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З’ѐсовано та схарактеризовано основні структурні компоненти професійно-
виконавської самореалізації студентів-вокалістів. Проаналізовано різні підходи до 
визначеннѐ складових досліджуваного феномену. Зроблено висновок, що структуру 
професійно-виконавської самореалізації студентів-вокалістів доцільно відобразити у 
взаюмодії мотиваційно-ціннісного (відбиваю наѐвність мотиваційно-цільової 
готовності, ѐка передбачаю стійку спрѐмованість інтересів і потреб та розуміннѐ 
професійних цінностей, спрѐмованих на самореалізація в процесі професійної 
діѐльності), змістово-операційного (наѐвність професійних знань і вмінь та 
набутого професійного досвіду), виконавсько-творчого (передбачаю здатність до 
активної самореалізації порѐд із самореалізаціюя в межах репродуктивної діѐльності 
та складаютьсѐ зі здатності до творчості та професійної інтуїції), регулѐтивного 
(здатність до саморегулѐції та професійної рефлексії) компонентів. 
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Постановка проблеми. Стрімкі зміни політичної, економічної, 
духовної сфер життѐ лядства призводѐть до змін у професійних цінностѐх, 
що відображаютьсѐ на професійній самоідентифікації майбутніх фахівців. 
До того ж, соціальні умови, обставини й ситуації виступаять об’юктивними 
факторами та ю просторово-часовим контекстом самореалізації студентів 
ѐк майбутніх професіоналів. У зв’ѐзку з цим підвищуятьсѐ вимоги до 
професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема студентів-вокалістів. 
Відтак, виникаю необхідність в узгодженні завдань фахової підготовки, її 
форм і методів з метоя формуваннѐ різнобічної та творчої особистості. 
Таким чином, існую потреба в подальшій модернізації змісту навчаннѐ 
майбутніх викладачів музичного мистецтва, а також створенні передумов 
длѐ вдосконаленнѐ механізмів їх саморозвитку й самореалізації. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема самореалізації знайшла 
відображеннѐ в науковій літературі. На філософському рівні самореалізаціѐ 
розглѐдаютьсѐ ѐк предмет філософського дослідженнѐ (Л. Циренова), 
соціальний процес (В. Мулѐр), феномен культури (М. Недашковська), 
фактор управліннѐ (А. Шинкін), досліджуютьсѐ в аспекті розвитку знань 
(Н. Чевтаюва). На соціологічному рівні виѐвлення особливостей 
самореалізації лядини в конкретних соціокультурних умовах присвѐчені 
дисертаційні дослідженнѐ І. Махоліної та Г. Чернѐвської. На 
психологічному рівні дослідженнѐ самореалізації особистості в контексті 
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лядської життюдіѐльності здійснено Л. Коростильовоя. А ѐк предмет 
прикланої культурології самореалізаціѐ розглѐнута Л. Брильовоя. 

До того ж, проблема формуваннѐ самореалізації стала предметом 
розглѐду в наукових працѐх Л. Божович, О. Кащенко, В. Мерліна, В. Сафіна, 
Ю. Савонько, у дисертаціѐх І. Блощинського, П. Брелѐ, О. Кувшинова, 
М. Ларіонової, О. Меженцева, С. Міронової, О. Роденкової та ін. 
Дослідники обрали длѐ вивченнѐ психологічну основу, види, функції та 
рівні цього феномену. Зарубіжні й вітчизнѐні вчені К. Альбуханова-
Славська, Л. Коростильова, А. Марков, А. Нісбет, Л. Рос, Л. Рудкевич, 
Ю. Рибалко, О. Совютова та ін. дійшли висновку, що професійна діѐльність ю 
одніюя з провідних сфер життюдіѐльності й самореалізації лядини. 

