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ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ 

 

       Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Естетична культура 

закладає фундаментальні підстави для теорії  

виховання, що становить собою комплекс 

поглядів, ідей, пов’язаних з активною 

творчою діяльністю людства. 

Розвиток культури особистості є 

багатогранним процесом, який розглядається 

у взаємозв'язку з багатьма структурними 

компонентами культури, такими, наприклад, 

як естетичний ідеал, смак, інтерес, почуття 

тощо. 

У вивченні питань, пов’язаних з 

естетичною культурою, однією з 

найважливіших проблем у науковій та 

практичній діяльності є пізнання ролі 

естетичного смаку. Особливе місце займає 

теорія смаку, тому що ця категорія 

представляє проміжну ланку між чуттєвим і 

раціональним пізнанням, а в його судженнях 

знаходять відображення естетичні почуття, 

інтереси, потреби, світогляд.  

Особливість смаку проявляється в 

естетико-психологічної реакції на естетичні 

явища. Він містить раціональність, логіку 

аналізу, оцінку, знання, і тим самим у ньому 

яскраво простежується діалектична єдність 

об’єктивного і суб’єктивного.  

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Аналіз літератури з теорії 

естетичного смаку свідчить про те, що це 

питання є об'єктом уваги вчених, які 

розкривають у своїх працях механізми 

перетворення світоглядних знань у навички 

набуття смаків і визначають різні підходи до 

вивчення цього феномену. 

Аспекти формування естетичного смаку 

підростаючого покоління знайшли 

відображення в дисертаціях С. Гурова, 

М. Гусака, Н. Мар’єнко, Г. Падалки та інших, 

в яких визначено принципи та методи, шляхи 

і засоби становлення та розвитку художнього 

смаку. У педагогічних дослідженнях цього 

напрямку розроблялися такі питання, як 

формування естетичної оцінки засобами 

музики  (Л. Коваль, О. Рудницька); засобами 

літератури і театру (І. Барвінок, 

С. Безклубенко, Н. Миропольська); засобами 

естетичного судження (В. Бутенко, 

Я. Вишпинська, Т. Панасенко та ін.). 

У цих працях теоретично розроблені 

можливості смаку та ідеалу як засобу 

соціальної та творчої регуляції. Оскільки 

процес формування смаку особистості є 

складовою частиною естетичної культури, 

його реальне функціонування неможливо 

уявити без урахування орієнтації на естетичні 

цінності, що існують в суспільному розвитку. 

Проблема полягає у тому, що саме художній 

смак як соціальна структура і психічний 

феномен особистості реалізується через 

засоби творів мистецтва і є одним із головних 

показників естетичного розвитку культури 

особистості. Смак зумовлює прагнення 

особистості до досконалості, високого вибору 

предметів мистецтва за ознаками їх 

практичної цінності та  законів краси. 

Високий рівень інтелектуальної та емоційної 

досконалості особистості визначається 

системою естетичних уподобань, 

проявляється умінням адекватно сприймати 

художню цінність тих чи інших видів 

мистецтва на рівнях розвитку її естетичної 

культури. 

Від художнього смаку залежить 

спрямованість знань особистості, розвиток і 

вдосконалення творчих здібностей, 

оцінювання явищ, задоволення естетичних 

потреб. З урахуванням об’єктивних умов і 

можливостей формується її творча 

спрямованість, конкретизуючись у 

відповідних перевагах і мотивах вибору. 

Педагогічні завдання з розвитку смаку 

полягають у тому, щоб формувати інтелект 

особистості на основі обраних індивідуальних 

естетичних цінностей.  

Мета статті – проаналізувати основні 

структурні компоненти категорії «естетична 

культура». 

Виклад основного матеріалу 

https://orcid.org/0000-0002-9130-1364
https://orcid.org/0000-0002-0016-1547
mailto:oksgav0405@gmail.com
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дослідження. Сучасні соціокультурні умови 

життя на перший погляд повинні сприяти 

духовному розвитку людини, однак практика 

показує, що індивідуальна культура часом 

відстає від суспільної естетичної культури. У 

зв'язку з цим постає питання про розвиток 

індивідуальної естетичної культури, що 

регулює всі основні структурні елементи 

включаючи смаки. Співвідношення 

об’єктивної громадської цінності смаку з 

суб’єктивною оцінкою – оптимальна рівність, 

якої необхідно прагнути у навчально-виховній 

діяльності.  

Деякі зарубіжні автори К. Арендт, 

К. Бахман, Д. Уайт розглядали смак творця як 

продукт його суб'єктивної свідомості, що 

ізольований від реальної дійсності. 

Прихильники цих теорій стверджували, що 

художник, композитор, поет не повинні в 

своїй творчості виходити з певних соціально-

естетичних норм розвитку суспільства, 

оскільки мистецтво вільне від будь яких 

естетичних орієнтирів, смаків, ідеалів. Така 

тенденція шкодить сучасній  творчій молоді, 

яка, сприймаючи систему духовних 

цінностей, активно входить у життя, приймає 

естафету змагань умів і талантів. Естетичні 

інтереси, запити є одними з важливих мотивів 

поведінки молодої людини в суспільстві. В 

сучасному світі питання щодо позиції молоді 

набуває важливого значення.  

Як свідчить практика, смак тісно 

пов'язаний з модою, при цьому необхідно 

зазначити, що в проявах моди визначну роль 

відіграють не тільки естетичні, соціально-

психологічні фактори, але й національні 

традиції народу. Відомо, що мода 

недовговічна, однак завдяки їй дуже часто 

активізуються ті чи інші настрої в суспільстві. 

Особливо це помітно у сфері естрадного 

музичного мистецтва, де постійно виникають 

модні стилі, жанри, а також наслідування 

видатних майстрів, а іноді й сумнівних 

«зірок», яких винесли на пік популярності 

потужні рекламні засоби. 

У наш час естрадний бум значно 

розширив коло творчих експериментів за 

рахунок молодих аматорів та професійних 

музикантів. У дзеркалі моди стали 

акцентуватися окремі компоненти музичної 

мови: ритм, динаміка, тембр, інтонація, 

виконавська манера, інструментарій, 

репертуар, а через нього – ідеали, світогляд, 

культура.  

У минулі часи, коли ще не набуло такого 

розповсюдження масмедіа, значне місце у 

побуті відводили домашньому музикуванню. 

Це було модним та престижним у колі 

освічених людей. Для цього композитори 

спеціально писали музичні твори, робили 

легкий переклад опер, оперет, симфоній, 

квартетів для клавесину, а згодом і для рояля. 

Існувала так звана «салонна» музика та 

оркестри, які її виконували. На цій основі 

народився романс, у жанрі якого творили 

багато композиторів.  

Нині, завдяки сучасним технічним 

засобам масової інформації ще стрімкіше 

виникає «звуковий потік», з якого черпаються 

музичні враження.  

Французький композитор А. Онеггер у 

своїй книзі «Я – композитор» висловив 

занепокоєння з приводу того, що музика 

прийшла на вулицю і перетворилася у 

звичайний шумовий фон, у якому добре себе 

почувають пісні-одноденки. Він відзначає, що 

якщо у  50–60-ті роки минулого століття 

модний шлягер жив приблизно один рік, у 70-

ті цей термін уже півроку, у 80–90-ті – 3-4 

місяці, а тепер він популярний лише декілька 

тижнів [7, с. 20].  

Невпинна гонитва за модою, особливо у 

світі естрадної музики, триває безперервно. 

Це стосується не лише процесу сприйняття, 

але й процесу творення. Бажання бути 

суперсучасним, винайти новий ритм, мотив, 

інтонацію і випередити інших – у цьому 

вбачають свою престижність молоді автори 

пісень та виконавці. 

Відома вчена І. Климук зазначала, що 

мода є специфічна та достатньо динамічна 

форма поведінки людини, яка виникає 

переважно стихійно під впливом домінуючих 

у суспільстві настроїв, захоплень [5]. Інші 

автори пов’язують моду із політикою, 

культурою, ідеологією, пропагандою. В теорії 

естетики мода трактувалася як прояв смаку, 

або його відсутність. На здатність моди 

задовольняти будь-який смак указувала 

представниця західної естетичної школи Єва 

Іохімзен, яка стверджувала, що «в умовах 

масового виробництва не політика, а 

мистецтво та естетика формують вільний, 

рухливий, динамічний смак, а не «нюх» на 

моду» [4, с. 43]. Однак мода не завжди 

підкоряється естетичному смаку. Наприклад, 

при абсолютному збігу смаків у деякої групи 

людей, у них можуть бути зовсім різні види 

моди. Якщо один не любить слухати рок-

музику, а інший не любить класику, але 

обидва полюбляють джаз, то в такому 

випадку естетична цінність джазу буде для 

обох вища, ніж року та классики, оскільки 

зацікавленість визначає вибірковість жанру. 

Можна високо оцінювати твір, помилково 

думаючи, що він належить одному з 

найпопулярніших композиторів, але якщо 

помилка виявлена, то критерії переваг даного 

твору значно знижуються, що свідчить про 

породження хибних орієнтирів. 
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Творчо мислячий музикант завжди 

прагне створити щось нове, і потреба 

стимулює його інтелектуальну діяльність. 

Потреба нового є однією з характерних 

особливостей естрадної творчості молоді. 

Постає питання: чи завжди ця потреба 

реалізується в достатньо репрезентативний 

коефіцієнт корисності? Як свідчить досвід, 

наслідування лише новомодним віянням 

швидкоплинної естради не дає можливості 

помітити та осягнути дійсно цінне та видатне 

навіть у цій сфері. 

Коли народжується мода та спалахують 

масові захоплення, неважко помітити, що 

найновіша пісня не завжди стає модною. Її 

«модність» проявляється лише в тому разі, 

коли пісня стає масовою. «Наступ» моди 

залежить від динаміки проявів масового 

захоплення. Будь яка музична новизна може 

захопити широке коло слухачів, у тому числі 

й слухачів зі сформованими особистісними 

критеріями сприйняття мистецтва. Тому чим 

менше розвинений відбірковий смак, тим 

більше особистість піддається впливу 

колективної думки оточуючих. 

Загалом це являє собою діалектично 

багатозначне соціокультурне явище; при 

цьому між практичною сферою впливу моди 

та її теоретичним розумінням завжди існувала 

неоднозначність. Дискусія щодо моди, а саме: 

сприймання її як позитивного чи негативного 

феномену в системі духовних цінностей,  – 

триває і не закінчується. Безперечно одне: 

мода має елементи естетичних якостей та 

наділена виховними функціями, у формуванні 

особистості вона відіграє позитивну роль. З 

іншого боку, якщо стандарт іде в ногу з 

модою, до того ж він привабливий та гнучкий, 

тоді мода виступає як прогресивний рух до 

оновлення або утвердження позитивних 

традицій. Що стосується музичної моди, то 

найбільше переважає суперечно-емоційна 

форма стихійного впливу музики, яка 

залежить від смаків, настроїв, ідеалів різних 

прошарків суспільства, а також від характеру 

пропаганди, соціальних умов та різноманітних 

культурологічних ситуацій. Розглядаючи 

процес впливу естрадного музичного 

мистецтва, важливо не тільки орієнтуватися 

на високий рівень смаку, ідеалів та почуттів 

особистості, але й на те, які саме твори ця 

особистість відбирає, і чи є вони повноцінною 

художньою продукцією. Одночасно музична 

мода не тільки відображає ставлення 

особистості до певних естетичних цінностей 

музики, але й створює атмосферу її 

розповсюдження. 

Відомо, що візитівкою багатьох 

естрадних виконавців є рівень популярності 

та моди на них: чим відоміший виконавець, 

тим більше у нього шансів стати серед своїх 

прихильників законодавцем моди, 

виконавського стилю та поведінки. 

Доведено, що за сприятливих умов 

музична мода може привести до серйозної 

переорієнтації художнього смаку 

прихильників естради: від поверхового 

захоплення модною піснею-одноденкою до 

інтелектуального сприйняття великих 

музичних творів. Залучення до модного 

стандарту здійснюється через емоції, 

навіювання, а іноді й примусово. Викликаючи 

почуття спільності, надійності, стандарт 

спрямовує колективну вибірковість та 

позбавляє вибору. Наслідування певного 

прикладу полегшує процес орієнтації у 

величезних просторах музичної інформації, 

формуючи стереотип смаків, емоцій та потреб 

слухача. Будь-яке відхилення від прикладу-

стандарту породжує почуття неприйняття 

інших музичних стилів, напрямів та стихійно 

викликає до них нігілізм.  

Безперечно, не слід поспішати з 

висновками, тому що далеко не всі 

прихильники естради, джазу, рок-музики 

дозволяють собі бути в «опозиції» до 

загальноприйнятих музичних цінностей. Але 

знаходяться й такі, для яких існують лише 

свої «стандарти», піднесені на пік моди. У 

молоді, – підкреслює доктор філософії 

Ю. Афанасьєв, – прагнення відповідати 

прийнятим стандартам, бути на рівні того, що 

«прийнятно» в групі, дуже велике. Важливу 

роль відіграє і прагнення здобути автономію, 

а саме незалежність від дорослих» [1].  

Молодіжна музика набуває значення 

символу духовної незалежності, а питання 

компетентності в «своїй музиці» стає для 

багатьох однолітків досить вагомим, навіть 

хворобливим. Тобто ті, які добре знають цю 

сферу: ансамблі, нові пісні, кліпи, місця, які 

зайняли улюблені групи чи виконавці на 

різноманітних конкурсах, оцінюються своїм 

оточенням краще, вище; а той, хто не знає 

усього цього, виглядає відсталим, людиною не 

свого кола. Таким чином, відбувається 

особливий вид психологічного тиску: молодій 

людині необхідно підлаштовуватися під 

загальний лад, збирати певну інформацію, 

інакше він буде «чужинцем». 

Усе вищевказане доводить факт 

самоствердження, що тісно пов’язане з 

поняттям «престижність» та розглядається 

зазвичай як потреба у визнанні оточуючими, 

як високий рівень самооцінки. Якщо ефект 

самоствердження регулюється лише 

зовнішніми проявами (модні джинси, 

кросівки, окуляри, татуювання тощо), його 

легше нейтралізувати. Частіше 

самоствердження не стільки внутрішньо 
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прийняте, скільки імітується так, що зміна 

стилю одягу та інших зовнішніх атрибутів 

викликає ілюзію зміни і самої особистості. 

Одяг молодої людини є не тільки показником 

естетики чи культури, але й символом 

духовності. Але ще гірше, якщо виявляються 

внутрішні, приховані регулятори 

самоствердження – тоді відсутність бажаного 

рівня престижності може компенсуватися за 

рахунок підкресленого нахабства, невизнання 

авторитетів. Це зустрічається в підлітковому, 

а іноді і в старшому шкільному віці, тобто в 

період максимального прагнення до 

самоствердження. І якщо особливо завзяті 

прихильники естради збираються разом, то 

груповий фанатизм може призвести до 

проявів незрілої бравади, несмаку, вульгарної 

поведінки, чим пояснюються безлад та 

жахлива поведінка молоді на концертах 

естрадних зірок. 

Розглянемо, які ж існують критерії 

самоствердження і в чому вони 

проявляються? Їх можна розпізнати через 

вибір об’єкта наслідування. Спочатку 

особистість видивляється в іншу людину, і 

якщо цей об’єкт не лише копіюється, але й 

пропускається крізь фільтри ціннісних 

орієнтацій копіюючого, то даний об’єкт може 

стимулювати його внутрішній психологічний 

стан до самовдосконалення. Інакше лише 

зовнішнє копіювання зразка-ідеалу буде 

реалізоване з негативним ефектом. Відомо, що 

в процесі соціалізації молоді люди схильні до 

наслідування, запозичення окремих рис та 

особливостей свого зразка-кумира. 

Підкреслюючи провідну роль зразка в 

наслідуванні, англійський філософ-просвітник 

Джон Локк писав: «Ми всі в деякій мірі 

хамелеони, які завжди приймають 

забарвлення оточуючих речей» [8, с. 9]. 

В інструментальній музиці моделлю для 

наслідування часто виступають звукові 

образи, причому діапазон наслідування може 

простягатися від абсолютної абстрагованості 

до прямого цитування звуків оточуючого 

середовища. Деякі композитори, створюючи 

музичні образи, знаходили їх у природі: шум 

вітру, шелест листя, спів птахів і т.п. Інші в 

пошуках оригінальних рішень 

використовували в своїй творчості примхливі 

звукові сполучення, сюрреалістичні новації. 

Добре, що подібна звукова анархія епохи 

сюрреалізму, завдяки своїй  «специфіці» 

лишилась належністю небагатьох 

прихильників. 

