечнтел13 pi знах cneaiальностеп та розробд! методич
к а  рекомендацхй до курсis "Основы культура i TexHina мовлен- 
кя,!, "Заразне чатаккя"; программ для Kepi знакiв шкi льнах 
театральных колектазов (на факультетi додаткозах професi й).

Oiooriдн!сть результатов досл1дхеккя забезлечуеться об- 
грунтозашстю вах1дних полонень: застооуванням комплексно! ме
тодика доелодвоения, адекватно! Кого MeTi та зазданкям; поед- 
нанням RKicHoro i колькосного анал!зу.

•1пробацтя та впоозадмеинн результат!в дисертац!Иного до- 
слщаення здойснювалася протягом десяти рокоз у Каозському 
державному педагог!чкому i нстлтуTi 1М.Н.П.Драгоманоза. Соковно 
положения i результата досл1дкення викладалася автором на 

науково-практачнах конференоцях, науковах i методичных ceuiна
рах (м.Ки!в 1939, 1990, 1991 , 1992, 1993 рр..), на сем!нарах 
кафедра вахозно! робота. Розроблено автором. методично рекомен- 
дадП вакористовуються в навчально-вихозному npoueci Краво- 
p i3bKoro державного педаго?1Чкого i нетатуту.

На захает ваносяться:
1 .  Обгрунтування Heo6xiдносто формуванйя у студентов пед

вузу артастачнах ум ins i розкраття су Ti артистичных ушнь як 
компонента педагог чно о майстерност1 „

2 . КритерП, показнаки i ыожливо piBHi сформованост! ар- 
тистачнах умшь, HKi дають можлазость даференц!ювата процес



7

назчання i тим самим п1двмцяти ефектнвнгсть лгдготозки май- 
бугн1Х ледагог!в до профес1 йно? д1ялькостг.

3. Зм1с? технологи формування арткстичних умгнь, що 
розроблена з урахуванням падагог1чних умов та еташв 1х фор-
мування.

4. Система диференцгйованих тренувальних вправ i зав- 
дань, спрямоЕаних на формування iHfltisi дуальных якостей.

Структура i обсяг роботы Лисертац! я складаеться i3 всту- 
пу, двох роздШ з, bhchobkib, списку оснозно! викорнстано! 
лгтератури, додаткгв.

0СН03НЙЙ З.'ЛСТ ДлСЕРТАШ I
У вступi обгрунтовано актуалыпсть теми, визначено 

об"ект, предмет i мету досл1днення, його завдання i ггпоте- 
зу,. охарактеризовано методи та етапи дослгднення, розкрито 
наукозу новизну, теоретнчну i практичну значуицсть роботи, 
сформульовако положения, що вкносяться на захает.

У пеошому розд!л! — "Теоретичн! i практичш передумови 
формування артистичных'умгнь у nponeci професШо! П1дготов- 
кк" -  розглянуто характеристику професШо! педагог!чно! 
майстерност1 та II компоненти -  артистичн1 уштня, выявлено 
1х функц1ональну структуру, проаналхзовано теоретико-методо- 
лог1чн1 оснози процесу 1х формування.

31дпов1Дно до лог!ки доелгдненая провнал1зовано сутте- 
Bi характеристики педагоично! дгяльност!, педагоично! ыай- 
стерности Творче качало притаманне косному компоненту педа- 
гоично! д!яльност1. Внховання i навчання не модна звести 
до автоыатичних, aлгopитмiчнo заданих дi й. Де соцгальне 
творения людини шляхом розкриття II творчих сил i зд!бнос- 
тей. Новизна i нестандарт! сть, вих!д за рамки загальноприй-
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нлтого e Hat;6iлып суттевi характеристики педагог! чно! цай- 
стеркост!, яка заввди е пошуком, пов"язаним з выявлениям 
специфичных 1ндив1 дуальных умгкь - артистичных.

Выявления артистичных ушнь нейонливе без усв1домлення 
ищие! дуально! особистосТ1 . Учитель-зихователь досягав высо
ко! ефектызкост1 у педагог!4HiИ д!!, колы його uiлеспрямова- 
нпй виховный вплыв п!дсылюеться артистичными уMiнкями. Ар- 
тиетичн! умгння педагога В1дзначаються своею багатограшпс- 
тю, cy5"6KTiiBHicTio, 4itko вираденою педагог!чною спрямова-
Н1СТЮ.

