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METHODOLOGICAL BASES OF PROFESSIONAL TRAINING
FUTURE TEACHERS OF MUSIC: SYNERGISTIC ASPECT

Wang Xiaochen
Abstract. The article presents the theoretical research of the problems of

system of the professional study of the future music teachers and offers the
synergistic approach. The methods of future music teacher’s training are
investigated in the present thesis, the peculiarities of this training are singled out
taking into account modern tendencies and professional training modernization
of student’s of higher pedagogical educational establishments.

The features of the process of the forming the professional competence of the
students on the basis of the current trends of modernization at the professional
training of the future teachers in the process of education in the Ukraine and
China universities are defined.

In the article are described the ethnonational development of the state are
analysed and focuses on the problems of  the professional competence of teaching
staff training, the basis of which makes the principles of humanistic education
upbringing. The article deals with the philosophical and methodological basis
of the phenomenon of pedagogical interaction of learning process in the system
of contemporary professional education. In time of the global crisis in various
areas of public life changing scientific understanding of man and the universe
itself, updating learning content, innovative changes in the forms of educational
interaction and nature of the relationship of the learning process.

The positive changes in the levels of the forming the professional competence
of the students across all criteria and indicators as a result of the author’s methods
prove the effectiveness of its use in the system of the professional study of the
future music teachers.

Rethinking of historical heritage of pedagogical knowledge about teaching
interaction and new philosophical approaches make it possible to better
understanding of the roots of this phenomenon. Based on new scientif ic
paradigm, in the second half of the ХХ century, emerged interdisciplinary
research area + synergetic theory that today provides a new methodological basis
of scientific knowledge in the field of education and is most effectively meet the
needs of the disclosure and abilities of the individual and how to full self.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО
КЕРІВНИЦТВА ХОРОВИМИ КОЛЕКТИВАМИ У ВНЗ УКРАЇНИ

УДК 378.016: 78.071.4�051
Ма Сюй

У статті розглядається сутність поняття «керівник хорово+
го колективу», обґрунтовуються методичні засоби, які сприяють
адаптації іноземних студентів до умов навчання, що вирізняють+
ся за культурними традиціями, особливостями освітньої систе+
ми, характером міжособистісного та ділового спілкування вик+
ладачів і студентів.
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ти, адаптація, функції керівника хорового колективу, структу+
ра діяльності хорового диригента, методичні засоби.

В статье рассматривается сущность понятия «руководитель
хорового коллектива», обосновываются методические средства,
которые способствуют адаптации иностранных студентов к
условиям обучения, существенно отличающимся по культурным
традициям, особенностям образовательной системы, характе+
ру межличностного и делового общения педагогов и студентов.

Ключевые слова: руководитель хорового коллектива, иност+
ранные студенты, адаптация, функции руководителя хорового
коллектива, структура деятельности хорового дирижера, мето+
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BASIC PRINCIPLES OF METHODOLOGY FOR COIRMASTERS’
TRAINING OF FOREIGH STUDENTS AT HIGHER SCHOOLS AND

UNIVERSITIES IN THE UKRAINE
MA ХU, PH. D.

The article deals with the essence of the concept of «head choir» justified
methodological tools to assist foreign students’ adaptation to training
conditions to differ on cultural traditions, especially the educational system,
as well as the nature of interpersonal and business communication.

Keywords: head choir, foreign students, adaptation, function choir
leader, structure activity methodological tools.

Отримання професійної освіти молоддю за межами своєї країни в останні
десятиріччя набуває все більшої популярності. Підґрунтям цього процесу стаK
ли глобалізація сучасного світового простору, стрімкий розвиток інформацK
ійноKкомунікативних засобів, збагачення можливостей діалогу різнопланоK
вих культур, рух світового суспільства до уніфікованих освітніх орієнтирів та
вироблення загальних освітніх стандартів тощо [2, 3].

Важливу роль у розвитку цього процесу відіграла прийнята світовою
спільнотою Болонська декларація, в якій визначено стратегію реформування
вищої школи на засадах сприяння вільному й мобільному пересуванню стуK
дентів, забезпеченню можливості отримувати якісну професійну освіту за
власним вибором, а не тільки в країні проживання [1].
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У останні десятиріччя в Україні спостерігається інтенсивне підвищення
інтересу студентівKіноземців до музичної та музичноKпедагогічної освіти. ПриK
чинами цього, не в останню чергу, стають яскраві творчі досягнення україK
нських митців, продемонстровані ними на світовій арені, які свідчать про виK
соку ефективність діючої системи підготовки музикантів.