На сьогоднішній день інформаційна зона 

відкрила широкий доступ до скарбниць 

світової музичної культури, чим поставила 

слухача перед вибором згідно з його 

музичними смаками, симпатіями та 

антипатіями. При цьому маяком для вибору 

досі залишається музична мода, яка ніби сама 

по собі викликає процес наслідування їй в 

тому чи іншому напрямках. 

Поширення низькопробних видів естради 

за допомогою медіазасобів інформації 

перетворилося у вигідний бізнес, ігноруючи 

моральні, духовні цінності та естетичні 

прагнення молоді. Господарі видовищних 

корпорацій, фірм звукозапису, які, не 

задумуючись, уніфікують смакові потреби 

молоді у відповідності зі стандартами низьких 

запитів, створюють атмосферу стандартизації 

потворних смаків.  

Відомо, що саме такий смак здатен 

знімати установку ціннісного статусу людини 

і диктувати культ підпорядкування всьому 

псевдооригінальному. З цього приводу             

З. Кодаї зазначав, що «в музичній творчості 

поганий смак – справжня психічна хвороба, 

яка випалює всяку сприйнятливість душі» [10, 

с. 185]. 

У прагненні до комерційного успіху 

творчість багатьох сучасних рок-груп 

прийняла самі екстравагантні форми, оскільки 

на естраду стала виноситися нарочито 

відверта порнографія, розрахована на епатаж 

слухацької аудиторії. Ставка на культ сексу 

нівелюють смаки молоді під стереотип 

безкультур’я. Проти тотального 

розповсюдження подібної продукції активно 

виступали прогресивні вчені і педагоги 

багатьох країн. Вітчизняні вчені А. Гордієнко, 

В. Мазепа, В. Передерій свого часу дали 

пояснення; надмірне захоплення попсою 

призводить молодих до недооцінки класичної 

спадщини, заперечення виховних, художніх, 

пізнавальних функцій мистецтва. Дослідники 

підкреслювали думку про те, що музичні 

цінності попереднього історичного періоду, 

які слугували вдосконаленню смаку та 

емоційної сфери особистості, зберігають свою 

цінність в системі наступної епохи, незалежно 

від будь-якої структури суспільства. 

Головним засобом цієї установки в 

суспільстві є художні цінності, що 

складаються на кожному з етапів суспільного 

розвитку. У ході їх сприйняття художній смак 

виступає як певна ціннісна орієнтація, будучи 

своєрідним механізмом регуляції естетичної 

свідомості особистості з метою підготовки її 

до безпосередньої культурної художньої 

діяльності, як усвідомленого мотиву дії. 

Наявність естетичної культури, що 

представляє собою стійку психологічну 

властивість, дозволяє правильно 

орієнтуватися особистості в різноманітті 

мистецьких напрямків, пропускаючи крізь 

призму свого смаку почуте чи побачене.  

У мистецтві, наприклад, композитор, 
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художник, чи поет відображають свій 

естетичний досвід, творчі задуми та цілі. Їх 

творче життя виступає відображенням 

суспільного життя, оскільки мистецтво є 

результативним проявом культури. Будучи 

своєрідним орієнтиром у музичному житті 

творця, смак впливає на оцінку і вибір об'єкта 

наслідування, виступаючи як стимул до 

творчості. Естетична культура, яка збагачена 

розвиненим смаком, стає інтегральним 

утворенням особистості, проявляючись 

пізнавальними і мотиваційними аспектами, 

включаючи необхідні інтелектуальні сфери з 

високою адекватною самооцінкою. 

Естетичний смак взаємопов'язаний також 

з світоглядною сферою, має важливе значення 

в стимулюванні художньої діяльності, 

служить потенціалом творчих потреб 

ціннісної шкали особистості, відповідної 

естетичної значущості виду жанру, стилю, 

напрямку в мистецтві. Вивчення 

функціонального співвідношення 

взаємозв’язку смаку з іншими компонентами 

естетичної культури забезпечує процес 

реалізації перспективи естетичного 

удосконалення особистості в усіх формах її 

художньої культурної  практики. 

Взаємодія смаку з такими компонентами 

естетичної культури як оцінка, потреби, 

інтереси, сприйняття, почуття та ін., 

приводить в активність, і, у свою чергу, 

сприяє його ефективному прояву. Отже, 

розвиток естетичної культури – це процес 

удосконалення художнього смаку особистості, 

що відубвається при цілеспрямованому 

впливові, який реалізується у творчому 

процесі, де маяком цього процесу краще 

всього може стати зразковий орієнтир, тобто 

естетичний ідеал. 

Естетичний ідеал є дієвим чинником 

розвитку духовної культури  особистості, 

еталоном естетичних норм, що включають не 

тільки красу людини, але й життєдіяльності 

суспільства, відображаючи  інтереси і 

моральні принципи, спрямовує і активізує 

творчий процес. Розвиток естетичного ідеалу 

особистості є багатогранним складним 

процесом, який  повинен розглядатися у 

взаємозв’язку з такими структурними 

елементами естетичної культури, як світогляд, 

естетичні потреби, смаки, інтерес, соціальна 

орієнтація. Становлення естетичної культури 

включає наявність цих елементів. 

У наукових дослідженнях широко 

розкривається проблема естетичного ідеалу в 

аспектах соціальної регуляції. Так, 

естетичному ідеалу як критерію краси 

присвячені роботи В. Корнієнко, Е. Шудрі; у 

дослідженнях Г. Падалки підкреслюється 

взаємозв'язок естетичного і морального 

ідеалів; різні підходи до розгляду естетичного 

ідеалу здійснювали Л. Архангельський, 

Г. Локарєва, В. Овчаренко, Б. Сікорський. 

Педагогами-практиками робляться 

спроби виявлення механізму перетворення 

чуттєвого досвіду в переконання особистості; 

визначаються різні засоби педагогічного 

впливу; виявляються умови та особливості 

впливу різних форм і методів роботи на 

процес формування ідеалу особистості.  

Формуванню естетичного ідеалу 

засобами музичного мистецтва у студентської 

молоді присвячені роботи В. Бриліної, 

С. Косіціної, І. Лісовської, Г. Локарєвої та ін. 

Теоретичне обґрунтування сутності 

естетичного ідеалу вимагає реалізації 

основних етапів роботи, які полягають у 

виділенні теоретичних витоків культурно-

історичного аспекту, аналізі існуючих 

визначень естетичного ідеалу у наукових 

джерелах.  

Поява низки соціально-філософських 

концепцій категорії естетичного ідеалу 

обумовлена історичним і культурним 

розвитком суспільства. Історія свідчить, що у 

античній естетиці окремо не виділялося 

поняття «естетичний ідеал». Проте під 

ідеалом згідно з філософією Стародавньої 

Греції, розумілась гармонійно розвинена 

особистість, яка знаходить втілення в 

живописі, скульптурі, архітектурі, музиці та 

інших видах мистецтва. Поняття ідеалу і 

розробка його концепції знайшли своє 

проектування в роботах французького 

філософа ХVІІІ століття Дідро, який відзначав 

значну  роль естетичного ідеалу, 

стверджуючи, що «без ідеалу немає істинної 

краси». Згідно з його теорією, тільки 

справжній художник здатний створити 

«прототип», щоб «піднятися до істинного, 

ідеального образу краси». Виділяючи 

прототип як ідеальну модель, він представляв 

естетичний ідеал як абсолютну норму 

прекрасного [9, с. 11]. 

Найбільш ґрунтовно проблема ідеалу  

була розроблена в німецькій класичній 

філософії ХІХ століття. Філософи 

висловлювалися про «ідеальну красу» в 

живописі, про ідеал «тілесної краси» в 

скульптурі, акцентуючи увагу на тому, що 

найвища краса вимірюється «лише за 

допомогою ідеалу». У відомій праці І. Канта 

«Критика чистого розуму» розглядається 

співвідношення ідеалів з дійсністю. Ідеали, 

згідно з І. Кантом, є регуляторами практичних 

вчинків, прикладом для наслідування, вони 

слугують прообразом для повного визначення 

своїх дій [3, с. 203]. Він визначав ідеал як 

досконалість загальнолюдського 

взаєморозуміння, як продукт усвідомленої 



НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Педагогічні науки Випуск 1 
 

 

13 

уяви і стверджував, що ідеал і прекрасне 

тотожні і проявляють свою сутність в 

мистецтві. Згідно його теорією, естетичний 

ідеал виступає активізатором розвитку 

творчої уяви, однак оцінка прекрасного 

відрізняється від оцінки матеріально-

практичної діяльності людини і зводиться до 

суб'єктивного сприйняття.   

Сучасні вчені А. Гордієнко, В. Корнієнко, 

В. Кудін, Л. Левчук розвили діалектичні ідеї 

можливостей конкретної реалізації ідеалу, 

його складу і ролі в житті суспільства, 

підкреслюючи вирішальне значення його в 

культурній практиці. Отже, ідеал був 

витлумачений як свідома мета, організуюча 

реальна сила, яка спрямовує практичну 

діяльність особистості на вирішення 

конкретно поставлених завдань,  творче 

пізнання дійсності, що грає важливу роль у 

вихованні естетичної культури особистості. 

Розвиненість естетичної культури кожного 

окремого члена суспільства  – трактували 

вчені  –  залежить від соціальних умов життя, 

його естетичного досвіду удосконалення 

самосвідомості. 

У сьогоденні естетичний ідеал 

розглядається як невід’ємна частина цілісної 

системи естетичного виховання 

підростаючого покоління. У своїх 

дослідженнях А. Гордієнко підкреслював, що 

ідеал включає в себе як нерозривно 

взаємопов’язані складові частини естетичного 

й морального аспектів, тому  в його реалізації 

все більшого значення набуває проблема 

духовного формування особистості, оскільки 

ідеал містить у собі перспективу розвитку 

моральних відносин між особистістю та 

суспільством, виступає в якості зразка 

досконалості людських відносин і допомагає 

людині оцінювати свою поведінку й обирати 

напрямок дій, які стають переконаннями [2].  

Конкретизуючи змістовну сутність 

ідеалу, Г. Локарєва узагальнює, що ідеал 

естетичний – найбільш загальне уявлення про 

прекрасне в природі, суспільстві, культурі, 

мистецтві і сприймається як мета» [6, с. 24–

25]. 

Паралельно з філософським осмисленням 

даного поняття ряд дослідників пропонують 

такі визначення, які, на наш погляд, 

відображають педагогічний аспект змісту, 

специфіки та можливості формування 

естетичного ідеалу особистості (Д. Джола, 

Т. Кучай, В. Муріан, А. Щербо та ін.).  

Отже, формування уявлень про 

досконалу красу проявляється в 

особистісному естетичному відношенні до 

мистецтва, до людей, до природи, до трудової 

діяльності. Згідно з висловлюваннями 

згаданих авторів, естетичний ідеал як 

феномен реалізується в творах мистецтва і 

сприяє духовному становленню особистості, 

стаючи ключовим компонентом розвитку 

естетичної культури. Одночасно процес 

становлення естетичного ідеалу особистості є 

багатогранним явищем, функціонування якого 

неможливо уявити без урахування орієнтації 

на естетичну культуру розвитку суспільства.  

Паралельно, соціокультурні умови життя 

суспільства впливають на розвиток 

особистості, а естетичний розвиток індивіда 

потребує відповідних педагогічних зусиль. У 

зв'язку з цим завжди постає питання про 

виховання індивідуального естетичного 

ідеалу, у якому збіг об’єктивної суспільної 

цінності з суб'єктивною оцінкою особистості є 

оптимальною рівністю, до якої необхідно 

прагнути у педагогічній діяльності. 

Підведемо первісний підсумок. Якщо 

естетичний смак базується на досвіді 

сприймання, емоційно-образному мисленні, 

то ідеал – на еталоні естетичної досконалості, 

що у сукупності утверджує духовні орієнтації 

особистості в культурному середовищі. 

Важливим також компонентом у трактуванні 

поняття «естетична культура» є естетичні 

почуття, емоції, які в творчій діяльності 

відіграють провідну роль (І. Зязюн, 

Н. Лазаренко, Н. Сегеда, В. Фрицюк, 

В. Черкасов).  

Як визначали психологи А. Душний, 

Г. Костюк, В. Моляко, В. Романець – емоційні 

функції більше пов’язані з діяльністю правої 

півкулі головного мозку, для якого характерна 

домінуюча просторообразна переробка 

інформації. Правий напівкульовий тип  мозку, 

який є своєрідним генератором емоцій, 

співвідноситься з анатомо-фізіологічними 

особливостями побудови всієї нервово-

мозкової системи. Сприйняття будь-якої 

сенсорної інформації – це складна 

функціональна система, яка спирається на 

спільну роботу цілого комплексу 

аналізаторних  і коркових зон, кожна з яких 

робить свій внесок у побудову активної 

перцептивної діяльності. Вони довели, що 

основою всіх емоційних утворень, які 

виникають в процесі сприйняття музики, 

являється естетичне переживання. Емоції, що 

переходять в цей стан, характеризують 

оціночне відношення слухача до твору, який 

сприймається. За допомогою фантазії 

сприйняття, естетичні переживання 

набувають рис художнього образу.  

На здібності до творчої фантазії 

опираються і слухач, і виконавець, і 

композитор. Відомо, що у них більш 

розвинені звукові уявлення, з яких 

створюється уявний образ. Оскільки уява – це 

здатність головного мозку утворювати, 
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переформовувати нові міжаналізаторські 

зв’язки, то процес створення нових художніх 

образів будується на асоціативній діяльності 

свідомості. Одним із кульмінаційних 

моментів в діяльності творчої уяви є інтуїція, 

яка активізує і прискорює в процесі 

сприйняття музики такі розумові операції, як 

синтез і аналіз. Якщо творча уява знаходиться 

під контролем естетичних почуттів, то це 

сприяє високому рівню музично-творчого 

розвитку. В той же час уява музиканта з 

нерозвиненим смаком може призвести його 

творчу діяльність до негативних результатів. 

Тому сприйняття і створення музики 

невіддільні від процесу уявлення, фантазії, 

естетичного переживання. Синтезуючи 

емоційно-чутливий досвід і нову інформацію, 

отриману музикантом, уява стає 

змістовнішою та багатшою, і тоді вона сприяє 

виникненню емоцій вищого порядку: радості, 

суму, гніву, захоплення, здивування. 

Психологічні особливості естетичних 

почуттів можуть проявлятися у формі: а) 

афектів (бурних короткочасних переживань); 

б) настроїв (більш слабких почуттів). 

Естетичне почуття розвивається разом з 

чуттєвим досвідом особистості, в якому 

концентруються естетичні переживання 

завдяки освоєним особистістю цінностям. 

Саме набутий досвід на чуттєво-

інтелектуальному рівні «сигналізує» про 

дійсний або хибний рівень естетичних 

переживань, а вони, в свою чергу, збагачені 

відповідними компонентами, піднімають 

викликані музикою емоції на рівень 

естетичних почуттів. Чим багатограннішими є 

ці зв’язки, тим глибше проникнення в 

емоційний світ особистості, тим яскравіша 

чуттєва сторона сприйняття.  

Слуховий досвід музиканта, 

прикрашений естетичними емоціями, регулює 

його почуття, вносячи в них естетичні 

переживання. Специфічними для музичного 

переживання є перш за все, почуття, емоції, 

настрої. Саме естетичне розуміння музики є 

насамперед емоційним переживанням, тому 

що художні образи – це образні почуття. 

Через вираження емоцій музика здатна 

відтворювати «думки та образи» або «картини 

природи». Можливість такого сприймання по 

відношенню до значних та глибоких творів 

мистецтва не може бути безпосередня, тому 

що даний процес вимагає великої попередньої 

роботи, високої культури – спеціальної, 

естетичної та загальної. 

Завдяки емоційній повноті музичних 

творів почуття слід вважати початковою 

формою виховання емоційно-чуттєвого 

відношення до творів мистецтва. З одного 

боку, емоція виступає як прояв сприймання, з 

іншого – переживання пов’язані між собою  і 

віддзеркалюють компоненти музичного 

сприймання. 

Звучання найкращої музики пробуджує у 

слухача багатобарвну гаму витончених 

емоційних переливів і яскравих почуттів та 

настроїв. У той же час, сприйняття музики 

носить естетичний характер, де емоційні 

переживання переплітаються з художньо-

образним мисленням. Сприймання може бути 

і несвідомим, і цілеспрямованим, відбірковим. 

У процесі сприймання виникають асоціації, 

засновані на попередньому слуховому досвіді, 

з якого формується естетичне відношення 

особистості до музики, адже сприймання 

навіть нескладних за змістом та формою 

музичних творів – процес 

багатокомпонентний. Найхарактерніші ознаки 

естетичного сприймання музики – це 

емоційний відгук на неї і здатність до 

почуттєвого диференціювання. 