У педагогічному аспекті дослідження проблеми самореалізації 
присвѐчені такі роботи: 

- самореалізаціѐ в контексті навчально-виховного процесу вивчена 
Л. Буроя, І. Морозовоя, О. Нікітіноя, К. Паталаха та ін.; 

- самореалізаціѐ в межах освітніх систем знайшла відображеннѐ в 
роботах С. Іванова, Т. Розової та ін.; 

- в аспекті творчості самореалізаціѐ вивчена в дисертаційних 
дослідженнѐх І. Бошук, Л. Дроздикової, В. Садової та ін.; 

- дослідження окремих засобів самореалізації присвѐчені 
дисертаційні роботи Н. Бюлобородова (соціальна творчість), Н. Дмитрук 
(самостійні роботи), С. Юмельѐнцева (конкурси досѐгнень); 

- питаннѐ педагогічного керівництва процесом самореалізації 
розглѐнуто в дисертаціѐх С. Сулейманової, Н. Шишаріної та ін. 

Аналіз наукової літератури призводить до розуміннѐ того, що 
питаннѐ, пов’ѐзані із самореалізаціюя, зокрема професійно-виконавськоя, 
студентів-вокалістів під час занѐть з постановки голосу, не знайшли свого 
відображеннѐ в наукових розвідках. Не дивлѐчись на важливість 
самореалізації в процесі становленнѐ майбутнього фахівцѐ з музичного 
мистецтва, досліджень даного питаннѐ невелика кількість. У зв’ѐзку з цим 
виникаю протиріччѐ між необхідністя опори на самореалізація особистості 
студента-вокаліста під час занѐть з постановки голосу й неможливістя її 
використаннѐ через недостатність теоретичного, концептуального й 
технологічного забезпеченнѐ даного процесу. 

Мета статті – з’ѐсувати та схарактеризувати основні структурні 
компоненти професійно-виконавської самореалізації студентів-вокалістів. 

Методи дослідження. Длѐ з’ѐсуваннѐ основних структурних 
компонентів досліджуваного феномену нами було використано теоретичні 
методи дослідженнѐ, а саме: загальнонаукові – аналіз, синтез, 
абстрагуваннѐ, порівнѐннѐ й узагальненнѐ, конкретно наукові – метод 
термінологічного аналізу, застосуваннѐ ѐкого дозволило уточнити 
основоположні понѐттѐ дослідженнѐ; структурно-логічний, ѐкий дозволив 
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з’ѐсувати структурні компоненти професійно-виконавської самореалізації, 
структурно-функціональний, що уможливив сутнісну характеристику 
структури досліджуваного феномену. 

Виклад основного матеріалу. Важливим етапом формуваннѐ 
особистості студента-вокаліста ю його готовність до професійно-виконавської 
самореалізації. На наше переконаннѐ формуваннѐ такої готовності можливе 
під час занѐть з постановки голосу, у результаті вивченнѐ ѐкого студенти 
повинні знати історико-стильові особливості у сфері вокалу; особливості 
співацького процесу, критерії ѐкості співу й виконавської майстерності, 
можливості розвитку вокального слуху в процесі вокального художньо-
естетичного та духовного вихованнѐ учнів; методи і прийоми формуваннѐ 
розвитку та охорони співацького голосу вихованців різних вікових категорій; 
вокально-педагогічний репертуар відповідно до типу голосу й рівнѐ 
підготовки учнів, а також уміти свідомо володіти голосом на основі певного 
рівнѐ розвитку вокально-технічних і виконавсько-творчих навичок; варіативно 
застосовувати методи та прийоми вокального навчаннѐ; аналізувати 
вокально-навчальний матеріал; удосконалявати свій знаннюво-практичний 
досвід відповідно до вимог часу.  

Вважаюмо, що зазначені знаннѐ й уміннѐ ѐкраз і сприѐять подальшій 
професійно-виконавській самореалізації студентів факультетів мистецтв. 

У даному контексті важливим видаютьсѐ акцентуваннѐ уваги на тому, 
що більшість сучасних педагогів і психологів наголошуять на необхідності 
створеннѐ в навчально-виховному процесі таких умов на основі 
професійної самореалізації, ѐкі б давали можливість вільного вибору, 
ухваленнѐ власного рішеннѐ, а також творчого самопроѐву. 