Розпочинаючи своє навчання в нових умовах, студентиKіноземці, як правиK
ло, стикаються з незвичними для них соціальними, культурними традиціями,
особливостями освітньої системи, характером міжособистісного та ділового
спілкування, новим мовленнєвим середовищем тощо. Тому на початкових етаK
пах навчання в більшості з них виникає необхідність спеціальної адаптації до
нових умов [3]. Не менш важливо, що на прикінцевому етапі навчання перед
іноземними студентами постають актуальні запитання: наскільки зміст отриK
маної ними освіти відповідає вимогам майбутньої фахової діяльності? Чи вдаK
сться ефективно застосувати накопичені знання й навички в професійній діяльK
ності, стати успішним, конкурентоспроможним, готовим до вдосконалення своєї
фахової підготовки впродовж трудового життя?

Вирішення цих питань, пов’язаних з проблемами подвійної адаптації іноK
земного студента на рубежі навчання та початку праці, як показують дослідK
ження науковців, є актуальними і для студентів, що навчаються у ВНЗ УкK
раїни (Є. Буракова, Дін Сін, Т. Довгодько, Л. Рибаченко, О. Палка та інші).

Таким чином, між змістом підготовки майбутніх керівників хорових коK
лективів в українських ВНЗ та реальними вимогами щодо підготовки до майK
бутньої компетентної професійної діяльності існують певні суперечності, які
на різних етапах навчання проявляються в різних формах переживань, емоцій,
психологічних станів, очікувань.

Мета статті – обґрунтування методичних засобів, які сприяють адаптації
китайських студентів до навчання в українських ВНЗ та формуванню в них
здатності гнучко використовувати в майбутній фаховій діяльності набуті знанK
ня й навички керівництва хоровими колективами у відповідності до актуальK
них соціальноKосвітніх реалій.

Завданнями статті визначено уточнення сутності поняття «керівництво
хоровими колективами»; аналіз функцій і структури діяльності сучасного хоK
рового диригента, характеристика методичних засобів, спрямованих на підвиK
щення якості підготовки іноземних студентів до компетентного керівництва
хоровим колективом, а також висвітлення результатів діагностики якості підгоK
товки майбутніх фахівців як керівників хору.

У основу уточнення поняття «керівництво хоровим колективом» було поK
кладено визначення в науковій літературі «керівництва» як відповідного комK
плексу дій, спрямованих на забезпечення успішної діяльності організації, коK
лективу [6].

У галузі хорового мистецтва сутність поняття «керівництво хором» (рос. –
«управление хором») традиційно розуміється більш вузько, зв’язуючись з уявK
ленням про диригентськоKхорову майстерність, яка реалізується в навчальноKреK
петиційній та виконавськоKтворчій формах діяльності. Оволодіння цими компоK
нентами диригентської майстерності становить мету його навчання [5, 8, 9].

Акцентування уваги на цих аспектах підготовки майбутнього фахівця до
творчоKкерівної роботи хором цілком зрозуміла. Проте, сьогодні хорові коK

лективи діють на тлі зростаючої творчої конкуренції, нерідко – в умовах неK
достатньої організаційної та матеріальної, (державної або спонсорської)
підтримки. Ця ситуація вимагає від хорових диригентів підготовки не тільки
в сфері професійноKметодичної, виконавської та навчальноKорганізаційної
діяльності, а й здатності забезпечити належні умови для повсякденної репетиK
ційної роботи, утримання контингенту, здійснення концертноKтворчої діяльK
ності, тобто оволодіння знаннями й навичками в галузі менеджменту. У даноK
му випадку вони полягають в здатності до забезпечення керівником належK
них умов організації діяльності колективу, здійснення зв’язків з культурною
громадськістю, самоKпрезентації, налагодження рекламної діяльності тощо.

Підкреслимо, що поняття «керівництво» не слід ототожнювати і з діяльніK
стю менеджерського типу: в теорії управління визначається, що керівництво,
на відміну від останньої, нерозривно пов’язане з повноваженнями щодо прийK
няття рішень, тоді як менеджмент стосується виключно організаційних
функцій, спрямованих на забезпечення реалізації актуальних завдань з упK
равління [6].