Глдготовка студент!в педвузу до тзорчо! д!яльност1 не- 
в1дд!льна в!д самоздоскокаления, саморозвытку, cauoniзнания. 
Системный анал!з cpi лософсысо!, психолого-педагог!чно!, теат- 
рознавчо! л!тературы з проблем форыузання артистичных у;,пкь 
ocoOhctocti, пскхолог1чно! roTGBKocTi до застосузання артис
тичных якостей у педагог! 4ni!5 практик дозволяв розгллдати 
сформован!сть артистичных yuinb як як!сть особыстост1 , яка 
забезпечуе перехгд В1Д !ндыБ1дуально! тзорчост! у вуз! до 
педагог!чно! взаемотворчост! в уыовах школы. Генезис понят- 
тя "артистычн! ум1ння" пов"язано з розвытком поняття "артис
тична дгяль^сть", "акторська д!яльн!сть", якг визначаються 
нами як cTiTiKHii (результат психолопчно! п!дготовкы чы пси
холог! чно! мобШзацП на даний nepiofl) псых!чний творчый 
стан, зумовлений потребою певного виду Д1яльност1 .

Функц!ональна структура готовност! до практичного ви- 
корыстаннп артистичных yuiHb включав в себе u iнн1сно-ыоты- 
ваибйнд 1 операц!йно-д!яльносн1 компоненты, hki забезпечують 
оптымальн!сть Д1Й студент!в у певн!й "poni" заледно Biд



suicry i характеру педагсиччного процесу.

У попяття педагопчна майстерн1сть i готовность до пе
дагог! чно! д1яльност1 ми включаемо готсзн!сть до викорпстан- 
ня внпускникаыи педвузу артлстпчних у.\лнь, оскглькм це рух- 
лива, кест1 йка тлеть профес1йао1 характеристики oco6hctocti, 
яка особливо яскразо проявляешься i формуеться в процесг пе
дагог! 4KOI творчост!.

Роззиток у студентов специф1чних творчнх углнь перздба- 
чаз фэрмування ргзних якостей, nisi ыонна об"еднзтн в oKpe-ji 
блоки:

- вдконавсько-мозленпев! (техшка ыозлення, лопка мов- . 
леяня та !нтокац!йна виразкгсть);

- exouiйно-образн1 (тзорче баченпя, уява, фаытаэгя; еыо- 
цШа пал "ять);

-зовнгшньо-впразн!, тобто К1нетичн1 (uiuiKa, хести,плас

тика pyxis);
-  копунгкативн! (контакт з аудиторгею i упразл!ння нею);
- салорегуляц1йн! (створення еыощ иного настрою, тзор-

чоI атмосфери, управляя i контроль власкяы еиоц^но-вэльо- 
вим станом).

Псмхолого-педагог1ЧН1 досл!днення, досв!д роо'оти учите- 
л!в-практик!в доззоляють зробкти висновок, що артистячн1 
ушння становлять собою комплекс специцйчних профессиях 
ytiiHb, як! входять у структуру загальнэпедагог!чних уыгнь i 
в!дпоз1дають вимогаы професi ограни учителя-вихователя. Учи- 
тель-вихователь з налекно сформованным артмстячкяыя yui нняыи 
не ототокнюеться нами з особист! ст.о артиста. Артистичн! умен
ия вчителя виступають засобом актив!звцi I ного спгльно! твор-
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чо! д1яльяосг1 з учкями i показником зссбистэ! про.ресгйыо! 
майстеэност!.

Для заявления фактичного р1вня володi ння студента:.!'.! 
артистичными умхнкями було проведено констатуючпГ. експсри- 
мент, у як оку брали участь студент:! ф1Лолог!Ч.чого, педагогич
ного факультета Ки1вського державного педагог1Чного i нстл— 
туту ш.И.П.Драгомано*а та Криворгзького державного педаго- 
riHHoro iнституту. При цьому було встанозлеио об"ективнкй p i- 
вень волод1ння студентами артистичними умншями; выявлено 
улови ефектнвкого використання теооетпчких знань i практкчних 
ум!нь за системою К.С.Стан1слазсы:ого у зиконавсыий д:яль- 
ност!; зизначено 1кднв1дуальный та мотивaui йний аспекта 
Д1яльн0ст1 студент13, спрямован! на озолод1н::я дам и артистич
ными умi пнями.