З’ѐсуваннѐ структурних компонентів професійно-виконавської 
самореалізації студентів-вокалістів вимагаю розглѐду трактуваннѐ сутності 
професійної самореалізації майбутнього вчителѐ музики на основі 
поліаспектності. Такий підхід дав можливість українській дослідниці 
А. Зарицькі й визначити даний феномен ѐк процес цілеспрѐмованого 
втіленнѐ акмеологічно-актуалізованих особистісних обдарувань, 
кваліфікаційних знань, умінь, навичок і методичної майстерності майбутнього 
вчителѐ музики в педагогічній та соціокультурній життютворчості *2, 6]. 

Готовність майбутнього вчителѐ музики до професійної 
самореалізації розглѐдаютьсѐ науковцем ѐк інтегроване цілісне 
новоутвореннѐ, детерміноване міроя індивідуально-продуктивного 
опредметненнѐ сутнісних сил, культивуваннѐм природних спроможностей, 
ѐке характеризуютьсѐ спрѐмованістя на відповідну діѐльність (потреби, 
мотиви, інтереси, ціннісні оріюнтації), професійно-операційноя 
досконалістя (наѐвність фахових знань, умінь, навичок), самосвідомістя 
(здатність до самоконтроля, самовдосконаленнѐ, саморефлексії), 
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комплексом індивідуально-типологічних особливостей і ѐкостей, що 
забезпечуять досѐгненнѐ вчителем музики професійного акме *2, 6+. 

У контексті даного дослідженнѐ вважаюмо, що длѐ кращого розуміннѐ 
структури професійно-виконавської самореалізації студентів-вокалістів слід 
розглѐнути основні структурні компоненти готовності майбутнього вчителѐ 
музичного мистецтва до професійної самореалізації, оскільки, на наш поглѐд, 
під час навчаннѐ у вищому навчальному закладі здебільшого відбуваютьсѐ 
формуваннѐ саме готовності до професійної самореалізації. Отже, такими 
структурними компонентами А. Зарецькоя визначено: 

– емотивно-ціннісний, складниками ѐкого ю особистісно-професійні 
мотиви, пізнавальний інтерес, потреба самореалізації в музично-
педагогічній діѐльності та самовдосконаленні продуктивних 
компетентностей; емоційна чутливість, емоційна стійкість, емоційний 
інтелект, емпатійність; аксіологічний світоглѐд студентів; 

– когнітивно-діѐльнісний, що інтегрую фахову компетентність 
майбутнього вчителѐ музики, знаннѐ акмеологічної природи професійної 
самореалізації (директивно-нормативні, педагогічно-методологічні, 
психологічні, знаннѐ зтеорії та методики навчаннѐ, знаннѐ з теорії та 
методики музичної освіти, комунікативні знаннѐ), сенсорне мисленнѐ, 
індивідуально-творчий стиль музично-педагогічної діѐльності та 
інноваційно-технологічну компетентність; 

– рефлексивно-регулѐтивний, ѐкий акумуляю вміннѐ майбутнього 
вчителѐ музики (перспективні, ситуативні, ретроспективні); модальність 
самооцінки (професійної та особистісної); здатність до акмеологічного 
саморозвитку у професійній діѐльності; уміннѐ педагогічного 
самоменеджменту *2, 7+. 

Щодо визначеннѐ структури безпосередньо професійної 
самореалізації, то юдиної думки в науковій психолого-педагогічній літературі 
не існую, що, ѐк ми вважаюмо, пов’ѐзано з професійноя діѐльністя фахівцѐ. 

Так, вітчизнѐні дослідниці О. Економова та Е. Макарова зауважуять, 
що зміст підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва повинен бути 
спрѐмований на формуваннѐ у студентів-вокалістів таких компонентів 
самореалізації: 

– самовизначеннѐ – виробленнѐ своюї позиції в житті, світоглѐду, розу-
міннѐ суспільних процесів, уміннѐ поставити завданнѐ й відповідно діѐти; 

– самореалізаціѐ – утвердженнѐ себе ѐк особистості, розвиток 
творчих здібностей (наукових, художніх, технічних); 

– самореабілітаціѐ – наѐвність можливостей захистити 
себекультурними засобами в несприѐтливому оточенні, відстоѐти своя 
позиція, установити злагоду *1, 46]. 