Таким чином, під керівництвом хоровим колективом розуміється діяльність
професійного хорового диригента, спрямована на перетворення групи співаків
у творчий колектив, забезпечення його підготовки до публічноKвиконавської
діяльності та успішної реалізації, на сприяння перспективного розвитку й вдосK
коналення виконавськоKхорової майстерності колективу. Виходячи з цього,
зазначимо, що керівник хору має бути не тільки професіоналом – хоровим
диригентом, а й вихователем, володіти якостями проектного організатора та
менеджера.

Отож, головними функціями керівника хорового колективу визначимо
прогностичноKуправлінську, навчальноKвиховну, виконавськоKтворчу; органK
ізаційноKменеджерську. Підготовка іноземних студентів до виконання цих
функцій у майбутній професійній діяльності на Батьківщині потребує забезK
печення певних педагогічних умов, а саме:

K здійснення психологічного супроводу на етапі їхньої адаптації до нових
умов життєдіяльності та професійної освіти;

K доповнення змісту занять специфічним комплексом знань та навичок за
рахунок введення спец. курсів у галузі національної культури, історії музичK
ного, зокрема – хорового мистецтва;

K формування в студентів здатності до самоосвіти, вміння самостійно й
варіативно використовувати набуті ЗУН з врахуванням особливостей майK
бутньої професійної діяльності;

K збагачення практичних форм диригентськоKхорового спрямування, поK
будованих на використанні елементів національної хорової культури.

З метою перевірки теоретичних положень було впроваджено експерименK
тальну методику навчання, основу якої складало застосування комплексу спецK
іальних методичних засобів.

Так, з метою прискорення адаптації студентівKіноземців, їх залучали до
участі в культурноKрозважальних заходах, на яких китайські студенти предK
ставляли своє національне музичне мистецтво, виконували свої улюблені наK
родні пісні та відчували зацікавлене, толерантне й доброзичливе ставлення до
себе нового оточення. СтудентиKіноземці також об’єднувались у академічні
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підтримки. Ця ситуація вимагає від хорових диригентів підготовки не тільки
в сфері професійноKметодичної, виконавської та навчальноKорганізаційної
діяльності, а й здатності забезпечити належні умови для повсякденної репетиK
ційної роботи, утримання контингенту, здійснення концертноKтворчої діяльK
ності, тобто оволодіння знаннями й навичками в галузі менеджменту. У даноK
му випадку вони полягають в здатності до забезпечення керівником належK
них умов організації діяльності колективу, здійснення зв’язків з культурною
громадськістю, самоKпрезентації, налагодження рекламної діяльності тощо.

Підкреслимо, що поняття «керівництво» не слід ототожнювати і з діяльніK
стю менеджерського типу: в теорії управління визначається, що керівництво,
на відміну від останньої, нерозривно пов’язане з повноваженнями щодо прийK
няття рішень, тоді як менеджмент стосується виключно організаційних
функцій, спрямованих на забезпечення реалізації актуальних завдань з упK
равління [6].

Таким чином, під керівництвом хоровим колективом розуміється діяльність
професійного хорового диригента, спрямована на перетворення групи співаків
у творчий колектив, забезпечення його підготовки до публічноKвиконавської
діяльності та успішної реалізації, на сприяння перспективного розвитку й вдосK
коналення виконавськоKхорової майстерності колективу. Виходячи з цього,
зазначимо, що керівник хору має бути не тільки професіоналом – хоровим
диригентом, а й вихователем, володіти якостями проектного організатора та
менеджера.

Отож, головними функціями керівника хорового колективу визначимо
прогностичноKуправлінську, навчальноKвиховну, виконавськоKтворчу; органK
ізаційноKменеджерську. Підготовка іноземних студентів до виконання цих
функцій у майбутній професійній діяльності на Батьківщині потребує забезK
печення певних педагогічних умов, а саме:

K здійснення психологічного супроводу на етапі їхньої адаптації до нових
умов життєдіяльності та професійної освіти;

K доповнення змісту занять специфічним комплексом знань та навичок за
рахунок введення спец. курсів у галузі національної культури, історії музичK
ного, зокрема – хорового мистецтва;

K формування в студентів здатності до самоосвіти, вміння самостійно й
варіативно використовувати набуті ЗУН з врахуванням особливостей майK
бутньої професійної діяльності;

K збагачення практичних форм диригентськоKхорового спрямування, поK
будованих на використанні елементів національної хорової культури.

З метою перевірки теоретичних положень було впроваджено експерименK
тальну методику навчання, основу якої складало застосування комплексу спецK
іальних методичних засобів.