Для визначения рлвня наявностг артистичких ушнь були 
розроблен1 кратер! i:

- артнкуляц! йна виразшсть, володпшя голосовам, дпхаль- 
ниы мовленневим апаратоы;

- наязнiсть експресп при виракеш-п думок i почут^в (як 

результат розвинено! емоц1йно1 пам"ят1, творчого мислення, 
бачення, фантаз1 f 'i ум1ння "кати в запропонованпх обставннах':)

-  волод1ння ломкою висловлення думки, донесения гпд- 
тексту; I

-  уы1ннн встановитя Tiсний взаемоконтакт з аудитор!ею, 
створати в1дпов1дну емоц1йну атмосферу i злкликатп cniBnepe- 
жизання i cniBTBop4 icTb слухача;

- мотнвозане i виг.равдаке використання aoBHiuHix в:1разних 

3aco6iB (MiMiKii, secTiB, д!й) як ваяв ссобистого ставлення
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до знслозлюзако; думки;

- зд2йскекня самоконтролю i регуляцг: сво;х емоц!йнэ- 
в оль об их i фхзичнпх д i й в npoueci зкконавсько! д;яльност1 .

Результата констатуючого експернменту показали, до у 
15/з студентов е лорушення дикц:1, у 45,?/* -  ум;ння золод;ти 
фонац;Мним дкхакняи на низькому piBHi, у 6 3 , респондента 

•в:дсутн: назичк:: лоичноГ i емоц;йно; подач; матер1алу i вшн- 
ня встанозлаватя контакт з аудитор;ею.

Зрахозуючи, до модель передув эксперименту i перздбачзз 
таку Мото оргакгзацпо, при якО мета доел:дневная знаходпть 
сз;й конкретнай ваяв в оптимально систем: умоз ; факторхз 
процесу як явида, яке зивчаеться, нами визначено структуру ; 

етапи процесу форшузанкя артистичных ум;кь -в умовах педагогич
но; ось;та.

Бпявазша у студентхв вихiдний р:вань артнетпчннх ушкь, 
ми розробпли змiст, технолог!» i умоли навчакня, в яках ц: 

умхнкя формуються i при яких забезпечуеться :х роззпток.
Зисокий р;зень - це рхвень, при як о му проявляются пкэс- 

■ т; основних шести параметр!в.
Середкхй рхвень - це piBeHb, при якому студент володхе 

окремиыи елементами ;з шести параметр;з, але не менше трьох- 
чотирьох.

Кизьклй piBeHb -  евхдчпть, до у студента слабо розвииен; 
артистична ум;ння ; прикайш за чотпрма показниками вони з;д - 
сутн;. Однхею з передумоз, до впллвас на рхвень сформсзакэст: 
артнеткчних ум:кб, е введения в педвузах спецхальних дисцип
лин - "Основа культура i техкхки мозленкя", "Виразне читаная", 
"Основ/, педагог»^oi‘ майстеркост;", "Педагог;чяа технхка", -
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HKi г.отребують викорлстанкя онтимальних .̂орм орган гзацП 
навчалько! д!яльност1. Для оволодкчня концептуальними знан
иями тэ елемектами артистизму, прийомаци 1х застосування у 
влкснавсыий д1яльност1 необх1дн1 спец!альк! удози казчання 
студент1в, де поряд з гнднвiдуальною, груповою формами робо- 
ти, суттеву роль s i Д1грае позакаъчальна д!яль::1сть. Kpiu то

го, зд1йсиюиться творче переосмислекня театрально! педагогич
но! система К.С.Стан1Славського.