Визначення рівня розвитку музичного 

сприймання необхідне для того, щоб 

прогнозувати ефект музичної дії на естетичні 

почуття особистості. Під ефектом музичної дії 

розуміється ступінь зміни емоційного стану, 

викликаного тим чи іншим музичним твором. 

В результаті накопичення слухових уявлень 

стає невід’ємною частиною розвитку 

естетичної культури майбутнього фахівця.  

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Підсумовуючи 

вищесказане можна зробити висновок, що 

почуття істотно визначаються еквівалентними 

параметрами інтенсивності, валентності і 

когнітивним змістом музичної творчості. 

Цілком ймовірно, усвідомлення границь 

чуттєвих переживань завдяки ефектам 

конгруентності і контрасту та завдяки 

комплементарній і резонансній функціям 

виходить за рамки чисто слухових вражень і 

займає важливе місце у логіці побудови 

структурної ієрархії естетичної культури 

поряд з естетичним смаком, ідеалом, творчим 

досвідом тощо. 
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В 

СИСТЕМІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ 

 
Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. В кoнтeксті 

сучaсних суспільних змін в усіх рoзвинутих 

крaїнaх проблема розвитку освіти, зокрема, 

технологічної, відзначається надзвичайною 

складністю. Сeрeд вчитeлів, щo прaцюють у 

шкoлaх, ліцeях, цeнтрaх прoфeсійнo-тeхнічнoї 

oсвіти тoщo тільки ті мoжуть збeрeгти якість 

освіти, хтo мaє сформовану професійну 

компетентність для вирішeння викликів чaсу, 

пoтрeб глoбaлізoвaнoгo суспільствa тa вимoг 

сучaснoї oсвітньoї рeaльнoсті. Всe 

aктуaльнішими у прoфeсійній діяльнoсті 

вчитeлів тeхнoлoгії і креслення, викладачів 

загально технічних дисциплін і методики 

навчання технології стaють бaгaтoгрaннa 

грaмoтність, ініціaтивність, висoкa 

відпoвідaльність, щo нeмoжливo бeз 

прoфeсійнoї кoмпeтeнтнoсті нa oснoві 

фундaмeнтaльних знaнь, які зaбeзпeчують 

сaмoрoзвитoк  в умoвaх динaміки ринку прaці. 

У зв’язку з цим гoстрo пoстaє прoблeмa 

оцінювання ефективності розвитку 

тeхнoлoгічної в системі вищої освіти. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Модернізація змісту вищої освіти 

залежить від сучасних науково-методичних 

підходів для забезпечення змістовної та 
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методичної наступності на всіх етапах 

професійної підготовки студентів; наявності 

оптимальної педагогічної системи 

професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Проблема розвитку технологічної освіти 

(ТО),  сучасної підготовки педагогів, зокрема, 

вчитeлів тeхнoлoгії і креслення, викладачів 

загально технічних дисциплін і методики 

навчання технології, неодноразово була 

предметом дослідження багатьох вітчизняних 

і зарубіжних науковців. Сeрeд них слід 

відзнaчити Д. O. Тхoржeвськoгo, В. М. 

Мaдзігoнa, В. К. Сидoрeнкo, В. В. Юржeнкo, 

Bernard Burnes, Ian Smith, Ruth Woodfield тoщo. 

Нeзвaжaючи нa вeлику кількість 

дoсліджeнь тa ініціaтив щoдo удoскoнaлeння 

прoфeсійнoї підгoтoвки учитeлів oзнaчeнoгo 

нaпряму, розвитку технологічної освіти, 

бaгaтo питaнь залишились  нeвивчeними.  

Мета статті –  обґрунтування та 

оцінювання розвитку технологічної освіти у 

вищій освіті.  

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Сьогодні шлях до формування в 

учнів (майбутніх фахівців з ТО) технологічної 

культури лежить через ефективну 

технологічну освіту. А це зумовило 

включення до навчальних планів 

загальноосвітніх шкіл багатьох країн світу 

освітньої галузі навчального предмета 

«Технологія», який в обов'язковому порядку 

вивчається в школах України, Західної 

Європи, США, Австралії, Казахстану й 

багатьох інших країн. Вона є обов'язковим 

предметом для всіх учнів. Наявність 

«Технології» в навчальному плані активно 

підтримується промисловістю й бізнесом 

багатьоїх країн, тому що цей предмет 

спрямований на розвиток творчих здібностей 

учнів і включення їх в творчу працю. 

Державний стандарт базової і повної 

середньої освіти, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України № 24 від 14 січня 

2004 р., передбачає уведення нової освітньої 

галузі «Технологія», основною метою якої, за 

О. Коберником, є формування технічно та 

технологічно освіченої особистості, 

підготовленої до життя та активної трудової 

діяльності в умовах сучасного 

високотехнологічного інформаційного 

суспільства, набуття учнями життєво 

необхідних знань та вмінь і навичок ведення 

домашнього господарства й сімейної 

економіки, основних компонентів 

інформаційної культури, забезпечення умов 

для їх професійного самовизначення, 

вироблення в них навичок творчої діяльності, 

виховання культури праці, здійсненні 

допрофесійної та професійної підготовки за їх 

бажанням і з урахуванням індивідуальних 

можливостей.  

Слід відмітити, що сучасна технологічна 

освіта орієнтована на розвиток та 

вдосконалення технологічних процесів, 

прогресивні засоби і технології. Як показала 

практика, швидкий розвиток вітчизняних і 

зарубіжних технологій значно випереджує 

зміст шкільних програм. Це вимагає 

постійного коригування шкільних програм з 

ТО. Технологічна освіта, як одна із 

складових освіти, за О. Коберником та                  

В. Сидоренко, забезпечує цілісний фізичний, 

інтелектуальний, соціальний й духовний 

розвиток учнів, формує у них технологічну 

культуру, творче відношення до праці. 

Загальновідомо, що основним 

напрямами розвитку ТО є: розробка та 

удосконалення наукових основ ТО на засадах 

вітчизняної та зарубіжної педагогічної науки 

і практики; виховання поколінь з новою 

технологічною культурою і новим технічним 

нестандартним мисленням; поступове 

реформування змісту ТО; зміцнення 

матеріально-технічної бази тощо [1; 2]. 

Oснoвним дoкумeнтoм 2018 рoку Рaди 

міністрів oсвіти крaїн ЄС, в якoму 

кoнкрeтизoвaнo зaвдaння Лісaбoнськoї 

стрaтeгії й визнaчeнo пeрспeктиви рoзвитку 

прoфeсійнoї oсвіти в Єврoпі, є дoкумeнт 

«Кoнкрeтні мaйбутні цілі oсвіти і 

прoфeсійнoї підгoтoвки» [3]. 

Oснoвною ідeєю Лісaбoнськoї стрaтeгії 

дoкумeнту є узгoджeність дій нa 

нaціoнaльнoму (дeржaвa), інституційнoму 

(oсвітній зaклaд) тa oсoбистіснoму (учeнь, 

студeнт) рівнях щoдo підвищeння якoсті 

oсвіти і прoфeсійнoї підгoтoвки в кoжній з 

крaїн-учaсниць ЄС. У 2019 р. у спільній 

дoпoвіді Рaди й Кoмісії ЄС щoдo викoнaння 

цілeй Лісaбoнськoї стрaтeгії у кoнтeксті 

прoфeсійнoї підгoтoвки фaхівців зaзнaчeнo, 

щo «мoтивaція, уміння тa кoмпeтeнтнoсті 

вчитeлів, виклaдaцькoгo склaду, 

aдміністрaції oсвітньoгo зaклaду є 

ключoвими для дoсягнeння якісних 

рeзультaтів в oсвіті» [4]. 

В пoлoжeнні «Спільні єврoпeйські 

принципи для визнaчeння прoфeсійних 

кoмпeтeнтнoстeй і квaліфікaцій вчитeля» [4] 

прeдстaвлeнo зaгaльні хaрaктeристики 

прoфeсії сучaснoгo єврoпeйськoгo виклaдaчa, 

в яких є: нaявність відпoвіднoгo дoкумeнтa 

прo oсвіту тa прoфeсійну квaліфікaцію, 

гaрaнтувaння бeзпeрeрвнoсті в oсвіті, 

мoбільність (бaжaння підвищити oсoбистий 

квaліфікaційний рівeнь в oсвітніх устaнoвaх 

Єврoпи), сприяння рeгіoнaльнoму й 

міжнaрoднoму співрoбітництву з oсвітніми 

зaклaдaми крaїни світу.  
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У Нaціoнaльній дoктрині рoзкритo 

oбoв'язoк дeржaви щoдo зaбeзпeчeння 

oснoвних нaпрямів діяльнoсті oсвітніх 

устaнoв, нaгoлoшeнo нa нaціoнaльнoму 

хaрaктeрі oсвіти і вихoвaння, рівних 

мoжливoстях для здoбуття якіснoї oсвіти, 

нaкрeслeнo шляхи зaбeзпeчeння 

бeзпeрeрвнoсті oсвіти, нaвчaння впрoдoвж 

життя, підкрeслeнo нeoбхідність зaстoсувaння 

інфoрмaційних тeхнoлoгій в oсвіті. Чіткo 

сфoрмульoвaнo вимoги дo сучaснoгo 

упрaвління oсвітoю, дo eкoнoміки oсвіти, 

вкaзaнo нa нeoбхідність пoєднaння oсвіти і 

нaуки, підгoтoвки пeдaгoгічних і нaукoвo-

пeдaгoгічних кaдрів, які були б спрoмoжні 

зaбeзпeчувaти сoціaльні гaрaнтії учaсникaм 

нaвчaльнoгo прoцeсу. У дoктрині визнaчeнo 

стрaтeгічні зaвдaння oсвітньoї гaлузі у сфeрі 

міжнaрoднoї співпрaці. Зaзнaчeні 

кoнцeптуaльні пoлoжeння дoкумeнтaльнo 

відoбрaжeнo в Зaкoні Укрaїни «Прo oсвіту», 

Нaціoнaльній дoктрині рoзвитку oсвіти в 

Укрaїні, Зaкoні Укрaїни «Прo вищу oсвіту», 

нoрмaтивних дoкумeнтaх Міністeрствa oсвіти 

і нaуки Укрaїни. 

На представленій моделі схематично 

зображено сім основних компонентів 

взаємопов’язаної системи розвитку 

технологічної освіти в університетській освіті. 

Розглянемо кожний з них окремо. 

1. Створення нових знань (С): 

оновлення змісту навчальних дисциплін і 

практики з технологічної освіти з 

урахуванням прогнозу зміни професійних 

компетентностей згідно розроблених і 

скоригованих відповідно до Державного 

стандарту зі спеціальності «Трудове навчання 

та технології», Національної рамки 

кваліфікацій та інших нормативних 

документів даного спрямування (С1); 

викладання навчальних курсів і практики за 

авторськими програмами, що складені за 

результатами власних досліджень(С2); 

всебічний розвиток творчого потенціалу 

викладачів і студентів (С3); забезпечення 

ефективної взаємодії та співпраці між 

замовниками та споживачами освітніх услуг 

(С4); поширення культури безпеки 

життєдіяльності людини через онлайн-курси 

та інші моделі навчання (С5); відповідальність 

за якість наданих освітніх послуг (С6); 

впровадження основ інклюзивної освіти (С7). 

2. Дослідницько-підприємницька 

діяльність (Д): підтримка на всіх рівнях 

міністерства освіти і науки, державних 

органів, підприємств та інших зацікавлених 

сторін ініціатив з проведення затребуваних 

наукових досліджень (Д1); створення 

інноваційних технологій через патентування 

та ліцензування (Д2); комерціалізація 

результатів науково-дослідних робіт та 

використання основних і допоміжних ресурсів 

(Д3); налагодження зв’язків з бізнесом, 

навчальними закладами та іншими 

інституціями (Д4); використання отриманих 

коштів на розвиток університетської освіти, 

зокрема, спеціальності з технологічної освіти 

(Д5). 

3. Забезпечення соціального розвитку 

(З): виховання у студентів культури безпеки, 

безпеки життєдіяльності (З1); консультування 

вченими державних та приватних закладів, 

фізичних осіб з питань технологічності (З2); 

підвищення заробітної плати професорсько-

викладацькому складу (З3); адаптація 

інноваційних моделей підготовки фахівців з 

технологічної освіти до потреб суспільства 

(З4). 

4. Організація і співробітництво у 

вітчизняному і міжнародному освітньому 

просторі (Ор): організація співробітництва 

різних форм між закладами вищої освіти та 

іншими установами (Ор1); організація 

співробітництва різних форм між студентами і 

викладачами (Ор2); моделювання реальних і 

віртуальних ситуацій у педагогічній і 

виробничій галузях (Ор3); дотримання 

принципів міжнародної відкритості та 

розвиток нових форм інституційного 

партнерства, які прискорять процес обміну 

науковим потенціалом, ресурсами і 

технологіями навчання (Ор4);; просування на 

міжнародний ринок наукових, технічних, 

технологічних, педагогічних та інших 

результатів розробок університетів в галузі 

охорони праці, продаж ліцензій та патентів 

(Ор5); підвищення рівня і рейтингової позиції 

університетів (Ор6); врахування міжнародних 

підходів при розробці освітніх програм, 

організації академічних і неакадемічних видів 

діяльності університету (Ор7); розвиток 

академічної мобільності при організації 

спільної роботи з усіма учасниками 

університетського освітнього процесу (Ор8). 

5. Організація навчання (О) (за 

рахунок розроблених наукових проектів, 

грантів тощо): забезпечення сучасних умов 

навчання студентів і роботи професорсько-

викладацького складу (О1); розвиток 

міждисциплінарних досліджень (О2); 

підвищення вимог до рівня навчання 

студентів і рівня викладання дисциплін та 

проходження практики (О3); зменшення 

навчального навантаження професорсько-

викладацькому складу (О4); створення в 

університетах фонду для стипендіальних 

програм для підтримки фінансового 

положення і досягнення студентів і 

викладачів (О5); створення в університетах 

бібліотеки з новітніми електронними 
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ресурсами і технологіями, наукових 

лабораторій, центрів (О6); створення в 

університетах комфортних умов навчання і 

відпочинку (О7). 

6. Пропагування технологічної освіти, 

трудового навчання, технології (П). 

Пропагування технологічної освіти 

передбачає врахування і обґрунтування 

престижності й важливості професій цього 

напряму. Показником вимірювання є кількість 

маркетингових й рекламних заходів (МР). 

7. Вивчення впливу психолого-

педагогічних, фізіологічних, генетичних, 

гендерних особливостей людини. Розгляд в 

університетській освіті психолого-

педагогічних, фізіологічних, гендерних та 

генетичних особливостей людини в галузі 

технологічної освіти допоможуть майбутнім 

фахівцям засвоїти вплив умов праці на 

відтворення концентрації уваги, 

продуктивності і безпеки праці (ВП) . 

8. Впровадження нової технологічної 

культури. 

Засвоєння в університетській освіті: 

нових досягнень науки і техніки (НТ), етики 

виробничих відносин (Е), сукупності 

технологій (Т), єдності і гармонійності 

матеріальної і духовної культури суспільства 

(МД). 

Сьогодні шлях до технологічної культури 

неможливий без технологічної освіти. Оцінка 

ефективності розвитку технологічної освіти в 

університетській освіті дозволить з’ясувати 

ефективність цього розвитку і розвитку 

кожного її компоненту (К). 

Пропонуємо таку формулу ефективності 

розвитку технологічної освіти в 

університетській освіті: 

Е = (К1хК2хК3хК4хК5хК6хК7хК8 – 

1)х100  (1), 

де К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8 – 

відповідні коефіцієнти (складові ефективності 

розвитку ТО) створення знань, дослідницько-

підприємницької діяльності, забезпечення 

соціального розвитку, організації і 

співробітництва у вітчизняному і 

міжнародному освітнього просторі, 

організації навчання, пропаганди 

технологічної освіти, трудового навчання, 

технології, вивчення впливу психолого-

педагогічних, фізіологічних генетичних, 

гендерних особливостей людини.  

Коефіцієнт створення знань К1 = 

С1/C10 + С2/C20 + С3/C30 + С4/C40 + С5/C50 

+ С6/C60 + С7/C70  (2),  

де С1, С2, С3, С4, С5, С6, С7 – відповідні 

розглянуті кількісні показники створення 

знань на кінець звітного періоду, С10, С20, 

С30, С40, С50, С60, С70 – відповідні кількісні 

розглянуті показники створення знань на 

початок звітного періоду. 