Так, з метою прискорення адаптації студентівKіноземців, їх залучали до
участі в культурноKрозважальних заходах, на яких китайські студенти предK
ставляли своє національне музичне мистецтво, виконували свої улюблені наK
родні пісні та відчували зацікавлене, толерантне й доброзичливе ставлення до
себе нового оточення. СтудентиKіноземці також об’єднувались у академічні
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групи, які опікувались кураторамиKвикладачами, що допомагало у вирішенні
організаційних питань. Крім того, кожен іноземний студент отримував перK
сонального консультанта з числа старшокурсників, який налагоджував на
перших етапах спілкування з викладачами з фахових дисциплін.

Дієвим засобом включення іноземних студентів у професійноKмовленнєві
форми спілкування слугувала також організація роботи в малих групах – хоK
рових ансамблях, учасники яких почергово виконували функції керівниківK
хормейстерів.

Особливим завданням адаптаційного процесу іноземних студентів було
вирішення проблеми мовленнєвого порогу. У числі методичних засобів, спряK
мованих на подолання цих труднощів, були задіяні колективна робота над
створенням спеціальних (професійно спрямованих) словниківKперекладачів,
довідників та організація ситуацій спілкування у процесі роботи над ними.

Задля підготовки студентів до виконання управлінськоKпрогностичної функції
керівника хору, вони заохочувались до самоорганізації у творчих групах, в яких
здійснювалась колективна розробка тематики програм спец. курсів, виявлялись
проблеми, які бажано було висвітлити у методичних рекомендаціях. ОбговорюK
вались на цих засіданнях також альтернативні плани розвитку китайського хоK
рового колективу, обґрунтувалась його репертуарна політика, ідеї щодо формуK
вання концертних програм, критерії відбору солістів, організації й планування
публічних виступів тощо. Крім того, важливими методичними засобами слугуваK
ли створення банку посилань та засвоєння знань з теорії управління, питань саK
мопідготовки до керівництва творчими колективами; проведення психологічних
тренінгів, спрямованих на вдосконалення тих особистісних якостей, які забезпеK
чують успішність керівництва творчим колективом.

Підготовка студентів до навчальноKвиховної роботи з хоровим колективом
відбувалась у двох аспектах: виховному та навчальному. Враховуючи те, що
завдання виховного спрямування стосуються передусім організації хорового
колективу як суб’єкту художньоKвиконавчої діяльності, велике значення наK
давалось вмінню поставити перед хором значущу, привабливу мету, стимуK
лювати в його учасників позитивну мотивацію до хорових занять, до колекK
тивного музикування. При цьому в студентів формувались уявлення про те,
що вдосконалення мотивації співаків у хорах різного типу має будуватись на
різному підґрунті, з гнучким використанням різноманітних прийомів.

Так, в роботі з аматорськими (шкільними, самодіяльними, фольклорниK
ми) колективами, в яких співакиKлюбителі беруть учать в співі виключно на
засадах особистого інтересу, на перший план виходить вміння володіння меK
тодичними засобами заохочення, а саме – здатність створювати сприятливий,
позитивний психологічний клімат на заняттях; відбір не надто складного, цікаK
вого хористам, і в той же час – художньо цінного, різноманітного за характеK
ром та виконавчими прийомами музичного матеріалу, використання допоміK
жних засобів, наприклад – руховоKігрових (ілюстрація в рухах змісту жартK
івливих пісень), діалогічних (переклички хорових груп) тощо.

Навчальна функція освітнього процесу здійснювалась, передусім, на заK
садах традиційних методик диригентськоKхорової освіти, достатньо детально
розкритих у відповідних посібниках та методичних розробках [2, 8, 9]. Вона
стосувалась формування диригентськоKмануальної техніки, методики формуK

вання навичок аналізу музичних текстів, розробки анотацій художньоKпоясK
нювального, просвітницького та методичного спрямування.

Крім того, застосувались і специфічні елементи навчання, спрямовані на
врахування умов майбутньої професійної діяльності студентівKіноземців. Так,
студенти засвоювали спеціальну методику співу по знаках за виробленою в
Китаї на протязі багатьох століть мануальною технікою, близькою за своїми
особливостями до хіромантії. Ця техніка й сьогодні використовується на
шкільних уроках, які мають назву «насолода музикою»; вона добре відома
також всім співакамKаматорам.