Отже, дослідниці слідом за українським науковцем Н. Кузьміним 
акцентуять увагу на тому, що саморозвиток і самореалізаціѐ активно 
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сприѐять самоосвіті, а саме: необхідності вдосконаленнѐ навчально-
виховного процесу зумовляю потребу в майбутніх викладачів «постійно 
розширявати й поглиблявати професійні знаннѐ, уміннѐ, навички, широко 
використовувати у практиці досѐгненнѐ психолого-педагогічних і суміжних 
мистецьких предметів, передового досвіду» *4+.  

Цінноя длѐ нашого дослідженнѐ ю наукова розвідка Л. Цурикової, 
ѐка в структурі самореалізації виокремила такі компоненти: мотиваційно-
цільовий (потреби, мотиви, цілі), змістовий (потенційні можливості, тобто 
задатки, здібності та знаннѐ, вміннѐ й навички, все те, що може бути 
актуалізовано) та регулѐтивний (рефлексивність і самостійність) *6, 41+. 

Інший науковець М. арославцева, аналізуячи поглѐди вчених щодо 
структури самореалізації особистості й ураховуячи специфіку професійної 
самореалізації студента в межах педагогічної практики, особливості 
практичної діѐльності вихователів дітей дошкільного віку, вважаю, що 
структуру професійної самореалізації можна представити у взаюмодії таких 
компонентів: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, рефлексивно-
регулѐтивного та творчого *7, 231+. 

Дослідницѐ наголошую, що одним із основних компонентів 
професійної самореалізації студентів ю мотиваційно-ціннісний, у ѐкому 
інтегровано мотиви, педагогічні цінності, що забезпечуять прагненнѐ 
студентів оволодіти знаннѐми, уміннѐми й навичками професійної 
діѐльності *7, 231+. 

Погоджуюмосѐ з М. арославцевоя, що важливу роль у структурі 
професійної самореалізації студентів відіграю когнітивний компонент, до 
змісту ѐкого вона відносить професійну компетентність та професійну 
надійність *7, 234+. 

Наступноя складовоя професійної самореалізації студентів, на 
думку вказаного науковцѐ, ю рефлексивно-регулѐтивний компонент, до 
ѐкого вона відносить саморегулѐція та професійну рефлексія *7, 235+. 

Творчий компонент структури професійної самореалізації студентів 
містить педагогічну творчість і професійну мобільність. Відомо, що 
педагогічна діѐльність майбутнього фахівцѐ юодніюя з творчих галузей, 
оскільки, незважаячи на наѐвність нормативних, алгоритмічних і режимних 
процесів, охопляю велику кількість нестандартних, непередбачених і 
проблемних ситуацій, розв’ѐзаннѐ ѐких вимагаю постійного проѐву творчих 
можливостей та професійної мобільності *7, 236+. 

У контексті даного дослідженнѐ вважаюмо за необхідне звернутисѐ 
до результатів дисертаційного дослідженнѐ вітчизнѐного науковцѐ 
К. Сергюювої «Методичні засади професійної самореалізації магістрів 
музично-педагогічної освіти в процесі інструментальної підготовки», у 
ѐкому структура професійної самореалізації визначаютьсѐ ѐк юдність 
потребово-мотиваційного, функціонально-технологічного, творчо-
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дослідницького та комунікативно-регулѐтивного компонентів. У визначенні 
структури професійної самореалізації магістрів-піаністів дослідницѐ 
спираласѐ передусім на структурні компоненти їх професіограми, що 
відображені в потребово-мотиваційному, функціонально-технологічному 
та комунікативно-регулѐтивному компонентах самореалізації, а також на 
стадії досѐгненнѐ професійної самореалізації, що відображаять процес 
особистісного та професійного становленнѐ індивіда *5, 86+. 

На основі аналізу наукової літератури з досліджуваного питаннѐ ми 
виокремили такі структурні компоненти професійно-виконавської 
самореалізації студентів-вокалістів: мотиваційно-ціннісний, змістово-
операційний, виконавсько-творчий та регулѐтивний.  

Розглѐнемо кожен із компонентів професійної самореалізації, його 
складові та показники. 