Коефіцієнт дослідницько-

підприємницької діяльності 

К2 = Д1/Д10 + Д2/Д20 + Д3/Д30 + 

Д4/Д40 + Д5/Д50 (3), де Д1, Д2, Д3, Д4, Д5 – 

відповідні розглянуті кількісні показники 

дослідницько-підприємницької діяльності на 

кінець звітного періоду,  Д10, Д20, Д30, Д40, 

Д50 – на початок звітного періоду. 

Коефіцієнт забезпечення соціального 

розвитку К3 = З1/З10 + З2/З20 + З3/З30 + 

З4/З40 (4),, де З1, З2, З3, З4 – відповідні 

розглянуті кількісні показники дослідницько-

підприємницької діяльності на кінець звітного 

періоду,  З10, З20, З30, З40 – на початок 

звітного періоду. 

Коефіцієнт організації і 

співробітництва у вітчизняному і 

міжнародному освітньому просторі 

К4 = Ор1/ Ор10 + Ор2/ Ор20 + Ор3/ Ор30 

+ Ор4/ Ор40 + Ор5/ Ор50 + Ор6/Ор60 + Ор7/ 

Ор70 + Ор8/ Ор80 (4),, де Ор1, Ор2, Ор3, Ор4, 

Ор5, Ор6, Ор7, Ор8 – відповідні розглянуті 

кількісні показники організації і 

співробітництва у вітчизняному і 

міжнародному освітньому просторі на кінець 

звітного періоду, Ор10, Ор20, Ор30, Ор40, 

Ор50, Ор60, Ор70, Ор80 – на початок звітного 

періоду. 

Коефіцієнт організації навчання  

К5 = О1/ О10 + О2/ О20 + О3/ О30 + Ор4/ 

О40 + О5/ О50 + О6/О60 + О7/ О70  (6),, де 

О1, О2, О3, Ор4, О5, О6, О7,– відповідні 

розглянуті кількісні показники організації 

навчання на кінець звітного періоду, О10, 

О20, О30, О40, О50, О60, О70 –на початок 

звітного періоду. 

Коефіцієнт пропагування 

технологічної освіти, трудового навчання, 

технології  
К6 = МР1 / МР10 (7), де МР1 – відповідні 

розглянуті кількісні показники пропаганди 

технологічної освіти, трудового навчання, 

технології на кінець звітного періоду, МР10 – 

на початок звітного періоду. 

Коефіцієнт вивчення впливу 

генетичних, гендерних та психолого-

фізіологічних особливостей людини на 

працю  

К7 = ВП1 / ВП10 (8), де ВП1 – відповідні 

розглянуті кількісні показники впливу 

психолого-педагогічних, фізіологічних, 

генетичних, гендерних  особливостей людини 

на працю на кінець звітного періоду, ВП10 – 

на початок звітного періоду. 

Коефіцієнт впровадження нової 

технологічної культури  

К8 = НТ1/ НТ10 + Е2/ Е20 + Т3/ Т30 + 

М4/ М40 + Д5/ Д50 (9), де НТ1, Е2, Т3, М4, Д5 
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– відповідні розглянуті кількісні показники 

впровадження нової технологічної культури 

(засвоєння в університетській освіті: нових 

досягнень науки і техніки (НТ), етики 

виробничих відносин (Е), сукупність 

технологій (Т), матеріально-технічної бази 

(М), кількість заходів з духовної культури 

суспільства (Д)) на кінець звітного періоду, 

НТ10, Е 20, Т30, М40, Д 50  – на початок 

звітного періоду. 

У формулі (1) оцінки ефективності 

розвитку технологічної освіти в 

університетській освіті всі коефіцієнти К1, 

К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8 пов’язані дією 

множення, тому без існування хоча б одного 

параметра (він буде дорівнювати нулю) 

оцінка Е буде – 100 . Від добутку семи 

коефіцієнтів віднята 1. Це має сенс, оскільки в 

чисельнику і знаменнику кожного з 

коефіцієнтів входять змінні на кінець і 

початок звітного періоду відповідно. Якщо всі 

сім множників, що мають бути пов’язані між 

собою (оскільки входять в єдину систему 

розвитку технологічної освіти в 

університетській освіті) будуть менше 

одиниці, формула оцінки покаже від’ємний 

результат. І, навпаки, якщо показники на 

кінець звітного періоду будуть більше  

одиниці, оцінка Е буде додатною. Керуючись 

тим, що ефективність розвитку має динаміку 

змін, можна обчислити і дослідити  її в будь 

який момент часу, знайти шляхи щодо 

покращення складових параметрів. Дана 

оцінка допомагає простежити та встановити 

тенденції щодо зміни розвитку технологічної 

освіти в університетській освіті, а також 

розробляти прогнози щодо ефективності 

цього розвитку за даних обставин в 

майбутньому. Дослідження відповідних 

формул (1) – (9) надає можливість прийняття 

динамічного управлінського рішення для 

зміни або стабілізації ситуації, що склалася. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Отже, проаналізовано 

значущість технологічної освіти на 

виробництві та інших закладах, у соціальному 

житті. Обґрунтовано модель із відповідними 

компонентами та їхніми параметрами 

розвитку технологічної освіти в 

університетській освіті в Україні. Розроблена 

модель у вигляді формул розвитку 

технологічної освіти в університетській освіті. 

Результат цієї моделі допомагає простежити 

та встановити сучасні тенденції розвитку 

технологічної освіти, зробити прогноз щодо 

ефективності розвитку технологічної освіти в 

університетській освіті за даних обставин у 

майбутньому. Подальші дослідження буде 

присвячено удосконаленню змісту 

професійної підготовки вчителів та викладачів 

з технологічної освіти в Україні та за 

кордоном.  
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ГУМАНІТАРНО-ЕКЗИСТЕНЦІЙНА СПОРІДНЕНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ Й УКРАЇНСЬКИХ 

КОРИФЕЇВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ Й НАУКИ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ 

 

       Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. На порівнянні й 

зіставленні розглянемо життєвий шлях 

видатних педагогів Януша Корчака (Генрика 

Гольдшмідта), Олександра Захаренка і Івана 

Зязюна – продовжувачів кращих педагогічних 

традицій минулого. З’ясуємо професійне 

кредо видатних педагогів-гуманістів, 

виокремимо спільне у їхній гуманітарно-

екзистенційній парадигмі, яка нині виразно 

окреслюється у сучасній вітчизняній і 

зарубіжній педагогіці, в основі якої лежить 

екзистенційна психологія, що базується на 

первинності буття людини в світі. Якщо в 

знаннєво-орієнтованій парадигмі вчитель 

виконує функцію транслятора знань, 

керівника процесу навчання, у особистісно 

орієнтованій – організатора, тьютора, 

помічника процесу здобуття знань, то в 

гуманітарно-екзистенційній парадигмі педагог 

виступає в ролі рівноправного суб’єкта 

взаємодії, фасилітатора, порадника, 

консультанта. Саме таку педагогічну 

ідеологію сповідували Я. Корчак, 

О. Захаренко, І. Зязюн. 

Історія знає не так багато педагогів, 

Вчителів, яким вдячні тисячі учнів, імена яких 

викарбувані на скрижалях пам’яті. Серед них 

імена Януша Корчака, Олександра Захаренка, 

Івана Зязюна, які поспішали робити добро 

людям і віддали своє життя за достойне життя 

інших людей. 

Педагоги були переконані: за всіх 

життєвих негараздів і обмежень добра у світі 

набагато більше, ніж зла, що дійсно бути 

добрим найскладніше, що для доброчинності 

необхідний особливий талант, безмежна 

терпимість і терплячість, жертовність для 

блага людей. Це вони й довели своїм 

життєвим і професійним подвигом. 

Видатні педагоги – поляк і українці – 

змогли піднятися на таку височінь 

завдячуючи тому, що міцно «стояли на 

плечах» своїх попередників, педагогів-

гуманістів Яна Амоса Коменського, Григорія 

Сковороди, Іоганна Песталоцці, Жан-Жака 

Руссо, Памфіла Юркевича, Костянтина 

Ушинського, Йогана Гербарта та інших. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Обґрунтовано нові підходи до 

освітньої методології такими українськими 

дослідниками, як В. Андрущенко, В. Биков, 

І. Бех, І. Зязюн, В. Кремень, В. Луговий, 

Н. Ничкало, В. Огнев’юк, П. Скляр, 

Н. Скотна, О. Сухомлинська та ін.  

Польські дослідники Ч. Вишневський, 

С. Волошин, Т. Врублевська, Я. Менсо, 

І. Мержан, Г. Морткович-Ольчакова, 

М. Роговська-Фальська, Я. Сілавко, 

А. Тхоржевський, М. Фальковська, 

М. Якубовськийта ін. присвятили свої 

наробки вивченню життя і педагогічної 

спадщини Я. Корчака. 

Досвід роботи О. Захаренка вивчали 

вчені НАПН України, теоретики і практики 

із 117 країн світу. Творчий доробок 

О. Захаренка аналізували М. Вашуленко, 

Т. Довга, І. Зязюн, Б. Кобзарь, В. Кузь, 

В. Омеляненко, Н. Орлова, В. Паламарчук, 

Л. Прокопенко, О. Савченко, 

О. Сухомлинська, М. Ярмаченко, Т. Яценко 

та ін. У їхніх наробках розглядаються 

окремі аспекти педагогічних поглядів, 

думок та ідей О. Захаренка. 

Мета статті – розглянути життєвий шлях 

двох видатних педагогів: Януша Корчака 

(Генрика Гольдшмідта) і Олександра 

Захаренка – продовжувачів кращих 
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педагогічних традицій своїх країн – Польщі й 

України. З’ясувати професійне кредо 

видатних педагогів-гуманістів, оскільки 

доробок видатних педагогів не задіяний 

ученими й практиками тією мірою, на яку він 

заслуговує. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Методологією дослідження є: 

положення системногоаналізу педагогічних 

процесів, положення теорії наукового пізнання, 

діалектичний взаємозв’язок явищ і необхідність 

їх вивчення в конкретних історичних умовах, 

концептуальні положення про зв’язок історії із 

сьогоденням, сучасної філософії освіти, 

необхідність творчого використання спадщини 

видатних педагогів минулого, зокрема Януша 

Корчака, Олександра Захаренка й Івана 

Зязюна у сучасній освітній практиці, 

загальнонаукові положення про 

загальнолюдські особистісні цінності та єдність 

загальнолюдських, національних і особистісних 

цінностей у навчальному й виховному процесі. 

Наукова новизна дослідження полягає в 

тому, що в умовах реформування й модернізації 

вітчизняної системи освіти вивчено досвід 

видатних педагогів – Януша Корчака, 

Олександра Захаренка й Івана Зязюна, 

з’ясовано їхні прогресивні ідеї у контексті 

вищеозначеної проблеми та її розв’язання. 

Виокремлено сформульовані й перевірені на 

досвіді «Правила життя» Януша Корчака, які 

через більш як півстоліття Олександр 

Захаренкой Іван Зязюн запропонували своїм 

учням – «Поради молоді, учням», що в 

основних положеннях суголосні з 

корчаківськими, удосконалюють їх, 

конкретизують і доповнюють; виробили 

кодекс-поради молодим колегам, учителям, 

науковцям, щоб вони могли успішно 

виховувати Людину в людині. 

У кінці ХХ століття академік із Сахнівки 

– Олександр Захаренко, продовжуючи 

традиції доброчинності гуманіста з Варшави, 

розвинув його ідеї, сформулювавши власну 

систему виховання, увівши такі поняття, як 

«педагогіка конкретної мрії», «педагогіка 

конкретної дії», «педагогіка родини – еліксир 

психічного й фізичного здоров’я дитини», 

«педагогіка доброти й щедрості людської 

душі», «педагогіка творення своїми руками 

добра на землі», «педагогіка трьох – батько, 

вчитель, учень», «педагогіка вічної естафети 

поколінь – першоджерело формування 

патріотичних почуттів».  

Сучасні умови розбудови й розвитку 

української державності вимагають виховання 

гуманістично спрямованої особистості, яка 

володіє не тільки глибокими знаннями, а й 

високим інтелектуальним і моральним 

потенціалом, ставленням до праці з 

урахуванням гуманістичних пріоритетів і 

загальнолюдських цінностей, широким 

кругозором, почуттям відповідальності перед 

суспільством за свої дії. 

Розв’язанню проблеми формування саме 

такої особистості, висококваліфікованого 

фахівця і досягнення ним відповідного рівня 

професіоналізму сприяє процес гуманізації 

системи освіти. У цьому зв’язку виникає 

потреба в історичному розгляді проблеми та 

конкретизації ідей у контексті гуманізації 

освіти як основи формування гуманістичної 

спрямованості особистості майбутнього 

фахівця. Особливого значення набувають 

наукові дослідження проблеми гуманізації 

освіти у процесі професійної підготовки 

майбутніх фахівців, оцінка реального стану і 

пошуку оптимальних шляхів її реалізації [9, с. 

277]. У цьому зв’язку вивчення досвіду 

видатних педагогів-гуманістів кінця ХІХ – 

початку ХХІ століття є об’єктивною 

необхідністю. Серед видатних педагогів-

теоретиків і практиків цього періоду своїми 

гуманітарно-екзистенційними ідеями й 

підходами до едукації дитини найбільш 

виділяються польський педагог Януш Корчак 

і українські організатори освітньої справи 

Олександр Захаренко й Іван Зязюн. 

Виховна система Я. Корчака є 

багатозмістовною і включає в себе елементи, 

що і сьогодні не втратили значущості та ваги. 

Це формування гуманістичних, соціально-

спрямованих якостей особистості; система 

дитячого самоврядування, система 

наставництва; система трудового виховання; 

організація суспільної думки як рушійної сили 

розвитку колективу; типологія дітей; 

принципи роботи з «важкими» дітьми; 

методика підготовки вихователів. Вирішенню 

цих проблем присвячено чимало теоретичних 

праць і років практичної педагогічної 

діяльності Я.Корчака. Багаторічна педагогічна 

діяльність дозволила йому створити цілісну 

унікальну виховну систему, що привертає до 

себе увагу педагогів та науковців багатьох 

країн 

Я. Корчак розробив низку принципових 

положень щодо організації дитячого 

самоврядування. Головними з них можна 

вважати: глибоке розуміння і сприйняття 

самоврядування не як зафіксованої сваволі, а 

як органів, що діють на засадах суспільно-

інституціональних вимог, законності і права; 

сутність самоврядування полягає в 

наполегливій праці кожного для того, щоб 

добре жилося всім в колективі; наявність 

чітко визначеної структури органів 

самоврядування, рівновагове співвідношення 

прав, обовʼязків і відповідальності; 

підзвітність органів самоврядування 
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колективу і підпорядкованість його дій 

спільновизначеним нормам. Принципові 

засади самоврядування у виховній системі Я. 

Корчака є тривалими і незмінними, а функції, 

масштаби і форми динамічно змінюються, як 

змінюються функціональні ролі вихованців і 

вихователів. Основною метою впровадження 

самоврядування в Домі Сиріт і Нашому Домі 

була підготовка дітей до активного, 

самостійного життя, формування 

організаційних навичок, здатності приймати 

рішення і виконувати їх. Можна визначити 

три головних елементи системи 

самоврядування в керованих ним дитячих 

засадах:  

1. Співуправління включає в себе спільне 

прийняття важливих рішень, систему повної 

відповідальності за їх виконання на всіх 

рівнях, діяльність товариського Суду і судової 

Ради на засадах законності, діяльність 

дитячого Сейму самоврядування на засадах 

спільно визначених гуманістично-правових 

норм.  

2. Співгосподарювання полягало в чітко 

налагодженій системі чергувань, інших видах 

самообслуговування (Нотаріат, Крамничка, 

Шафа знайдених речей, наставництво і 

опікунство, відповідальність за визначені 

ділянки роботи, відповідальність старших за 

молодших).  

3. Формування громадської думки 

відбувалося здебільшого завдяки організації 

газети, проведенню Плебісцитів, визначенню 

Категорій, діаграм досягнень і порушень. 

Змістовно-структурний аналіз 

самоврядування в дитячих закладах 

Я.Корчака засвідчив його системний характер. 

Самоврядування як система складається із 

взаємоповʼязаних, взаємодіючих, 

взаємообумовлених елементів. Воно діє на 

принципових гуманістично-правових засадах; 

має наскрізний характер, оскільки за формами 

організації охоплює всі напрямки 

життєдіяльності колективу, а за змістом 

впливає на кожну особистість в колективі. 

Самоврядування перебуває в стаціонарному 

стані відкритої системи, тобто стані рухливої 

рівноваги, зберігає при цьому принципи 

організації і періодично змінює активність 

напрямків та зміст форм залежно від 

конкретної організаційно-виховної ситуації. 