у другому поздгл! -  "Кляхи i уцови формування у студен- 
TiB професШих артистичних ум1нь" -  представлено модельS~
формування артистичних yMiHb, в як!й розкриваеться мета, 
зм1ст, органгзацхя, педагог!чк1 уцови i м.етодично-технолог!ч- 
пе забезпеченкя назчально-влховного процесу з використанням 
адаптовано! педагог!чно! система К.С.Стан:славського.

•У цьому розд1л! розглядаеться експериментально перев!ре
ка система формування у студбнт!в артистичних у:лкь в умовах 
педагог!чно! ocBiTH.

Теоретичн! полоЕення i результати досл!дяення подо особ- 

ливостеП педагогично! дгяльност! i вхязу в И структур! ар
тистичних yMiHb шдтвердилн г!потезу, до р!вэнь педагог!чно! 
маИстерност! учлтеля-вихозателя перебувае в прямЯ! залежнос- 
Ti В1Д володпшя ним артистпчними ум!пнями.

У npoueci експернмеитально! робота влпвлено функц!ональ- 
ну структуру компонент!в артистичних yuiHb, здП'снено в!дс̂ iр 
дидактичного матерiалу, розроблено методику, 3mict i форми 
назчання з урахуванаяи таких принцип!в:

-  влявлення у студент!в !ндив!дуальних артистичних зд1б- 
ностел, як BHxiдних показшипв;

-



13
- 'зберекенля посл1дозност1 i поетапност1 у фориуванн1 

артистичных yiLiiHb;
- розвитэк i застосузання артистичных ум1нь у творчпй 

практичн i й дi я льнос т i .

Цоб Д1агностувати сформован!сть у студент!в артистичных 

умгнь : roTOBHiсть ix ззстосозувати, ыи розробили cspii пе

дагог! чних тзорчих завдань, зправ, коша з яких актуал1зува- 
ла той 411 i нший компонент блоку артистичных уьчнь.

KiHbKicHi показнпки результата д!г.гностичного експери- 

менту св1дчать про те, то при традшцйкому навчанн! артис
тичными ушннями на высокому piBKi вэлодтть лише 20 , 2% сту

дент! в-внпускник! в . Студенты контрольно! групп часто не ыо- 

куть тзорчо застосовугати наз1ть набут1 ними артистичен 
уьпння, а 26 ,7% студент!в не здатн! адекватно !х прсязляти.

Наведенi дан1 сз!дчать, що деф!дит артистичных ум1нь 
простекубться на р1зних р!внях профес1йно-педагог!Чно1 д:яль- 
KOCTi пост1йно. Выявлен! нами наявн1 у студент!в в!д приро
ды артистичн! зд!бност! без специально! п!дготовки i виконав- 

сько! д!яльност! не фориуються. При цьому результаты наших 

досл!дкень дозволяють отвердкувати, що в рамках вуз!вського 
навчання мохслива piBHeBa сформозан!сть у студент!в артистич
ных yuiHb i roTOBHi сть ззстосозувати ix у практична д!яль- 
ност!.

3 метою розвитку у студент!в окремих елеыент!в блоку 
артистичных yuiHb на' першому еташ нами була розроблена i 

запропонована система творчих завдань i вправ на розвиток 
уваги i спостеренливост!, на виявлення творчого бачення, 
фантазп, еиоцШост!, пластичности Студентам, наприклад,
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пропонувалося в!дтворнти i описати реалып i уязш преднети, 
вчинки i д 11 ладей в певних слтуацгях, Б1дтворити i передати 
BHyipiанi й стан, переживания, власне ставлення i г.озац1а при 
цьому. Ця система завдань i творчих вправ, дозволяв розвива- 
Eii i тренувати психоф13ичну технику студент!в, збуджувати i 
проявляти еиоц1йно-вольоз1 якост!.