Наголосимо, що мотиви професійно-виконавської самореалізації 
разом із прагненнѐм постійного внутрішнього самовдосконаленнѐ 
спираятьсѐ на внутрішні цінності лядини, її життюві цілі, активність у 
прагненні власного розвитку. Важливо зазначити, що вітчизнѐні психологи 
Л. Виготський, С. Рубінштейн та А. Леонтьюв розуміять мотивація ѐк  одну 
з необхідних передумов діѐльності лядини, що визначаютьсѐ ѐк 
спрѐмована полімотивована активність суб’юкта. Мотиваційну сферу вчені 
вважаять основоя або ѐдром професійної діѐльності. 

Складовими мотиваційно-ціннісного компонента професійно-
виконавської самореалізації ю цінності, що відображаять професійну 
оріюнтація студентів-вокалістів під час професійної діѐльності. Цінності ю 
основоя формуваннѐ особистості, цілей її діѐльності та розвитку ціннісних 
оріюнтацій. Цінності у сфері професійної діѐльності існуять у формі ідей, 
уѐвлень, норм, правил, теорій. 

Зауважимо, що цінності, ѐкими керуютьсѐ майбутній фахівець у 
процесі професійної підготовки, пов’ѐзані з його світоглѐдноя позиціюя, 
особистісними пріоритетами, інтересами та звичками. 

У контексті розглѐду сутності мотиваційно-ціннісного компонента 
професійно-виконавської діѐльності слід зазначити, що здійсненнѐ 
професійної діѐльності потребую психологічної готовності до неї, що 
виражаютьсѐ в позитивному ставленні до себе ѐк до суб’юкту професійної 
діѐльності, або у сформованій позитивній а-концепції. Відповідно а-
концепціѐ будуютьсѐ на професійних цінностѐх фахівцѐ та вклячаю образ 
«ідеального професіонала», ѐкий визначаю рівень професійних домагань.  

Цінним длѐ нашого дослідженнѐ ю результати наукового 
дослідженнѐ вченого Г. Коломійцѐ, ѐкий вирізнѐю три групи життювих 
цінностей студента-музиканта, що відображаять рівні його стосунків із 
собоя та навколишнім світом, а саме: 1) ціннісне ставленнѐ до музичного 
мистецтва, до цінності музики (її змістового аспекту на основі 
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загальнолядських цінностей та прекрасного музичного – засобам 
виразності), ѐкі синтезуятьсѐ в образ музичного світу; 2) ціннісне ставленнѐ 
до себе ѐк музиканта – образ «а-музикант»; 3) ціннісне ставленнѐ до 
майбутньої професії (пошук змісту), з ѐкого виростаю образ майбутньої 
музичної діѐльності *3, 1+. 

Таким чином, складовими мотиваційно-ціннісного компонента 
професійно-виконавської самореалізації студентів-вокалістів на занѐттѐх з 
Постановки голосу визначаюмо: 

- наѐвність усвідомленої потреби у професійно-виконавській 
самореалізації, тобто визначеннѐ професійно-виконавської самореалізації 
ѐк смисложиттювої цілі; 

- позитивна а-концепціѐ, тобто прийнѐттѐ себе ѐк професіонала у 
своїй галузі; 

- високий рівень особистісної самоорганізації та особистісної 
активності; 

- сформовані професійно-значимі ѐкості та професійно-ціннісні 
оріюнтири (педагогічне мисленнѐ, рефлексивні здатності, чітке уѐвленнѐ 
про майбутня професія («образ» професії) та наѐвність особистого 
професійного еталону («образ а» у професії). 

Наступним компонентом професійно-виконавської самореалізації 
студентів факультетів мистецтв, визначеним нами вище ю змістово-
операційний. Критеріюм сформованості змістово-операційного компонента ю 
ступінь сформованості знань щодо використаннѐ педагогічно-виконавських 
умінь у навчальній діѐльності (показники: уміннѐ саморегулѐції та 
самокорекції емоційного стану; наѐвність досвіду навчальної роботи з 
даними; здатність до аналізу та вирішеннѐ педагогічних ситуацій).  