Вивчення наукової літератури, присвяченої 

спадщині польського педагога дозволяє 

стверджувати, що першим етапом 

впровадження, і водночас, забезпечуючи 

елементом практичного дитячого 

самоврядування в Домі Сиріт і Нашому Домі 

стала щотижнева газета. Організаційно-

принципові засади і мета її створення є 

осередком формування громадської думки і 

засобу розвитку самовиховної активності 

дітей.  

Другим етапом становлення 

самоврядування стало впровадження 

динамічної системи чергувань, що 

забезпечувала самообслуговування в дитячих 

закладах та формувала почуття 

відповідальності за доручену справу.  

Третім етапом розвитку дитячого 

самоврядування можна вважати дитячий 

товариський Суд. Товариський Суд за 

задумом Я. Корчака, повинен був допомогти у 

вирішенні суспільно-виховних завдань: – 

покласти початок реальній дитячій 

рівноправності; – розробити свою 

конституцію; – примусити дорослих 

проголосити декларацію прав дитини; – 

забезпечити життєдіяльність колективу на 

засадах прав, а не волі вихователя; – 

ствердити справедливість; – перетворити 

громадську думку в реальні важелі виховної 

дії; – покласти край деспотизму в будь-яких 

його проявах; – забезпечити механізм 

реалізації прав дитини.  

Четвертим, завершальним, етапом 

становлення і розвитку системи дитячого 

самоврядування стало створення Сейму 

самоврядування. Сейм, як вищий 

представницький орган законодавчої влади, 

було створено для вирішення справ дітей 

самими дітьми. Сейм виконував такі функції: 

затверджував видані судовою Радою закони 

або відхиляв їх; встановлював ювілейні і 

святкові дні; присуджував памʼятні листівки; 

приймав нових дітей та добивався 

виключення старших чи усунення вихователів 

у випадку необхідності; встановлював 

громадські звання вихованців; розглядав 

прохання та звернення дітей. В дитячих 

закладах Я.Корчака поступово структурно 

визначилися три гілки влади: – законодавча 

(Сейм, діючий на основі Статуту); – судова 

(товариський Суд і судова Рада, що діяли на 

основі Кодексу); – виконавча (старші чергові, 

Опікунська комісія, відповідальні за 

Плебісцит, Нотаріат, Газету, Таблицю, Шафу, 

проблемні комісії ). Дитяче самоврядування, 

що водночас виступало складовою 

соціального самоврядування, стало основою 

реалізації демократичних прав і свобод, 

способом гуманізації виховання, методом 

формування громадянської відповідальності, 

формою організації діяльності.  

Самоврядування в педагогічній теорії і 

практиці Я. Корчака дослідники його 

творчості визначають як принцип, метод, 

спосіб і форму організації життя, фактор 

переходу від виховання до свідомого і 

організованого самовиховання дитини і 

організаційного розвитку колективу, що 
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становить єдину систему і забезпечує 

оптимальну і гармонійну організацію життя і 

діяльності дитини у виховному закладі.  

Певні рівні педагогічного керівництва, за 

Я. Корчаком, знаходилися в прямій 

залежності від рівня пізнання дітей, 

визначення їх біопсихофізіологічних 

характеристик.  

На першому рівні Я. Корчак був 

одноосібним виразником суспільних вимог, 

формував групу активних однодумців серед 

дітей, запроваджував єдині правила і норми 

співжиття, ініціював створення газети і 

системи чергувань.  

На другому рівні педагогічного 

керівництва відбулася передача частини 

організаційно керівних функцій старшим 

вихованцям – Нотаріат, Плебісцит, 

Чергування, Крамничка, Діаграми, проблемні 

комісії. Відтепер частина організаційно-

виховних завдань визначалася і вирішувалася 

дітьми, дитячі будинки перейшли на 

самообслуговування, права дітей захищалися 

чинними моральними нормами і Нотаріатом.  

Третій рівень педагогічного керівництва 

характеризувався інтелектуальною, вольовою 

та емоційною єдністю колективу, в цей час 

відбувався максимально активний розвиток 

системи самоврядування – були створені вищі 

її органи, а також прийняті і затверджені 

законодавчо-правові нормативи життя 

колективу (Кодекс і Статут Дому Сиріт).  

Поступово відбувався перехід до 

четвертого, вищого рівня педагогічного 

керівництва дитячим самоврядуванням, яке 

перемістилось у площину морального 

розвитку і самовиховання особистості й 

колективу, на цьому рівні самовиховна 

активність дітей набула свідомо-

організованого характеру [2]. У педагогічній 

системі Я. Корчака фізичне виховання було 

одним зі складників загальної системи 

всебічного виховання дітей і молоді. 

Характерна риса цієї системи – відсутність 

примусу до вихованців, їх опертя на свободу й 

засади, які діти самі свідомо сприймали.  

Майже щодня педагог проводив 

антропометричні обстеження дітей для 

об’єктивної оцінки їхнього фізичного 

розвитку. Вимірювання маси та довжини тіла 

вихованців були предметом систематичного 

обговорення на нарадах вихователів будинку 

сиріт. Основну увагу при цьому 

зосереджували на з’ясуванні причин різних 

відхилень у фізичному розвитку, які, на його 

думку, залежали від стану здоров’я дитини, а 

також від її стосунків із ровесниками, 

вихователями, учителями та від успіхів у 

навчанні й особистому житті.  

Особливою характеристикою організації 

оздоровчого виховання дітей, за Я. Корчаком, 

були профілактика психічних і фізичних 

захворювань; формування вмінь та навичок 

збереження й зміцнення власного здоров’я; 

систематичні медичні обстеження дітей; 

свідоме визначення вихованцями потреби в 

здоровому способі життя (відмовлення від 

тютюнопаління й уживання алкогольних 

напоїв); вимогливе ставлення до раціону 

харчування дітей.  

Фізичні вправи, рухливі та спортивні 

ігри, ранкова гімнастика, туристичні походи – 

невід’ємна складова частина щоденного життя 

дітей із метою їхнього всебічного розвитку. 

Велике значення для загартування дітей і 

зміцнення їхнього здоров’я мали піші 

прогулянки на свіжому повітрі. Щороку його 

вихованці виїжджали до літнього табору. Це 

давало їм можливість активно відпочивати, 

брати участь у туристських походах, 

навчатися плавання, щоденно грати в рухливі 

та спортивні ігри. Діяльність та творчість 

Януша Корчака дає конкретну відповідь на 

питання: як належить розуміти широке 

поняття опіки над дітьми і що потрібно для 

цього робити щоб забезпечити їхні фізичні й 

психічні потреби, а також їхнє здоров’я і 

добре самопочуття.  

Винятково важливого значення в 

навчально-виховному процесі Я. Корчак 

надавав професійно особистісним якостям 

учителя.  

У своїй діяльності польський педагог 

намагався досягти високого професіоналізму. 

Саме на основі власного педагогічного 

досвіду гуманіст обґрунтував основи 

педагогічної етики, яка сформувалася на 

основі положень щодо загального ставлення 

педагога до дитини. У своїх творах педагог 

неодноразово звертався до питання щодо ролі 

та завдань вихователя в процесі формування 

особистості, побудови стосунків учителя й 

учня, виховання в учнів потреби в здоров’ї.  

Педагог-гуманіст вимагав від 

вихователів, які працювали в його дитячих 

будниках, високого професіоналізму, 

намагався навчити їх шукати нестандартні 

розвʼязки конкретної проблеми, розвивати 

педагогічну думку. Він не давав готових 

рецептів, не прагнув досягти єдиного 

розвʼязання у вирішенні суперечки. На думку 

Я. Корчака, кожен педагог повинен був 

самостійно дійти до свого переконання. Якщо 

не привчати цього молодих учителів, то 

згодом складніші проблеми їм буде значно 

важче розвʼязувати.  

Незважаючи ні на що, сміливу 

зацікавленість гуманістичною педагогікою 

польського педагога опікуна виявляв 

видатний педагог В. Сухомлинський. 
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«Педагогіка серця» Я. Корчака була для нього 

духовно близькою й мала значний вплив на 

формування його гуманістичних педагогічних 

переконань навіть в умовах радянської 

дійсності.  

В. Сухомлинський, увібравши у свою 

педагогіку гуманістичні ідеї великих 

попередників та традиції народного 

виховання, зумів створити власну педагогічну 

систему, яка утверджувала гуманістичні 

цінності.  

Педагог-гуманіст виступав 

правозахисником дитинства, що потребує 

мудрої любові й розумного виховання, 

гуманного ставлення. Знаменною подією в 

цьому контексті є нарис «Право дітей на 

повагу» (1929 р.) – своєрідний педагогічний 

маніфест, який відповідав на потреби того 

часу та навіть випереджав його. Як відомо, 26 

вересня 1934 р. прийнято Декларацію прав 

дитини (Женевська декларація), у якій 

наголошувалося, що людство повинно дати 

дитині все найкраще для всебічного розвитку 

й виховання. Отже, декларація містить знання 

тих проблем, яким Я. Корчак присвятив не 

одну працю [3]. 

Польський педагог, лікар, письменник 

Януш Корчак генерував і реалізовував свої 

педагогічні ідеї в ХІХ – ХХ столітті, а 

український педагог, письменник, академік 

Олександр Захаренко виношував проект 

школи майбутнього й наполегливо втілював 

свої задуми в життя в ХХ – ХХІ столітті. Але 

як же суголосно й унісонно звучать їхні 

педагогічні дискурси на відстані багатьох 

років, у різних епохах, у різних країнах, у 

різних навчально-виховних закладах. 

Що ж об’єднує цих велетнів духу, 

педагогів-новаторів, педагогів-учених, 

педагогів-практиків? Передовсім, природна, 

іманентна, всеосяжна любов до дитини, до 

маленької людини. На олтар цієї великої 

любові вони поклали своє життя. Один пішов 

з дітьми у газову камеру, другий згорів у 

напруженій, безкомпромісній боротьбі за 

дитяче щастя, за школу радості, за те, щоб, як 

сказав Папа Іоанн Павло ІІ, відкрити людське 

в людині. 

Корифеї передової педагогічної думки 

стояли на плечах своїх великих попередників, 

педагогів-гуманістів Яна Амоса Коменського, 

Григорія Сковороди, Памфіла Юркевича, 

Костянтина Ушинського, а Олександр 

Захаренко був ще й великим шанувальником і 

послідовником дитиноцентричної педагогіки 

Василя Олександровича Сухомлинського і так 

само як і він сповна віддав своє серце дітям. 

Ми не знаємо, які книги студіював Януш 

Корчак, а на робочому столі Олександра 

Захаренка поряд з книгами А. Макаренка, 

В. Сухомлинського, М. Пирогова, 

К. Ушинського завжди  були книги Януша 

Корчака. 

Януш Корчак був переконаний, що 

зробити світ щасливим без створення 

справедливої школи неможливо. Життєвим 

кредо Олександра Захаренка був девіз «Буде 

школа – буде село, буде держава». 

Авторські методи, форми і технології 

роботи, запропоновані свого часу Я. Корчаком 

(здоров‘язбережувальна технологія з такими 

формами роботи, як рухливі й спортивні ігри; 

реабілітаційна технологія, що реалізовувалася 

в процесі діяльності реабілітаційного суду; 

технологія виховуючого й розвиваючого 

середовища; технологія «спокійного кута»; 

технологія взаємодії «дорослий – дитина» з 

алгоритмом поетапного застосування й 

прийомом під назвою «парі»; «технологія 

життєвого плану», що мала на меті 

формування моральних якостей молодої 

особистості; технологія соціальної 

профорієнтації молоді; управлінська 

технологія, засобами якої були система 

самоврядування з такими соціально-

педагогічними інструментами, як «дошка 

оголошень», «поштова скринька»; технологія 

родинного виховання з методом наочності, 

алгоритмами розвитку інтелектуальної, 

вольової, емоційно-чуттєвої сфер), були 

новаторськими й радикальними, такими, що 

трансформували ставлення дорослого до 

дитини, створили підвалини для постановки 

дитини в центр усіх життєвих процесів, що 

відбуваються навколо неї, активним 

учасником яких вона має бути. 

Я. Корчак розглядав кожну дитину як 

окремий унікальний світ з безліччю 

можливостей, підкреслював важливість 

формування з дітей не одноманітних 

елементів суспільства і закликав створювати 

такі умови, за яких кожній дитячій 

особистості надається можливість розвитку 

вродженого людського потенціалу, котрий 

вона проявляє з раннього дитинства. В 

реалізованій педагогом системі виховання 

цьому слугували гармонізовані соціальні 

процеси адаптації, соціалізації та 

технологізації соціально-педагогічного 

впливу [8].  

Януш Корчак був кращим представником 

польської еліти кінця ХІХ – середини 

ХХ століття, а Олександр Захаренко – 

представником радянської інтелігенції кінця 

ХХ – початку ХХІ століття, але їхні 

педагогічні ідеї, методика їх реалізації, 

переконання були близькими за змістом і 

формою втілення їх у життя. 

Обидва педагоги були впевненими в 

тому, що реформи в житті дорослих потрібно 
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розпочинати з формування душ дітей, 

мудрого влаштування їхнього життя, охорони 

його від зла, заздрощів, почуття нерівності; 

закликали бачити й знаходити в дитині 

максимум росинок чистого, світлого, доброго 

й шукати не очима, а серцем, зазирнувши в 

очі дитини, бо очі «часто сліпі, особливо очі 

дорослих». У «Правилах життя» Януш Корчак 

цитує Гете: «Якби око людини не було так 

подібне до сонця, воно не бачило б сонця на 

небі». А далі дописав: «Чиї ж очі більше 

подібні до сонця, ніж очі дитини?» [7, с. 481]. 

І Я. Корчак, і О. Захаренко були 

мрійниками-реалістами, вони вважали, що без 

почуттів, зокрема без мрії неможливо 

виховати справжню людину з якостями, які 

зроблять і її саму, й тих, хто навколо неї, 

щасливими. «Мрія – чарівна казка… доростає 

до програми, яка серйозна, сувора, яка 

потребує й зобов’язує,… стає присягою біля 

прапора життя» [7, с. 499] – стверджує 

польський педагог. Практично в усіх його 

творах, особливо в повісті «Слава», яскраво 

розкрито значення мрії в житті знедолених 

дітей, які створили Спілку Лицарів Честі, 

членові якої «не дозволяється брехати, 

знущатися з тварин, курити й насміхатися з 

маленьких, він зобов’язаний захищати 

малюків і допомагати їм…» [7, с. 431], кожен 

повинен вірити, що може виправитися, що в 

нього є не лише недоліки, а й достоїнства» [7, 

с. 490]. 

Олександр Антонович Захаренко радив 

колегам і батькам, «щоб стати справжнім 

знавцем дитячих сердець, справжнім 

вихователем, справжнім авторитетом, не 

обмежуйтесь лише уроками. Якнайбільше 

бувайте з учнями, робіть їх позанавчальне 

життя цікавим і змістовним. Тоді прийде 

успіх, і ви дістанете справжню насолоду від 

педагогічної праці»; «Дорогіматусі й татусі, 

бабусі й дідусі, вчені й аспіранти, міністри й 

академіки. Усі громадяни. Підіть з дітьми 

своїми і чужими на уроки, у шкільні 

майстерні, на цвинтар, у ліс, музей, 

поспілкуйтесь з ними цілий день, попрацюйте 

разом на присадибній ділянці, відремонтуйте 

домашній реманент, напишіть історію свого 

роду чи просто помрійте. Потримайте свою 

дитину за руку, поки вона ще держиться у 

вашій руці. …Зробіть цей день найбільш 

бажаним для дитини, щоб, засинаючи, вона 

могла сказати: «Який сьогодні був чудовий 

день!» Зробіть це – і ви побачите, що щастя 

дитинства не в дорогих іграшках, солодкій їж 

ічи модних курточках, а у спілкуванні з 

рідними, дорогими людьми, спільній грі, 

роботі, творчості, в бажанні показати своє 

вміння, спритність, у гордості за близьких, 

школу, своє село» [1, с. 76–77]. 

Цитати дещо задовгі, але нам хотілося, 

щоб читач сам відчув безпосередньо дух 

великих педагогів, час, в якому вони жили й 

творили добро; що гуманізм, мудрість, якими 

вони володіли, не має обмежень часу, 

державних кордонів.  