Своєї специфіки набували і такі традиційні форми підготовки майбутніх
хорових диригентів, як створення й «захист» анотацій художньоKпояснювальK
ного або методичного «супроводу» до творів з репертуару. Такі захисти аноK
тацій іноземними студентами впроваджувались задля формування здатності
працювати з різними хоровими колективами. Тому вони відбувались у формі
варійованого, «адресного» викладу результатів цілісного аналізу хорового твоK
ру, узагальнення спостережень і надання власних художньоKестетичних оціK
нок, виконаних для уявлених (аматорського, шкільного, професійного) коK
лективів. Так, у процесі захисту анотації, призначеного уявленому аматорсьK
кому хору, важливим було вміння «диригента» емоційноKвиразно та лаконічK
но викласти своє особисте ставлення до твору, розкрити художню його ідею,
стимулюючи співаків до кропіткої та натхненної роботи над розучуванням та
виконанням. У розробці анотації для професійного колективу провідного знаK
чення набували теоретична, методична обґрунтованість, переконливість висK
ловлених думок, здатність висловлювати свої думки у демократичній, гнучкій
формі, проявляти готовність до обговорення альтернативних пропозицій, поK
бажань та творчих порад, вміння «співпрацювати» з досвідченими співакаK
миKхористами, проявляти повагу до їхньої ініціативи.

Задля успішної інтеграції випускників у майбутню професійну діяльність
було також впроваджено спец. курс з історії розвитку національного музичK
ного, зокрема – хорового мистецтва. Його зміст охоплював знайомство з стаK
новленням поширених в Китаї хорових жанрів, типів хорових колективів,
знання у галузі народного хорового мистецтва та творчості провідних компоK
зиторів КНР.

Крім того, в програмний зміст музичноKісторичних дисциплін були введені
змістові модулі з самостійної роботи, завданнями для яких слугувала інфорK
мація про китайських музикантів, фахівців з хорового мистецтва відповідноK
го історичного періоду. Таким чином, студенти мали здійснювати інформацK
ійноKпошукову роботу, нерідко – на китайській мові, перекладати ці тексти
та переказувати їх. Помітимо, що завдяки цьому відбувалось збагачення знань
не тільки іноземних, а і українських студентів та викладачів.

Підготовка студентів до виконання функцій менеджера включала в себе
завдання на формування інформаційної бази, засвоєння ділового стилю спілкуK
вання з врахуванням тонкощів, властивих різним країнам світу, з основами
комп’ютерного дизайну, оволодіння навичками роботи з презентаційними
програмами, сучасними інформаційноKкомунікативними засобами ІнтернеK
ту, засвоєння технології рекламного забезпечення публічної діяльності творK
чих колективів.
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групи, які опікувались кураторамиKвикладачами, що допомагало у вирішенні
організаційних питань. Крім того, кожен іноземний студент отримував перK
сонального консультанта з числа старшокурсників, який налагоджував на
перших етапах спілкування з викладачами з фахових дисциплін.

Дієвим засобом включення іноземних студентів у професійноKмовленнєві
форми спілкування слугувала також організація роботи в малих групах – хоK
рових ансамблях, учасники яких почергово виконували функції керівниківK
хормейстерів.

Особливим завданням адаптаційного процесу іноземних студентів було
вирішення проблеми мовленнєвого порогу. У числі методичних засобів, спряK
мованих на подолання цих труднощів, були задіяні колективна робота над
створенням спеціальних (професійно спрямованих) словниківKперекладачів,
довідників та організація ситуацій спілкування у процесі роботи над ними.

Задля підготовки студентів до виконання управлінськоKпрогностичної функції
керівника хору, вони заохочувались до самоорганізації у творчих групах, в яких
здійснювалась колективна розробка тематики програм спец. курсів, виявлялись
проблеми, які бажано було висвітлити у методичних рекомендаціях. ОбговорюK
вались на цих засіданнях також альтернативні плани розвитку китайського хоK
рового колективу, обґрунтувалась його репертуарна політика, ідеї щодо формуK
вання концертних програм, критерії відбору солістів, організації й планування
публічних виступів тощо. Крім того, важливими методичними засобами слугуваK
ли створення банку посилань та засвоєння знань з теорії управління, питань саK
мопідготовки до керівництва творчими колективами; проведення психологічних
тренінгів, спрямованих на вдосконалення тих особистісних якостей, які забезпеK
чують успішність керівництва творчим колективом.