У результаті аналізу наукової літератури нами було з’ѐсовано, що 
структуру змістово-операційного компонента складаять: 

- професійні знаннѐ й уміннѐ, або змістова складова; 
- набутий професійний досвід студента, або досвідна складова. 
Зауважимо, що змістова складова містить володіннѐ фаховими 

знаннѐми з історії та теорії музики, психології та педагогіки, естетики та 
методики навчаннѐ вокалу, а також знаннѐ «золотого фонду» вокального 
репертуару.  

Наголосимо, що оволодіннѐ всіма необхідними професійними 
знаннѐми, уміннѐми й навичками, усвідомленнѐ своюї відповідності всім 
освітньо-кваліфікаційним вимогам, відчуттѐ успішно виконаного 
професійного завданнѐ надаю студентові впевненості у своїх цілѐх та 
наближаю до самореалізації.  

Досвідна складова змістово-операційного компонента професійно-
виконавської самореалізації студента-вокаліста вклячаю його 
виконавський і педагогічний досвід, а також науково-методичний, що 
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набуваютьсѐ в процесі написаннѐ та захисту кваліфікаційної роботи, та 
досвід професійної адаптації, наѐвність ѐкого оптимізую подальшу 
професіоналізація студента. 

Третім компонентом, визначений нами, ю виконавсько-творчий. 
Критеріюм сформованості виконавсько-творчого компонента ю міра творчого 
використаннѐ набутих знань і вмінь у процесі підготовки до педагогічної 
діѐльності (показники: вільне оперуваннѐ музичним матеріалом; уміннѐ 
творчо працявати над літературним текстом вокального твору; потреба в 
самовираженні у процесі виконавської творчості). 

Відповідно, складовими виконавсько-творчого компоненту 
професійно-виконавської самореалізації студентів-вокалістів ю: 

- розвинене музичне мисленнѐ (здатність до глибокого та 
адекватного сприйнѐттѐ та інтерпретації змісту музичного твору); 

- творчі ѐкості (розвинена музична фантазіѐ, артистизм, образне 
багатство); 

- виконавська активність та стійкий інтерес. 
Останнім компонентом професійно-виконавської самореалізації 

студентів-вокалістів ю регулѐтивний. Критеріѐми даного компонента нами 
визначено саморегулѐція та професійну рефлексія. Погоджуюмосѐ з 
науковцѐми, ѐкі пов’ѐзуять феномен самореалізації з такими категоріѐми, 
ѐк свобода (Л. Коган, В. Мулѐр), самодіѐльність (Н. Михайлов), волѐ 
(Л. Кулик) та самосвідомість (А. Деркач, О. Москаленко та ін.).  

Проаналізувавши наукові розвідки зазначених вище вчених, ми 
дійшли висновку, що професійно-виконавська самореалізаціѐ студента 
можлива лише тоді, коли в нього сформована здатність до 
цілеспрѐмованих вольових зусиль, тобто саморегулѐтивних процесів. 
Важливим ю те, що саморегулѐціѐ вклячаю ѐк вольові зусиллѐ студента, 
пов’ѐзані з постановкоя мети, елементами самостійної професійної 
діѐльності, так і виконавчі, коли треба контролявати, послаблявати чи 
посилявати власні дії.  

Саморегулѐціѐ не можлива без рефлексії, ѐка визначаютьсѐ 
науковцѐми, ѐк уміннѐ виокремлявати, аналізувати та співвідносити з 
предметноя ситуаціюя власні дії (М. Гінзбург, Ю. Ісаюв, Г. Нікіфоров та ін.). 
Отже рефлексіѐ допомагаю студентові сформулявати отримані на певному 
етапі результати, визначити цілі подальшої роботи та скоригувати 
подальший шлѐх свого професійного становленнѐ й самореалізації. 

Таким чином, структура професійно-виконавської самореалізації 
складаютьсѐ з мотиваційно-ціннісного, змістово-операційного, виконавсько-
творчого та регулѐтивного компонентів, представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура професійно-виконавської самореалізації студентів-
вокалістів 
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Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, із 
зазначеного вище можна зробити висновок, що структуру професійно-
виконавської самореалізації студентів-вокалістів доцільно відобразити у 
взаюмодії мотиваційно-ціннісного (відбиваю наѐвність мотиваційно-
цільової готовності, ѐка передбачаю стійку спрѐмованість інтересів і потреб 
та розуміннѐ професійних цінностей, спрѐмованих на самореалізація в 
процесі професійної діѐльності), змістово-операційного (наѐвність 
професійних знань і вмінь та набутого професійного досвіду), виконавсько-
творчого (передбачаю здатність до активної самореалізації порѐд із 
самореалізаціюя в межах репродуктивної діѐльності та складаютьсѐ зі 
здатності до творчості та професійної інтуїції), регулѐтивного (здатність до 
саморегулѐції та професійної рефлексії) компонентів. 