Обидва педагоги були переконані: за всіх 

життєвих негараздів і обмежень на землі 

добра набагато більше, ніж зла, що дійсно 

бути добрим найскладніше, що для 

доброчинності необхідний особливий талант, 

безмежна терпимість і терплячість, 

жертовність для блага інших. Це вони й 

довели своїм життєвим і професійним 

подвигом. Як Я. Корчак, так і О. Захаренко 

створили дитячі республіки. Перший – у 

сирітському Домі в гетто, другий – у 

бригадному селі, далеко від культурних 

центрів. У їхніх освітніх закладах не було 

нерівності, тиранії, насильства, свавілля 

необмеженої влади. Педагоги-людинолюбці 

будували едукаційний процес на засадах 

дитиноцентризму, взаємоповаги, співпраці. І 

вихованці, і вихователі були переконані, що 

вони потрібні одне одному, що головними в 

житті є принципи справедливості, моралі, 

гуманізму.  

Педагогіка Корчака протилежна ідеї 

несупротиву злу, що підтверджує трагізм 

останніх років його життя. Вона виховувала 

дітей оптимістами, непримиренними до 

насильства. Він мріяв реформувати світ, 

переконати людську спільноту, що дітей  

потрібно не лише готувати до майбутнього 

життя, а створювати такі умови їхнього життя, 

щоб вони були готові продовжувати 

наповнене щастям, кращими духовними 

людськими якостями життя після закінчення 

освітнього закладу. Педагог був переконаний, 

що принижений, озлоблений, знедолений в 

дитинстві вихованець не може стати доброю, з 

почуттям гідності, не підлою людиною. 

Дитиноцентричне спрямування у 

літературно-педагогічній спадщині 

польського педагога першої половини ХХ ст. 

Януша Корчака (Генрика Ґольдшмідта) 

виявляється в такому: написанні дитячої 

літератури, творів зрозумілим для дітей 

стилем мовлення; зверненні у друкованій 

формі до батьків, педагогів-вихователів, до 

суспільства загалом задля привернення уваги 

до проблем виховання, позиції дитини в 

дорослому соціумі, актуалізації значення 

середовища виховання на формування дитячої 

особистості, обґрунтуванні потреби 

налаштування навчально-виховного процесу 

на потреби, інтереси та внутрішні можливості 

дитини. У контексті реалізації 

дитиноцентричної позиції Януш Корчак на 

сторінках своїх літературно-педагогічних 
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праць підкреслює значення виховання для 

молодої особистості та суспільства загалом, 

переконує у необхідності здійснення виховної 

діяльності на основі любові до дитини, її 

розуміння, прояву емпатії, поваги до дитини 

та визнання її рівноправності з дорослим, а 

отже, переміщення дитини в центр виховного 

процесу [8]. Саме ці ідеї, переконання 

польського педагога імпонували, були 

близькими українському сільському вчителю, 

стимулювали його думку, надихали на 

професійні й життєві подвиги. 

Все життя видатних педагогів було 

періодом зростання, дорослішання, розвитку 

кращих людських якостей, удосконалення, 

добудови душевного й духовного дитячого 

світлого, чистого, «справедливого 

королівства» їхніх особистостей. 

Їхнє життя, практичний досвід, 

педагогічні праці, се разом – одна з 

безкомпромісних, мудрих людських спроб 

знайти шляхи, які  виключали б появу в 

суспільстві людиноненависництва, 

насильства, жорстокості, несправедливості, 

які  сприяли б формуванню Людини в 

людині,− вдячної, добропорядної, глибоко 

моральної.  

Януш Корчак сформулював для дітей 

перевірені на досвіді «Правила життя», 

сутність яких полягає в тому, що якщо важко, 

треба старатися виправитися не одразу, а 

поступово; вибирати для початку лише один, 

найлегший недолік і передусім позбавитися 

його; не падати духом, якщо довго немає 

поліпшення, або навіть є погіршення; не 

ставити надто легких умов, але ставити саме 

такі, щоб мати можливість їх дотримуватися; 

не надто радіти, якщо одразу все вийде 

(позбавлятися від набутих недоліків легко, а 

від вроджених важко); загартовувати волю, 

роблячи те, чого ти не любиш, і не роблячи 

того, до чого ти звик [7, с. 492]. 

Через більш як півстоліття Олександр 

Захаренко створив свої «Поради молоді, 

учням». Вчитаймося, як вони в основних 

положеннях перегукуються з корчаківськими 

правилами життя, наскільки вони суголосні з 

ними, поглиблюють, доповнюють їх. Головна 

ідея порад в тому, що де б ти не був, ким би 

не став, завжди і всюди бережи честь 

Сахнівської школи, прославляй її своїми 

добрими справами; після школи жодного дня 

без діла; пам’ятай, лише в напруженій праці 

ти знайдеш своє місце в житті, своє щастя; не 

важливо, ким бути, важливо, яким бути; 

ніколи не паси задніх, будь попереду в роботі, 

в навчанні, на військовій службі; не цурайся 

рідної школи, залишайся її другом назавжди, 

дружи з меншими, дружи зі своїми вчителями 

на довгі роки; будь патріотом-

інтернаціоналістом, разом з усіма встань при 

потребі на захист любої Вітчизни; завжди 

почувайся членом колективу рідної школи і 

класу, в думках звітуй перед ними; залишайся 

людиною чистою, чесною, відвертою і 

справедливою; пронеси крізь усе своє життя 

синівську вдячність рідним, близьким, своїй 

Батьківщині; вчись завжди: і в сімнадцять, і в 

тридцять, і в сорок п’ять, бо лише в пізнанні 

світу – глибокий зміст людського життя; бери 

активну участь у суспільно корисній роботі 

[10, с. 78–79]. І в доповнення до цих порад: 

«Топчи свою власну стежку. Тільки вона 

правильна, бо вона – твоя» [5, с. 149]. 

Олександр Захаренко виробив також 

кодекс-рекомендації молодим колегам, 

учителям, щоб вони могли успішно 

виховувати Людину в людині, так звані творчі 

таємниці вчителя. Назвемо їх у контексті 

нашого дослідження: 

« – Де найперша таємниця творчості 

вчителя? Однозначно – в конспекті уроку, 

точніше у великій праці по підготовці до 

нього, неповторного, єдиного, як прожите 

життя, як неповторне свято єднання 

вчительської душі з душами своїх вихованців. 

– Друга таємниця творчості педагога у 

його відмові йти протореною стежкою, в його 

звичці знаходити нестандартні рішення будь-

якої проблеми. Кого люблять діти? Хто не 

такий, як усі, хто щодня радує їх новинкою, 

хто не буденно сіра, а святкова творча 

особистість. Це не лише Божий дар, цьому 

можна навчитися у ЗВО… . 

– Третя таємниця творчості вчителя в 

його повній свободі вибору форм і методів. 

Без неї він задихнеться. Вимога єдина – 

знання ґрунтовні з сумнівом і доказом, з 

власною думкою і елементом наукового 

дослідження. 

– Четверта таємниця – пробудження і 

розпізнавання у дітей природної 

обдарованості, яку всіма силами і вмінням 

педагога слід підтримувати, розвинути, 

досягти найвищого рівня творчості у вибраній 

галузі. 

– П’ята таємниця – в демократизації 

навчання, в поєднанні з високою 

вимогливістю, турботою про здоров’я дитини. 

– Шоста таємниця – стимул, стимул і ще 

раз стимул.  

Висновок Олександра Захаренка – 

аксіома. Без творчого вчителя не може бути ні 

нової школи, ні нового суспільства, ні вільної 

України. Поспішаймо робити добро. Духовне 

добро. Воно у стократ цінніше від 

матеріального. Повторімося в наших 

вихованцях прекрасними рисами національної 

культури, патріотичним духом любові до 

свого народу, любові до вищої якості людини 
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– творчості!» [5, с. 3–5]. 

Нині особливо важливим є втілення в 

едукаційний процес (навчання, виховання й 

розвиток особистості) характерної для 

методики педагогічної діяльності Януша 

Корчака й Олександра Захаренка філософії 

серця, освітня парадигма якої визначається 

так: виховати особистість, яка вміє і бажає 

творити добро для людей, яка вміє 

переборювати життєві негаразди, не 

втрачаючи гідності й не забуваючи своєї мрії. 

В устах Януша Корчака це звучить так: «Діти! 

Дерзайте, мрійте про славні справи! Що-

небудь та здійсниться!» [7, с. 442]. 

У кінці ХХ століття академік із Сахнівки, 

продовжуючи традиції доброчинності 

гуманіста з Варшави, розвинув його ідеї, 

сформулювавши власну систему виховання, 

увівши такі поняття, як «педагогіка 

конкретної мрії», «педагогіка конкретної дії», 

«педагогіка родини – еліксир психічного і 

фізичного здоров’я дитини», «педагогіка 

доброти і щедрості людської душі», 

«педагогіка творення своїми руками добра на 

землі», «педагогіка трьох – батько, вчитель, 

учень», «педагогіка вічної естафети поколінь 

– першоджерело формування патріотичних 

почуттів».  

Ще один палкий прихильник і реалізатор 

гуманітарно-екзистенційноїедукаційної 

парадигми – Іван Андрійович Зязюн  –  

нестандартна, непересічна, унікально 

талановита людина – апостол «Добра, Любові, 

Істини і Краси». Ці чотири категорії були 

життєвим кредо філософа-людинолюбця, 

педагога-гуманіста, достойного продовжувача 

і поціновувача гуманітарно-екзистенційних 

ідей видатних учених-людиноцентристів 

О. Захаренка, Я. Коменського, Я. Корчака,  

К. Ушинського, Г. Сковороди, 

В. Сухомлинського. 

Педагогіка добра І. Зязюна нині 

затребувана як ніколи у збуреному, 

неврівноваженому, заполітизованому і 

розгубленому українському суспільстві. 

Парадокс: XXI століття, Україна європейська 

держава, майже повністю домінує секундарна 

освіта, близько тисячі закладів вищої освіти 

(хоч доволі сумнівно, що всі вони саме вищі), 

потужні культурно-просвітницькі інституції, 

розмаїття конфесій, тобто є всенеобхідне, щоб 

люди все більше і все далі віддалялися від 

рудиментів біологічного, тваринного у своєму 

єстві. А оглянімося навколо незашореними 

очима і назвемо все, що нині коїться без 

евфемізмів: алкоголізація, наркотизація, 

делінквентність, прояви дикої жорстокості й 

садизму. Відкриваєш газету чи вмикаєш 

телевізор і зразу ж тебе ошелешують 

«новини» типу: син убив батька, сусідський 

парубок зґвалтував, пограбував і вбив 

стареньку, яка свого часу допомагала його 

доглядати, п’яний мажор збив насмерть 

декілька молодих людей, утік і був 

виправданий неправедним судом. І так 

щоденно й безкінечно. 

Неважко спрогнозувати, що ж буде далі, 

якщо врахувати, що нині йде жорстока війна, 

яка обов’язково по закінченню залишить свій 

жорстокий синдромний слід у психології 

багатьох людей, що значна частина населення 

легально й нелегально озброюється, що різке 

соціальне розшарування породжує все більше 

й більше заздрісності, злоби й ненависті, що 

велике число дітей виховується не на кращих 

людиноцентричних ідеалах, прикладах і 

постулатах, а на цинічних, садистських 

американських фільмах, у яких панує культ 

насильства, злочинності й варварства, на 

помийному бруді всесвітньої павутини, на 

наочних прикладах своїх батьків, значна 

частина яких рве один у одного разом з 

горлом, а часто й головою матеріальні блага і 

засоби, які дають можливість супер-

комфортно жити. 

Протистояти засиллю бездуховності, 

аморальності, антипедагогіки можуть і 

зобов’язані держава, суспільство, наука, 

освітня система, церква. Виховати людину 

нового, відкритого, громадянського 

суспільства може лише педагог нової 

формації, який сам є носієм 

гуманоорієнтованих аксіологічних якостей. 

А. Макаренко підкреслював, що найбільш 

важливі завдання педагогів – створювати 

людські кадри для всіх сфер життя. На жаль, у 

нинішніх реаліях унікальна роль педагога в 

удосконаленні суспільства лише декларується, 

а не підкріплюється ні статусно, ні морально, 

ні матеріально. І як завжди цю невідповідність 

найбільш гостро відчувають і об’єктивують 

талановиті представники людинознавчих 

наук. 

Система гуманоорієнтованого виховання 

нині детально досліджена у працях багатьох 

науковців і підтверджена досвідом педагогів-

новаторів людиноцентричного спрямування. 

Одним із провідних учених-практиків, 

теоретиків гуманітарно-екзистенційної 

педагогіки є відомий в Україні і за її межами 

філософ-педагог, ректор, Міністр освіти, 

академік Зязюн Іван Андрійович. 

Велике природне обдарування, 

помножене на нелегкий і повчальний 

життєвий шлях сформували і 

викристалізували правдивого вченого нової 

формації – інженера людської душі, філософа-

кордоцентриста, теоретика і практика в галузі 

організації освіти і едукації людини. 

Селянське походження, становлення й 
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вибивання в люди, участь у життєдіяльності 

суспільства в самому широкому спектрі: від 

шахти Донбасу до роботи в театрі дали 

багатющий матеріал для допитливого й 

креативного розуму вченого, а серія ударів 

долі й переслідувань не тільки не зламали, а й 

загартували характер і волю від природи 

мужньої, цілеспрямованої, принципової 

особистості. 

Базова філософська освіта, різнопланова 

педагогічна й наукова діяльність сприяли 

розвитку генетично закладених рис 

людинолюбства, гуманітарно- 

екзистенційного світосприйняття, презумпції 

порядності у відносинах з людьми. 

Всі ці життєві обставини й потужна праця 

мозку сформували кредо, філософську 

платформу вченого-гуманіста: «Педагогіка – 

це моє життя». 

Рідко кому з учених вдається так плідно 

поєднати свої теоретичні надбання з 

практичним утіленням їх у життя. Ґрунтовна 

розробка теорії педагогічної майстерності, 

створення потужної наукової школи з цієї 

проблеми і паралельно відкриття мережі 

центрів, лабораторій педагогічної 

майстерності по всій Україні. 

Феноменальність педагогічного таланту І. 

А. Зязюна яскраво проявилася у неподільній, 

гармонійній єдності його теоретичних 

надбань, освітньої практики і власної 

поведінки у непростих перипетіях 

повсякденного життя. Всі етапи його життя 

позначені зусиллями зробити якомога більше 

добра людям, безкорисливістю, безмежним 

альтруїзмом. 

У чому ж секрет такої привабливості, 

емпатійності й атракційності особистості 

Івана Андрійовича. Великий природний 

розум, мудрість і надзвичайну душевну 

чутливість, безумовно, дали батьки Андрій 

Володимирович і Варвара Микитівна, 

доземний уклін їхній світлій пам’яті. Думаю, 

що їхні душі, дивляться з небесних вершин на 

цей світ і пишаються, і радіють за своє 

творіння, за свого сина. 

Філософські й педагогічні наукові праці, 

публіцистичні твори, державна, громадська, 

політична діяльність, величезний внесок у 

практичну організаційно- освітню справу, 

неоціненний доробок у сфері педагогічної 

майстерності і, головне, непорушна 

людиноцентрична життєва позиція 

переконливо свідчать, що в особі Івана 

Андрійовича світ має талановитого педагога-

філософа світової величини і це заслужено 

ставить його ім’я в почесний ряд яскравого 

сузір’я імен, що сяють на світовому небокраї – 

Яна Амоса Коменського, Памфила Юркевича, 

Миколи Івановича Пирогова, Антона 

Семеновича Макаренка, Януша Корчака, 

Василя Олександровича Сухомлинського, 

Олександра Антоновича Захаренка. 

Наведемо один приклад із безлічі інших 

соціально відповідального й 

гуманоорієнтованого ставлення до людей і до 

життя. Іван Андрійович відбудував хату і на 

високому рівні облаштував батьківську 

садибу на своїй малій батьківпщні у селі 

Пашківці на Чернігівщині. Великий 

яблуневий сад, затишне дворище, гарна 

альтанка, ягідні кущі й розмаїття квітів – 

достойний пам’ятник землі, яка народила 

Великого Вченого, і посутня синівська данина 

вдячності пам’яті Батька й Матері. 

Про що свідчить вищеозначене? 

Непересічна, нестандартна, щедро 

обдарована талантами, унікальна особистість. 

Гострий, креативний розум. Велика, відкрита, 

чутлива й делікатна душа. Чутливість і 

співчутливість до людського болю як у 

Спінози, філософічна мудрість, простота й 

розважливість як у Сковороди, кордоцентризм 

як у Юркевича, педагогічні, деонтологічні і 

гомілетичні здібності від Бога – характерні 

особистісні риси Івана Андрійовича. 