Для зизначення показннк1В дикам!ки процесу формування 
артистичнйх yuiHb широко внкористовувався метод спостерекен- 
ня та саиоанал1зу якостей, як! форыуються, експертн! ощнки 
виявлешп i застосуванкя артистичних уш!нь студентами в 
реальн!й педагог!чн!й i худонньо-тзорч!й д!яльност!. Hiд час 
контролю динашки формування артистичних уьпнь впкорнстовуза- 
лксь реальн! ситуац!! навчальыого процесу, а сане: робота 
на лабораториях, практичных заняттях, в перi од педагог!чно! 
практ!ши, художкьо-творчо! дгяльност!, створешп сценар!!в.
Ии выходили з того, що в таких ситуац!ях особист!сна : про- 
фес!йна креативн!сть постае кайо!льш мотивац!йко. У р!зних 
видах Д1яльност! студенти впконували функци виконавця худон- 
Hix твор!в, опов1дача, рецензента, слухача, ренисера-сцена- 
риста, де no-piзному. проявлялися артистичн! ум!ння i мотива- 
ni я до ix оволод!ння була pi зною: на першому Kypci 65 ,3% сту
дентов св!доио прагнуть оволод!ти артистичними ушннями, на 

другому Kypci -  73 ,6%, на третьому - 81 ,2% i на четвертому

Kypci -  51 ,8% студент!в.
у формуючому експерииент1 особливе Micae малы TaKi мето- 

ди роботы як моделювання навчально—внховного процесу (прове

дения фрагмент!в уроку, виховнлх заход!в, гурткових занять, 
бес!д, конкурс!в тощо) та окреы! виды творчо! д!яльност! сту-
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AciiTi3 ( !ктерпретац!п худо::сн! x твсргз р!зних за канраии; 

впкоканкя ет;ЭД1з; участь у дхловкх, сюхетких i рольозих ir -  
рах). При цьолу передбачалось акт^з1за'ц1я у студент! в бачен- 
ня, фактаз!!, тзорчого шюлення, корегуванкя осрбистого 
еыоц!йного стану, в::яву елоцШю-образнях засобхв, взаеиодП 
13 слухаче:: та !к .

У результат-i з 67,7/j студент!в експериментально! групп 
niдзндкзся ргзень сфораозакост! артясточных у:-пкь до ВиСОиО- 
го, тод1 як у студентib контрольно! групп ум1ння такого piB- 
нп впявлено в 20л>.

На третьоыу етап! форлуичого експеркленту (контролено- 
му) передбачалось закрепят:; у студент!в артпстмчк! уьлнпя в 
npcueci влконаЕСЬКо! д!яльност1: творча робота в гуртках, 
художньо-творчих колектнвах; участь в роботг "хеатральпо! 
зхтальн!"; назчання на факультет! додатковпх провесi К (В1Д- 
Дхлепня Kepi вникi в театральных ишльнкх гурткгв та худолньо- 
ю  чктания), Kepiвнлдтво дктячиыи творчиии колектлвами.

Для перев1ркн достозгркост! показкиклв n iдвижения р :вля 
офортовакост! артистичних уьпнь i застосування !х у.разных 
видах д!яльност1 в експершлентальнйх трупах було проведено 
другий 3pi3, результаты якого представлено в- таблиц!.

Сформован!сть ложна вважати ефектлвкою, якьчо (кратер!й 
сйорлозаност!) К> 2 ,7 . Процентке розпод!лення перев!рялося 
на статлстычну BiporiAnicTb за тесто:: Стьмдента. Кратер!л 

сформованост! артистичных ушнь за Bcit/.a показныкамы у сту- 

дент!в екслериментально! групп значно зищий (Kj = 2 ,81 ,

К2 = 2,34, К3 = 2,71, = 2,74, К5 = 2,76, Kg = 2,7) в!д
показник1В, виявлених у студент!в контрольно! групп (Kj=2,5;
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Таблкця

Пор1вняльи: показаний сфориованост! артистичных 
у:.йнь у студент!в контрольно! i експерлментально: 

труп

КрлтерП артнс- к PiBHi Не зияв- К
ТПЧНЛХ y^iiib

1
Висо-
кий

Серед-
Н1Й

Нлзький
лено сйоэмо-

Eaabcsi

гр. * С?
Л %

I.Техихка иов- К 63 19 И 2 2,5лека я Е 87 II 3 - 2,31
Е.Логпса мов- К 2b 50 18 3 2,1

лення (п!д 
текст)

* 83 7 3 I 2,34

З.ЕмоцхРдпсть X 13 37 47 3 1,5
(бачення,упва
фактаз!я)