Проведене дослідженнѐ не претендую на повне висвітленнѐ проблеми. 
Подальшого вивченнѐ потребуять процеси формуваннѐ професійно-
виконавської самореалізації студентів-вокалістів під час педагогічної 
практики, науково-дослідної діѐльності та позааудиторній роботі. 
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РЕЗЮМЕ 
Ши Шучао. Структурные компоненты профессионально-исполнительской 

самореализации студентов-вокалистов. 
Выѐснены и охарактеризованы основные структурные компоненты 

профессионально-исполнительской самореализации студентов-вокалистов. 
Проанализированы различные подходы к определения составлѐящих исследуемого 
феномена. Сделан вывод, что структуру профессионально-исполнительской 
самореализации студентов-вокалистов целесообразно отразить во 
взаимодействии мотивационно-ценностного (отражает наличие мотивационно-
целевой готовности, котораѐ предусматривает устойчивуя направленность 
интересов и потребностей и понимание профессиональных ценностей, 
направленных на самореализация в процессе профессиональной деѐтельности), 
содержательно-операционного (наличие профессиональных знаний и умений и 
приобретенного профессионального опыта), исполнительно-творческого 
(предполагает способность к активной самореализации рѐдом с реализацией в 
пределах репродуктивной деѐтельности, что и состоит из способности к 
творчеству и профессиональной интуиции), регулѐтивного (способность к 
саморегулѐции и профессиональной рефлексии) компонентов. 

Ключевые слова: самореализациѐ, профессиональнаѐ самореализациѐ, 
профессионально-исполнительскаѐ самореализациѐ, структура, компонент, 
студент-вокалист. 

SUMMARY 
Shi Shuсhao. Structural components of professional-performing self-realization of 

students-vocalists. 
The basic structural components of professional-performing self-realization of 

students-vocalists are found out and characterized. Different approaches to the definition of 
components of the investigated phenomenon are analyzed. It is concluded that the structure 
of professional-performing self-realization of students-vocalists should be reflected in the 
interaction of motivational-value (reflects the presence of motivation-target readiness, which 
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implies a steady orientation of interests and needs and understanding of professional values 
aimed at self-realization in the process of professional activity), content-operational (the 
availability of professional knowledge and skills and professional experience), performing-
creative (involves the ability to active self-realization along with self-realization within the 
limits of reproductive activity and consists of the ability to creativity and professional 
intuition), regulatory (the ability to self-regulation and professional reflection) components. 

The constituents of motivational-value component of professional-performing self-
realization are values that reflect the professional orientation of students-vocalists during 
their professional activities. Values are the basis for the formation of the individual, the goals 
of his activities and the development of value orientations. Values in the field of professional 
activity exist in the form of ideas, ideas, norms, rules, theories. 

The criterion for the formation of the content-operational component is the degree of 
knowledge formation about the use of pedagogical-performing skills in educational activities 
(indicators: self-regulation skills and self-correction of emotional state, availability of experience 
in teaching work with data, the ability to analyze and solve pedagogical situations). 

The criterion of the formation of the performing-creative component is the measure of 
creative use of the acquired knowledge and skills in the process of preparation for pedagogical 
activity (indicators: free operation of musical material, ability to creatively work on the literary 
text of a vocal work, the need for self-expression in the process of performing creativity). 

Criteria of regulatory component the author identified self-regulation and 
professional reflection. 

The prospects of further research are seen in the study of the processes of formation 
of professional-performing self-realization of students-vocalists during the pedagogical 
practice, research and extra-curricular work. 

Key words: self-realization, professional self-realization, professional-performing self-
realization, structure, component, student-vocalist. 

 
 