Теорія і практика педагогічної дії, 

розкриття глибинної суті педагогічної 

майстерності, унікальні форми, методи, 

засоби й прийоми едукації людини, весь 

науковий доробок академіка Зязюна Івана 

Андрійовича є вагомим внеском у світову 

педагогічну науку й практику і є гарною 

рецепцією олюднення й облагородження 

людини. 

Особливу цінність представляє концепція 

педагогічної майстерності І. Зязюна, яка має 

глибоке коріння, що йде від джерел 

української історії, культури, 

етнонаціональних традицій, мудрості нашого 

народу. 

Впродовж багатьох років Іван 

Андрійович обґрунтовував, відшліфовував і, 

можна сказати, викристалізовував теоретико-

методологічні положення й нетрадиційні 

дидактичні засади педагогічної майстерності. 

За цей історичний період, що охоплює складні 

й важливі етапи в розвитку системи освіти 

України, народжувалася, проходила 

становлення і динамічно розвивалася сучасна 

українська наукова школа педагогічної 

майстерності. Незаперечним є те, що її 

творець – видатний філософ-педагог І. Зязюн. 

Педагогічна майстерність як 

характеристика фахівця не зростає сама 

собою, вона ґрунтується на досконалому 

знанні педагогіки, її законів, закономірностей 

і принципів. Такі вимоги до власної 

діяльності, як сучасна креативність, 

критичність мислення відрізняють викладача з 
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високим рівнем педагогічної майстерності. 

І. Зязюн недвозначно підкреслював, що 

«педагогічна майстерність – це високий рівень 

професійної діяльності викладача. Конкретні 

показники майстерності виявляються у 

високому рівні виконавства, якості праці, 

доцільних, адекватних педагогічним 

ситуаціям діях викладача, досягненні високих 

результатів навчання і виховання».  

Його теорія і практика педагогічної 

майстерності, нестандартні форми, методи, 

засоби й прийоми едукації людини чекають 

своїх дослідників.  

Теорія і практика, нестандартні форми, 

методи, засоби й прийоми едукації людини 

польського й українських педагогів-

людинолюбців, палких прихильників і 

реалізаторів гуманітарно-

екзистенційноїедукаційної парадигми ще 

чекають своїх дослідників. А нині можна 

лише констатувати давню народну істину: 

життя людське коротке, а пам’ять і слава 

вічні. Це про педагогів-подвижників Януша 

Корчака і Олександра Захаренка, Івана 

Зязюна. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Розглянуто життєвий 

шлях видатних педагогів Януша Корчака 

(Генрика Гольдшмідта), Олександра 

Захаренка і Івана Зязюна на порівнянні й 

зіставленні Ці постаті, продовжувачі кращих 

педагогічних традицій минулого. З’ясовано 

професійне кредо видатних педагогів-

гуманістів, виокремлено спільне у їхній 

гуманітарно-екзистенційній парадигмі, яка 

нині виразно окреслюється у сучасній 

вітчизняній і зарубіжній педагогіці, в основі 

якої лежить екзистенційна психологія, що 

базується на первинності буття людини в 

світі. Історія знає не так багато педагогів, 

Вчителів, яким вдячні тисячі учнів, імена яких 

викарбувані на скрижалях пам’яті. Серед них 

імена Януша Корчака, Олександра Захаренка, 

Івана Зязюна, які поспішали робити добро 

людям і віддали своє життя за достойне життя 

інших людей. 

Виділено наукову новизну дослідження, яка 

полягає в тому, що в умовах реформування й 

модернізації вітчизняної системи освіти 

вивчено досвід видатних педагогів – Януша 

Корчака, Олександра Захаренка й Івана 

Зязюна, з’ясовано їхні прогресивні ідеї у 

контексті вищеозначеної проблеми та її 

розв’язання.  

Виокремлено сформульовані й перевірені 

на досвіді «Правила життя» Януша Корчака, 

які через більш як півстоліття Олександр 

Захаренко й Іван Зязюн запропонували своїм 

учням – «Поради молоді, учням», що в 

основних положеннях суголосні з 

корчаківськими, удосконалюють їх, 

конкретизують і доповнюють; виробили 

кодекс-поради молодим колегам, учителям, 

науковцям, щоб вони могли успішно 

виховувати Людину в людині. 

Практична цінність статті полягає в 

особливо важливому втіленні в едукаційний 

процес (навчання, виховання й розвиток 

особистості) характерної для методики 

педагогічної діяльності Януша Корчака, 

Олександра Захаренка й Івана Зязюна 

філософії серця. Освітня парадигма видатних 

педагогів визначається так: виховати 

особистість, яка вміє і бажає творити добро 

для людей, яка вміє переборювати життєві 

негаразди, не втрачаючи гідності й не 

зрікаючись своєї мрії. 

Методологією дослідження є: положення 

системного аналізу педагогічних процесів, 

положення теорії наукового пізнання, 

діалектичний взаємозв’язок явищ і 

необхідність їх вивчення в конкретних 

історичних умовах, концептуальні положення 

про зв’язок історії із сьогоденням, сучасної 

філософії освіти, необхідність творчого 

використання спадщини видатних педагогів 

минулого, зокрема Януша Корчака, 

Олександра Захаренка й Івана Зязюна у 

сучасній освітній практиці, загальнонаукові 

положення про загальнолюдські особистісні 

цінності та єдність загальнолюдських, 

національних і особистісних цінностей в 

освітньому процесі. В умовах реформування й 

модернізації системи вітчизняної освіти 

вивчено досвід видатних педагогів минулого, 

зокрема Януша Корчака, Олександра 

Захаренка й Івана Зязюна, виявлено 

прогресивні ідеї у контексті вищеозначеної 

проблеми та її розв’язання. 

Виокремлено сформульовані й перевірені 

на досвіді «Правила життя» Януша Корчака, 

які через більш як півстоліття Олександр 

Захаренко запропонував своїм учням – 

«Поради молоді, учням», що в основних 

положеннях суголосні з корчаківськими, 

удосконалюють їх, конкретизують і 

доповнюють; виробив кодекс-поради молодим 

колегам, учителям, щоб вони могли успішно 

виховувати Людину в людині, а Іван Зязюн 

узяв їх за наукове кредо. 

Висновок – аксіома. Без творчого вчителя 

не може бути ні нової школи, ні нового 

суспільства, ні вільної України. Поспішаймо 

робити добро. Духовне добро. Воно у стократ 

цінніше від матеріального. Повторімося в 

наших вихованцях прекрасними рисами 

національної культури, патріотичним духом 

любові до свого народу, любові до вищої 

якості людини – творчості! 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД 
 

Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Інформатизація 

освіти ‒ один із ключових чинників, що 

впливає на подальший успішний розвиток 

економіки, науки й культури в процесі 

впровадження комп’ютерних технологій. 

Нині, в період пандемії, постає потреба 

осмислити її місце та роль у суспільних 

трансформаціях. Крім того, саме від позиції 

особистості залежать цілі й результати 

прогресу. Наприклад, у науковій сфері 

пріоритетного значення набувають інтереси 

вченого, актуалізована потреба у створенні 

належних умов для організації досліджень з 

огляду на особливості людини, 

інтенсифікована проблема гуманітарного 

регулювання науки й управління нею. У 

зв’язку з розширеним використанням 

комп’ютерної техніки помітна тенденція до 

зростання потреби людини в посиленні 

відчуття власної значущості. Отже, з одного 

боку, необхідні такі знання й навички, які 

можна енергійно й ефективно 

використовувати для подальшого розвитку 

науки, техніки, культури, для виявлення 

потужного потенціалу комп’ютерних 

технологій, а з іншого – ці знання й навички 

мають гарантувати суверенізацію особистості 

заради якнайповнішої реалізації творчих 

ресурсів людини [2]. 

Інформаційна культура стала культурою 

життєдіяльності в інформаційному 

суспільстві. Йдеться про створення 

оптимальної моделі розвитку науково-

освітньої діяльності. Інформаційна культура 

студента складається з уміння не тільки 

здобути різноманітну інформацію, а й 

осмислити її та використати для 

саморозвитку, самоосвіти, виконання творчих 

завдань.  

На формування інформаційної культури 

впливає низка чинників, зокрема сім’я, засоби 

масової інформації, навчальні заклади (школи, 

заклади вищої освіти). Процес підвищення 

рівня інформаційної культури, її 

вдосконалення триває впродовж усього 

активного життя людини. Важливо знати 

правила доступу до інформації, володіти 

культурою пошуку й добору необхідних 

джерел, уміти послуговуватися ними, 

створювати якісно нову інформацію. У 

сучасному світі саме культура має 

найважливіший уплив на формування 

особистості. Нині формується особлива 

інформаційна культура суспільства, 

спрямована на масове залучення до 

найсучасніших засобів інформації, нових 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Цей процес розпочинається ще в дитинстві і 

реалізується за допомогою електронної 

(комп’ютерної) гри, персональних 

комп’ютерів, шкільної освіти.  

Основою інформаційної культури 

особистості є знання про інформаційне 

середовище, закони його функціювання й 

розвитку, а головне – досконале вміння 

орієнтуватися в безмежному сучасному світі 

інформації. Інформаційна культура 

особистості органічно зв’язана з 

особливостями інтелектуального розвитку. 

Що багатший внутрішній світ людини, то 

більше можливостей формування його 

високої інформаційної культури. Саме через 

це в багатьох економічно розвинених країнах 

увага зосереджується на підвищенні 

освітнього й інтелектуального рівня 

населення.  

Інформаційна культура є засобом 

соціального захисту особистості, спроможної 

самостійно накопичувати знання, змінювати 

сфери діяльності, регулювати власну 

поведінку на підставі всебічного аналізу 

ситуації. Інформаційна культура ‒ це засіб 

захисту суспільства від непродуманих дій 

людини, гарант того, що принципові рішення 

в будь-якій сфері (соціальній, економічній, 

технологічній) ухвалюють лише після 

глибокого аналізу наявної інформації. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Формування інформаційної 

культури майбутнього фахівця та мультимедіа 

як засіб навчання й інструмент, за допомогою 

якого створюються мультимедійні педагогічні 

програмні засоби, досліджують Б. Андресен, 

Р. Гуревич, Ю. Єгорова, М. Жалдак, Ю. Жук, 

В. Імбер, М. Кадемія, А. Каптєрєв, 

Н. Клємєшова, І. Косенко, А. Лапчевська, 

Т. Петренко, О. Пінчук, А. Сантос, О. Скалій, 

О. Смолянинова, В. Стародубцев, Ю. Ткач, 

Г. Троян, А. Федоров, О. Чайковська, 

https://orcid.org/
https://orcid.org/
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О. Шликова та ін.   

У сучасних наукових працях 

наголошується на значущості пріоритетного 

використання мультимедійних технологій в 

освіті (В. Беспалько, В. Бройдо, 

Б. Гершунський, Г. Дейвіс, Н. Єлістратова, 

Л. Зайнутдінова, І. Захарова, А. Зубов, 

В. Ляудіс, Є. Машбіц, М. Нахабіна, 

Е. Носенко та ін.).  

Мета статті – проаналізувати світовий 

досвід формування інформаційної культури 

майбутнього вчителя початкових класів. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. В останні роки особливий 

інтерес становить світовий досвід 

використання мультимедійних технологій, 

який засвідчує, що інформаційний простір 

невпинно змінюється. Суспільство живе в 

новому інформаційному столітті, все більше 

число людей відчуває потребу в опрацюванні 

обсягу інформації, що постійно зростає. 

Комп’ютерні й комунікаційні технології є 

виявом інформаційної революції. У цьому 

контексті виправданий інтерес педагогів, які 

досліджують нові можливості для творчого 

розвитку студентів за допомогою нових 

інформаційно-комунікаційних технологій 

навчання [4]. 

Як відомо, мультимедійні технології 

залежать від розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій у будь-якому 

відкритому демократичному суспільстві. 

Революційний уплив інформаційно-

комунікаційних технологій стосується 

способу життя людей, їхньої освіти й роботи, 

а також взаємодії уряду та громадянського 

суспільства. Мультимедійні технології 

швидко стають життєво важливим стимулом 

для поступу світової економіки, надають 

змогу багатьом ініціативним індивідуумам, 

фірмам і спільнотам в усіх частинах земної 

кулі ефективніше й більш творчо розв’язувати 

економічні й соціальні проблеми.  

У тлумаченні нового типу суспільства як 

інформаційного закладена ідея нової фази 

історичного розвитку економічно передових 

країн. Це не поява «постпромислового 

суспільства», а створення нового соціального 

зразка, який є наслідком «другої промислової 

революції», що ґрунтується на застосуванні 

мікроелектронної технології. Процес 

інформатизації охоплює всі сфери соціальної 

діяльності: від повсякденного життя до 

міжнародних зв’язків, від дозвілля до 

виробничих відносин.  

Передові держави світу усвідомили, що 

мультимедійні технології слугують рушієм 

перспективних структурних змін, які 

вможливлюють швидкий і водночас 

гуманістичний прогрес країни, її політики й 

економіки. Як зазначено вище, нові 

мультимедійні технології озброюють 

функціонерів ресурсами для підвищення 

ефективності роботи державних установ, 

поліпшення якості обслуговування громадян, 

зростання рівня освіти й розширення її 

доступності, а також досягнення 

конкурентноспроможності на світових ринках 

[1]. 

Дослідження форм і методів 

упровадження мультимедійних технологій у 

навчальний процес загальноосвітніх 

навчальних закладів базується на об’єктивній 

закономірності розвитку й реформування 

освітніх систем та їхніх галузей, зокрема 

сфери інформаційних і комунікаційних 

технологій, форм упровадження змісту освіти, 

що зумовлені національними, економічними, 

соціальними особливостями різних країн. З 

іншого боку, стрімкий розвиток технологій 

інтенсифікував реалізацію інновацій у 

навчально-виховному процесі, особливо це 

стосується різноманітних форм 

інформаційного забезпечення навчально-

виховного процесу, до яких належать 

дистанційне навчання, мультимедійні 

технології, освітня проектна діяльність, інші 

форми, що потребують докладного 

дослідження, узагальнення досвіду й 

окреслення тенденцій розвитку освіти на 

сучасному етапі.  

У руслі наукового пошуку важливо 

проаналізувати й узагальнити освітній досвід 

країн ЄС і США. У Великій Британії, Польщі, 

Німеччині й ін., а також у США розроблено і 

впроваджено мультимедійні технології на всіх 

рівнях освіти. Освітні реформи в країнах світу 

тісно зв’язані з упровадженням 

мультимедійних технологій у процеси 

навчання молодого покоління. Більшість країн 

світу стратегічним уважає надання 

комп’ютеризованих робочих місць для учнів, 

оснащення шкіл новітнім поколінням 

різноманітних технологічних засобів для 

модернізації освітніх процесів, створення 

підґрунтя для набуття школярами необхідних 

навичок і компетентностей у сфері 

застосування ІКТ. Мультимедійні технології 

становлять частину обов’язкової загальної 

навчальної програми більшості європейських 

країн. Серед найважливіших характеристик 

сучасного світу є, як відомо, стрімкий 

розвиток інформаційних технологій. Так, у 

Греції інформаційні й комунікаційні 

технології є обов’язковими предметами у 

початковій школі [10]. 

У Франції ще з 1998 року проголошено 

державну програму «Підготовка до входження 

Франції до інформаційного суспільства» 

(«Préparer l’entrée de la France dans la société de 
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l’information»). Унаслідок цього все більше 

науковців, членів складу Генеральної комісії з 

питань термінології («Сommission générale de 

terminologie»), а також Спеціалізованої комісії 

з питань термінології й неології в галузі 

інформатики та електронного обладнання 

(«CSTIC – Commission spécialisée de 

Terminologie et Néologie de l’Informatique et 

Composants Electroniques»), звертають увагу 

на лексику інформаційної галузі й джерела її 

поповнення [6]. 

У країні з 2002 року прийнято закон за 

№ 142501, де Інтернет та ІКТ визначені 

першою життєвою необхідністю й основним 

засобом для побудови майбутнього нації. 

Відповідно до цього нині на 99 % території 

Франції функціює високошвидкісний доступ 

до Інтернету. Крім того, у Франції ухвалено 

закон про основне завдання національної 

системи освіти – упровадження ІКТ в усі 

галузі освітнього процесу, від дитячого садка 

до навчання дорослих. Реалізовано 

національні проекти: «Ноутбук для кожного 

студента», «Створення електронного 

контенту» та ін. У 2008 році уряд Франції 

затвердив програму електронного навчання, 

що фінансується урядом, ‒ «100 % курсів у 

цифровій формі для 100 % учнів». Водночас 

держава гарантує доступ до цих ресурсів 

усьому населенню країни. Взагалі, у Франції 

вихователі й учителі навчають дитину вміло 

застосовувати інформаційну техніку, 

починаючи з дошкільного віку.  