» Е 31 12 6 1 2,71

4.3’стаковлення К 27 3S 36 4 I °
ззаемокок- Е 81 13 6 - 2,73
такту

5.EMOuiЙно-вк- К 14 36 44 6 1,4
разя! ззсобл Е 35 17 3 - 2,76
(u iu iка,кес- 
ти,пластика)

6 .Саморегуляция К II 23 53 S 1,2
почутт!в i Е 79 14 6 I 2*7
Д1й

Kg = 2 ,1; Kg = I >5; = 1,3 ; = 1 ,4 ; = 1 ,2). СерсднЩ
показнлк крлтерш сформованост! артистичных у:j i нь у студен-  ̂
TiB ЕГ становить Кс = 2 ,76 , у студенев КГ становлть X =1 ,75 . 

Не св1дч:1ть про оптлиальн!сть запропоновано! методики форму- 

вання артистичных уьпнь в уиовах педагопчно! ocbith.
Одержан! аатер1али дозволили вид!литл так! оптлмалып 

педагог!чн1 умов» формування артистичных ушнь:
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-  влкорлсь’ашш в иавчальнс-влховнолу npouoci адаптоваио! 

спстеал К.С«Стан!слаэсм{ОГо;
-  усв1доплоШ1я студентами леоо'х! диост! оволод!ння артле- 

тпчилмл yjliihmin ъ слстек! Zx провес!Гло! п!дгоювки5
-  орган!чае ноедн&иая !кдкв!дуалБНЛх 1 груновлх форы на- 

вчалня а длферокд! йоваила подходом подо влзпачення f выбору 

аавдааь для косного студента;

-  валин оссолстоот! педагога i aaiiBiiiсть стиыужшга 
«j;GK2opiB для уелгикого роззятку i форяувакня у студент!в 
артистичных yaiiib (включения студентов в Сезпоосрсдна тор
чу влкомавоьку д1ялья!сть)в

-  3ui стсзно-технолог! чне забезночекня назчалыю-влховно- 

го процсоу фориуванля артистичных у:.йль0
..лгальш вионозки проведено га дозлхдония формулаять

ся у таких полоненнях.

Досл1Дно-експериментальна робота шдтвердила первкнну 
ггпэтеэу про те, що р1векь педагогично? майстерност1 зиэна- 

чаеться з певнхй Mipi сформован!сто артистичних ушнь i ix 
.функцгонуванням в професхйнгй д1яльносг1.

Артхстичнг ушння мають багатом1рну характеристику, що 
вклочае сисуеку мотивгэ, природних здгбнэстей, профгльних 

<УМ1нь i навичок i сприяготь удосконаленно педагоггчно? май- 
стерноегг. Особливе значения в Yx формуванш набувае мотива- 
щйно-щншенв ставдення до артистичних умхнь, у струкгур1 
яких Ч1льне м1сце належить педагог1чнгй установщ.

Оормування артистичних уи!нь у ыапбутаього вчктеля- 

вихозателя необх!дно розглздата як ародес» спраыовандй аа
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розвиток особ'/iCTocTi в uiлому, а такок на форкування загаль- 
iionpoyeciuHnx yuiHb, цо сприяе cauoniзнанию, сацорозвитку, 

саиовдосконаленнп з включениям у худокньо-творчу д!яльн1сть.
Навчалька робота по форцуванпю артистичных ушнь будуеть- 

ся як продуктивна Д1яльн1сй>, спдниована на розвиток хндпвх- 
дуальних зд!бноотей особистост!, якх при nesain педагог!чк!й 
установил "спрацьозуать" на розв"язання педагогичних заздань.

У npoueci досл!дкення була апробОЕана методика формуван- 

ня у студентгв професШих артистичных уы!нь, основании прин
ципами яко! е ц1леспрямован1СТь, поетапнгсть i посл!довн1Сть. 
При цьому активно зикорлстовувалисн так! методы: стзорення 
педагог!чних ситуацгй, сюкетн! i ролвовг irpn, тзорч! заздан- 
яя, етюдк, впразы-тренгкги та ih . ,  як! доззоляють студентов! 
озолод!вати комплексом загэльнопедагог!чних г артистичных 
ум!нь, а такой опанозузати методику формування цих ушнь.