Підготовка студентів до навчальноKвиховної роботи з хоровим колективом
відбувалась у двох аспектах: виховному та навчальному. Враховуючи те, що
завдання виховного спрямування стосуються передусім організації хорового
колективу як суб’єкту художньоKвиконавчої діяльності, велике значення наK
давалось вмінню поставити перед хором значущу, привабливу мету, стимуK
лювати в його учасників позитивну мотивацію до хорових занять, до колекK
тивного музикування. При цьому в студентів формувались уявлення про те,
що вдосконалення мотивації співаків у хорах різного типу має будуватись на
різному підґрунті, з гнучким використанням різноманітних прийомів.

Так, в роботі з аматорськими (шкільними, самодіяльними, фольклорниK
ми) колективами, в яких співакиKлюбителі беруть учать в співі виключно на
засадах особистого інтересу, на перший план виходить вміння володіння меK
тодичними засобами заохочення, а саме – здатність створювати сприятливий,
позитивний психологічний клімат на заняттях; відбір не надто складного, цікаK
вого хористам, і в той же час – художньо цінного, різноманітного за характеK
ром та виконавчими прийомами музичного матеріалу, використання допоміK
жних засобів, наприклад – руховоKігрових (ілюстрація в рухах змісту жартK
івливих пісень), діалогічних (переклички хорових груп) тощо.

Навчальна функція освітнього процесу здійснювалась, передусім, на заK
садах традиційних методик диригентськоKхорової освіти, достатньо детально
розкритих у відповідних посібниках та методичних розробках [2, 8, 9]. Вона
стосувалась формування диригентськоKмануальної техніки, методики формуK

вання навичок аналізу музичних текстів, розробки анотацій художньоKпоясK
нювального, просвітницького та методичного спрямування.

Крім того, застосувались і специфічні елементи навчання, спрямовані на
врахування умов майбутньої професійної діяльності студентівKіноземців. Так,
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Таким чином, підвищення ефективності підготовки іноземних студентів,
як майбутніх керівників хорових колективів, забезпечувалось на засадах сприK
яння адаптації до умов навчання в іншій країні, формування всіх блоків комK
петентності керівників сучасного хорового колективу з врахуванням специфK
іки їхньої майбутньої фахової діяльності.

Впровадження цього комплексу методичних засобів здійснювалось на
протязі трьох років на базі ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. Діагностика отриK
маних результатів здійснювалася за критеріями, що відповідали компоненK
там діяльності керівника хорового колективу, а саме – «готовність до проK
гностичноKкерівної діяльності»; «готовність до навчальноKвиховної діяльK
ності»; «готовність до виконавчоKтворчої діяльності»; «готовність до органіK
заційноKменеджерської діяльності». Оцінювання здійснювалось за 4KбальK
ною шкалою.

Порівняння даних констатуючого і прикінцевого діагностичних зрізів поK
казало, що застосування описаного комплексу методичних засобів сприяло
адаптації студентів до умов навчання та вдосконаленню їхньої підготовки до
керівництва хоровими колективами. Так, за першим критерієм – «готовність
студента до прогностичноKкерівної діяльності» – високим балом у другому зрізі
було оцінено на 9,5% респондентів більше, чим у констатувальному зрізі, а
низьким балом було оцінено на 12,5% студентів менше. За другим критерієм
– «підготовка студентів до навчальноKвиховної діяльності» – в заключному
зрізі вищу оцінку (4 бали) отримало на 14,2% студентів більше, а низьку (1
бал) – на 15,7% менше, ніж на Експериментальній діагностиці. За третім
критерієм: «готовність до виконавчоKтворчої діяльності» аналогічний резульK
тат дорівнював 15,1% і 15,9% відповідно. За четвертим критерієм «готовність
до організаційноKменеджерської діяльності» були отримані найбільш яскраві
результати: вищий бал отримало на 17,2% більше респондентів, а низькими
балами було оцінено випробовуваних на 16,1% менше порівняно з оцінками,
отриманими студентами на початку експерименту.

Таким чином, припущення щодо ефективності застосованого комплексу
методичних засобів у підготовці іноземних студентів до керівництва хоровиK
ми колективами за організаційноKпрогностичними, навчальноKвихованими,
виконавчоKтворчими, організаційноKменеджерськими компонентами професK
ійної діяльності знайшли своє підтвердження.

У процесі подальшого дослідження доцільно здійснити кореляційний аналіз
та встановити міру значущості пропонованих структурних компонентів підгоK
товки керівника хору для його майбутньої практичної діяльності.
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