ЯайбЬльш сприятливою формою при застосуванн1 цих мето
дов е тнднв!дуальна, яка доззоляе зд1 йсшаБати диференцгйова- 

нип шдхгд до кожного студента, врахозуючы його здгбност!, 

иожливост!, i прогнозувати динаи!ку профео!Иного росту.
Показниками сфорыованост! у студент!в артистичных уи!нь 

виступають: здатнгсть володгти технгкою i логгкою мовлення; 
готовн1Сть використозувати емощйно-виразн! засоби впливу на 

ochobi розвлнено! уяви, творчого бачення, фантаз!!; yuiння 
встановлюзати взаеноконтакт з аудитор!ею, що створюе процес 

cniвтворчocii i спгвперекивакня; зд1 йсиення саыорегуляц:I емо- 

uiйно-вольового стану.
В уиовах профестйно! п!дготовки студент!в icHye реальна 

иокл::з!сть вякорлстання театрально-педагогично! систеии
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К.С.Стан1Славського з метою формування спец1альнюс артистич
них yuiHb i навичок, 1х творчого використання в педагог!4Hifl 
Д1яльност1. Пря такому п1дход1 майбутн!й учитель-вихователь 

виступае не лише як об"ект навчання, а й як суб"ект, який 

св1доыо органгзовуе свою д!яльн!сть i розвивае в co6i творч1 

зд1бност1.
У той *е час досл1д^енням визначллося ряд питань, як! 

потребують подальшого погллбленого теоретичного досл1дкення i 
експсриментально! перевгркя. Це зокрема розробка метод!в ви- 
конавсько! глдготовки студент1в р1зних спещальностей; вияв- 
лення взаемовпливу артистичних i органлзаторських ум!нь; роз
робка на с тику pi зних дисцилл!н програм розвитку артистичних 

ум!аь та IH.
Ochobhi результата дослхдиення вксвгтлек! в таких публ!- 

кацхях автора:

1 .  Осыови культури мовлення// 11етодичн1 рекомендацП 
слухачам заочнях шдготовчих KypciB. - Науково-педагогхчне 

об"еднанкя "Перспектива". -  К., 1991. -  24 с .

2 . Емоц1 йно-виразнг засоби мови// Методичн1 рекомендацП 

слухачам п^готовчих заочних KypciB. -  Науково-педагог!чне 

об"еднання "Перспектива". -  К ., 1991. -  34 с.
3 . Культура усного i писемкого мовлення// Ыетодичн! реко- 

ыендацП слухачам заочних педагог!чних курс!в. -  Науково-педа- 
гог1чне об"еднання "Перспектива". -  К.» 1991. -  60 с .

4. Формування у студенев артистичних ум1нь в npopeci 1х 
проФес!йно! п1дготовки: Теги дол. Минвуз, наук.конференцП. -  
К.: КДГЛ iм.Горькогоj 1990. -  С.74-75.

5. Формування нацгонально! самосв!домоет! студент!в п!д



час подготовки 1х до виховно! роботи: Тези доп. ы!квуз.наук. 
конференц! I , грудень 1392 р. -  К.: КДП1 ш.Ы.П.Драгоиааова, 
0 .21-22 . •

6. Педагог! чне стошулювання фориуваныя у студенев 
артистичних уи!нь в навчально-виховаоыу лроцес!: Тези доп. 
наук.конф.!нституту.- К.: НДП1 iu .Горького, 1991. -  3 о.

7. Методика роботи школьного театрального руртка//Ме- 
тодичн! рекоцендащi . -  К.: КДП1 !м.Н.П.Драго»!анова, 1993. - 
С.71-83.

8. Педагог!чы1 уиови фориування у студент!в про®ес!й- 
них артистичних ушнь: Тези доп. звгг-наук. конф. -  К.:
ЙДП1 1М.Ь!.П.Драгоыанова, 1993. -  2 с.

Шлппсано до дру ку I2.05.I993p.06Л ,0 .Формат 60x84 I /I6 . 
Друк офсвтниП.ТирЛ0П.Зам.1«О.}-вя1яатно.
ДОД КДП1 тм.Драгоманова, Ки"б,Пирогова,9.