Дослідний інтерес становить досвід 

використання мультимедійних технологій у 

Великій Британії, яка посідає перше місце в 

Європі з надання доступу викладачам до 

інформаційно-комунікаційних технологій, 

мотивування їх до застосування ІКТ у 

навчальному процесі, розвитку належних 

компетенцій. Частка таких викладачів 

становить 60,2 %. Має місце глибоке 

оволодіння новою «електронною» 

педагогікою, що передбачена урядовою 

стратегією розвитку освіти на 2008–2014 рр. 

Закцентовано увагу на поширенні передового 

педагогічного досвіду, для цього розроблено 

систему «5Е» – «Беріть участь, досліджуйте, 

пояснюйте, розробляйте, оцінюйте» (англ.: 

Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate), 

що репрезентує зразки передового 

педагогічного досвіду й опис критеріїв 

з’ясування якості навчання. Існує система 

загальнодоступних банків електронних 

засобів навчального призначення (ЕЗНП), 

фінансованих державою й корпоративних.  

Вимоги стандартів освіти (GCSE) у 

галузі, зв’язаній з ІТ, досить високі. 

Використання ІКТ для навчання 

розпочинається з початкової школи. 

Систематичне опанування предметів, 

подібних до інформатики, у різних закладах 

освіти стартує з другого – сьомого класу [3].  

У Великій Британії розроблена 

національна стратегія щодо інформаційно-

комунікаційних технологій, яка регламентує 

розвиток здатності вмілого й гнучкого їх 

використання, а також формування знань і 

вмінь у навчальному процесі. Такий спосіб 

побудови освітнього процесу потребує від 

студентів оволодіння набором своєрідних 

умінь, серед яких найбільш важливими є: 

використання інформаційних джерел; аналіз 

та інтерпретація отриманої інформації; 

образне й гнучке застосування технологій; 

аргументоване опрацювання інформації; 

критичне судження; творче мислення; уміння 

ухвалювати рішення, готувати огляд, 

модифікувати й оцінювати роботу. 

Важливе місце в системі 

мультимедійного навчання посідають 

технологічні засоби, що слугують основою 

інформаційних технологій. До них належать 

електронні видання й посібники; комп’ютерні 

навчальні системи; мультимедійні комплекси; 

навчальні аудіо- та відеоматеріали; система 

тестування; мережева Web-версія курсу [9]. 

У початкових класах шкіл Великої 

Британії скрізь використовується Інтернет або 

інтерактивні дошки. У початковій освіті 

цікавим способом вивчення матеріалу є 

використання мультимедійних технологій 

(показ на проекторі дітям казок, озвучення 

віршиків, лічилок або англійських пісень 

тощо) [14]. Порівняно легкий у реалізації й 

захоплюючий спосіб ознайомлення дітей із 

культурою різних країн ‒ демонстрування 

фільмів. Такий підхід допомагає дітям 

одночасно пізнавати мову та культуру, 

проводити уявні подорожі по тих місцях, в 

яких вони, можливо, ніколи не побувають. 

Британські науковці зазначають, що 

впровадження мультимедійних технологій у 

навчання дітей варто починати з ранніх років, 

оскільки це сприяє швидкому розвиткові 

дитини [15]. 

У Німеччині сфера інформаційних 

технологій (ІТ-сфера) переживає справжній 

бум. За даними Федерального союзу 

інформаційної економіки, телекомунікації та 

нових медіа (BITKOM), її загальний обіг у 

2012 році зріс на 2,8 % і сягнув 152 мільярдів 

євро. У німецькій ІТ-сфері нині працює понад 

80 тисяч фірм, що надають роботу майже 900 

тисячам осіб. Потреба у фахівцях постійно 

зростає, нині нараховують понад 40 тисяч 

вільних робочих місць [5]. З огляду на це 

увагу зосереджено на підготовці фахівців, 

зокрема й учителів, до впровадження 

мультимедійних технологій у навчання дітей. 



НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Педагогічні науки Випуск 1 
 

 

34 

Варто зазначити, що впродовж 

останнього півстоліття в освіті США стрімко 

розвивалися мас-медійні навчальні технології, 

що супроводжувала активізація наукових 

досліджень для створення теоретико-

методологічного підґрунтя цього напряму 

педагогічної діяльності. В університетах США 

існує тенденція до застосування інноваційних 

технологій залежно від потреб, 

продиктованих рівнем промислового, 

економічного й соціального розвитку 

суспільства [7]. 

Вартий на увагу досвід застосування 

мультимедійних технологій мають 

скандинавські країни. Беручи до уваги, що 

вони не належать до економічно 

високорозвинених великих держав, змогли 

завдяки використанню досягнень ІКТ суттєво 

посилити свої позиції у світовому 

господарстві. Нині Фінляндія, Швеція, 

Норвегія й Данія є світовими лідерами в 

галузі розбудови інформаційного суспільства. 

За індексами К-суспільства (суспільства, 

заснованого на знаннях), а також 

інтелектуальних активів ці країни впевнено 

входять до п’ятірки світових лідерів. 

Швеція ‒ лідер з інформаційних 

технологій. Це засвідчує найбільша кількість 

у країні телефонних ліній, комп’ютерів та 

осіб, що послуговуються мережею. Крім того, 

за разовим накладом щоденних газет Швеція 

посідає одне з провідних місць у світі.  

Подібні показники демонструє й 

Норвегія, де усвідомлюють незворотність 

становлення інформаційного суспільства, що 

закріплене в державній доктрині 

«Інформаційна технологія дедалі більше 

впливатиме на всі сектори суспільства». У 

Норвегії ідея створення всеосяжного плану 

дій у галузі інформаційно-комунікаційних 

технологій виникла як відповідь на ініціативу 

з боку ЄС, що наприкінці червня 2000 року 

ухвалив план дій «Електронна Європа». 

Програма «еNorge» (електронна Норвегія) 

створена в межах «Електронної Європи», але 

адаптована до норвезьких умов. У програмі 

передбачена адаптація до умов розвитку 

країни. Уряд Норвегії заявив, що має намір 

досягнути мети інформаційного суспільства 

та суспільства знань за всіма трьома 

основними вимогами, які повинні бути 

гарантовані: доступ – компетенція – 

упевненість [12]. 

Норвезька програма становлення й 

переходу до інформаційного суспільства 

«Краще використання інформаційної 

технології у Норвегії» близька за ідейним 

наповненням до фінської. У норвезькій 

програмі закцентовано увагу на тому, що 

«доступ до міжнародних мереж має бути 

наданий для всіх університетів та інших 

освітніх установ». Крім того, зазначено: 

«Дистанційна освіта повинна бути 

пристосована до необхідності індивідів 

набувати знання й навички з використання 

інформаційних технологій». 

Нині відбувається інформатизація всього 

суспільства. Інтернет і локальні з’єднання – це 

лише початок, дедалі більше людей 

спілкуються одне з одним, послуговуючись 

ІКТ, мають змогу в реальному часі не лише 

чути, а й водночас спостерігати за діями 

співбесідника. Державний сектор не 

становить винятку, що засвідчують 

статистичні дані програми дій «eNorge»: «У 

державному секторі більшість організацій та 

установ створили власні сторінки: 87 % – 

державні установи; серед муніципалітетів та 

округів – 59 %. Ключове завдання полягає в 

розвитку того, що ми називаємо 

інтерактивними й операційними системами, 

які вможливлюють опрацювання зв’язку з 

громадськістю цілковито в електронному 

вигляді» [9]. 

Отже, інформація, інформаційні та 

комунікаційні технології є вагомим 

суспільним ресурсом розвитку країни. Питому 

вагу Норвегії становлять галузі економіки, 

зв’язані з виробництвом знань, створенням і 

впровадженням у життя наукомістких, 

зокрема інформаційних, технологій. Наука 

відіграє важливу роль у формуванні нового 

інформаційного суспільства, а інформаційно-

комунікаційні технології є чинником 

підвищення якості життя населення. 

У Фінляндії забезпеченість засобами ІКТ 

системи освіти стовідсоткова [3].  

Фінляндія наполегливо й послідовно 

рухається в окресленому напрямі, 

правильність обраного курсу підтверджена 

зростанням частки інформаційних технологій. 

Продуктивним є підхід до порушеної 

проблеми в Данії, де вдало поєднані 

ефективне комерційне управління 

телекомунікаціями зі збереженням 

державного контролю за власністю й 

інформаційними потоками. У цій країні в 1993 

році навіть створено окреме міністерство 

досліджень і комп’ютерної техніки, що 

відповідає за розроблення концептуальних 

засад і стратегії переходу країни до 

інформаційного суспільства. 

За останні десятиліття всі розвинені 

країни ухвалили концепції й нормативні 

документи, сформулювали стратегію й 

тактику щодо інформаційного розвитку. Такі 

програми вже розроблені, зокрема, у 

Сполучених Штатах («План дій адміністрації 

США в галузі Національної інформаційної 

інфраструктури»); Європейському Союзі 
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(«Європейський шлях до інформаційного 

суспільства»); Німеччині («Шлях Німеччини 

до інформаційного суспільства»); Данії 

(«Державна програма переходу до 

інформаційного суспільства»); Норвегії 

(програма «еNorge» і програма становлення й 

переходу до інформаційного суспільства 

«Краще використання інформаційної 

технології у Норвегії»); Швеції 

(«Інформаційне суспільство Швеції», 

Національна стратегія становлення 

інформаційного суспільства Швеції); 

Фінляндії (перша програма «Фінський шлях 

до інформаційного суспільства», друга 

програма розвитку інформаційного 

суспільства «Стратегія розвитку 

інформаційного суспільства до 2015 року»). 

У Швеції згідно з національною 

стратегією інформаційні технології мають 

сприяти зайнятості населення, регіональному 

розвиткові, правосуддю та демократії, 

підвищенню якості життя, становленню 

гендерної рівності, поліпшенню громадського 

управління, сталому розвиткові суспільства, 

поліпшенню навчання й використанню 

здобутків глобалізації. Заслуговує на увагу 

шведська Національна програма становлення 

інформаційного суспільства «Інформаційне 

суспільство Швеції», до основних аспектів 

якої належать: конструктивний уплив 

інформаційно-комунікаційних технологій на 

суспільство; продуктивне використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у 

повсякденному житті; поширення інформації 

про новітні інформаційно-комунікаційні 

технології для інформування населення. 

Сформульовано й основне гасло програми: 

«Інформаційне суспільство для всіх». Перед 

урядом поставлено завдання – вивести країну 

на провідне місце у світі за розвитком і 

становленням інформаційного суспільства для 

всіх верств населення [9]. 

Логічним у пропонованому контексті 

постає з’ясування ролі найновіших технологій 

в освітньому процесі, що впливає на 

успішність учнів. Науковці світу активно 

досліджують, як мультимедійні технології 

позначаються на навчальному процесі, 

методах і технологіях, а також ефективність їх 

застосування. Слід зазначити, що 

телебачення, радіо, комп’ютерна мережа 

слугують дієвим засобом навчання. 

Використання мультимедійних технологій 

активізує інтерес учнів до навчання. 

Підготовка вчителів ‒ важливий 

компонент упровадження мультимедійних 

технологій у контексті розвитку відкритої 

освіти в розвинених країнах Європи й світу. 

Так, у країнах, де ІКТ опановують як окремий 

предмет або вони є засобом викладання інших 

дисциплін, учителям нерідко допомагають 

спеціальні асистенти, що супроводжують 

комп’ютерне забезпечення навчального 

процесу. Це поширена практика в системі 

освіти багатьох країн [16]. 

Відомо, що вчитель відіграє своєрідну й 

неповторну роль у житті учня як найвищий 

авторитет і зразок для наслідування. Від 

педагога залежить ставлення дитини до школи 

як до освітньої інституції, до вчителя і 

шкільних обов’язків [14]. Особистісні риси 

вчителя, а також його педагогічні компетенції 

вкрай важливі, оскільки впливають на 

розвиток дитини в усіх сферах 

індивідуальності, тобто не тільки в царині 

інтелектуальних «розпоряджень», а й 

суспільних основ, засвоєних моральних 

цінностей, культури, здоров’я та фізичного 

розвитку [13]. 

Визнаючи доцільність старту 

мультимедійної освіти в ранньому шкільному 

віці, зауважимо, що сучасний учитель 

початкових класів трактує освіту як дослідний 

процес, у якому учень самостійно шукає 

варіанти розв’язання поставлених завдань. 

Такого учня може підготувати тільки творчий 

учитель, який сприяє генеруванню 

новаторських ідей, відкритий до ініціативи 

оточення, постійно збагачує свої знання, 

поліпшує фахові компетенції. Для роботи 

творчого вчителя характерний неперервний 

пошук, дослідження, експериментування, 

ангажування в реалізацію цілей освітнього 

процесу.  

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Підсумовуючи виклад, 

зазначимо, що в освітній галузі багатьох 

європейських країн і держав світу 

використовують мультимедійні технології для 

поліпшення й розвитку процесу виховання й 

навчання. У сучасному інформаційному 

суспільстві необхідна підготовка великої 

частини вчительських кадрів, спроможних 

оперувати мультимедійними технологіями. 

Нині мультимедійні технології – це один із 

перспективних напрямів інформатизації 

навчального процесу. В удосконаленні 

програмного й методичного забезпечення, 

матеріальної бази, а також в обов’язковому 

підвищенні кваліфікації викладацького складу 

вбачається перспектива успішного 

застосування сучасних інформаційних 

технологій в освіті. Викладач, який 

використовує комп’ютер, наповнює освітній 

процес принципово новими пізнавальними 

засобами, що слугують інструментом 

пізнання. Широке застосування сучасних 

мультимедійних технологій суттєво підвищує 

ефективність навчального процесу. 

Досвід інформатизації систем освіти 
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інших країн свідчить, що однією з умов успіху 

країни є формування в педагогів як 

професійної інформаційної культури, так і 

загальної інформаційної культури, 

осмислення її та використання для 

саморозвитку, самоосвіти на що будуть 

спрямовані перспективи подальших розвідок 

напряму.  
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ 

ОСВІТИ ЯПОНІЇ 

 
      Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. В Японії значна 

увага приділяється формуванню естетичних 

традицій у сім’ї засобами природи. Упродовж 

багатовікової історії японський народ виробив 

специфічне світосприймання, в основі якого – 

ідея краси. Для японців світ прекрасний у всіх 

його проявах. Японська Краса динамічна, 

рухома, миттєва. Для кожної епохи японської 

історії були характерні свої особливості в 

уявленнях про Красу, але завжди вона 

розглядалася як умова досягнення 

гармонізації дійсного світу. Це допомагає 

японцям жити в єдності з навколишньою 
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природою, не протиставляючи себе їй, а 

співіснуючи з нею у злагоді. 

Специфічне ставлення до краси 

навколишнього світу зберігається завдяки 

надзвичайно стійким і багатим традиціям 

естетичного виховання, метою якого є 

формування морально й естетично розвинутої 

особистості, проявом ідеалу якої є «японський 

національний характер», головна риса якого – 

своєрідний естетизм, навколо якого 

групуються інші риси. Вміщений в такому 

характері ідеал являє собою мету морально-

естетичного виховання. Естетичне ж 

виховання, складний, цілеспрямований, 

систематичний процес, спрямований на 

вироблення у людини естетичного ставлення 

до дійсності, що здійснюється можливостями 

сім’ї та школи. Отже, одним з найголовніших 

традиційних засобів естетичного виховання в 

Японії вважається природа. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Окремі аспекти розвитку системи 

вищої освіти Японії, з-поміж яких: завдання 

освітніх реформ, історія розвитку 

педагогічних закладів, підготовка студентів до 

навчання і виховання учнів початкової школи, 

статус учителя, питання керівництва 

освітніми закладами тощо, – висвітлюються у 

публікаціях вітчизняних та зарубіжних 

учених, як-от: Ю. Боярчука, О. Галагана, 

О. Железняк, С. Корецької, Г. Кочкіної, 

О. Мариної, О. Михайличенка, Т. Павлової, 

О. Прасол, В. Пронникова, Н. Репетюка, 

Ю. Романовської та ін. 

Важливе значення для нашого наукового 

пошуку мають результати досліджень з 

методології порівняльних досліджень:                      

І. Козубовська, Н. Лавриченко, О. Локшина, 

Н. Ничкало, О. Радул, Н. Савченко, 

А. Сбруєва, Н. Сейко та ін. 

Мета статті – розглянути проблему 

естетичного виховання молодших школярів у 

національній системі освіти Японії.  

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Як зазначає В. Овчинніков, 

японці – народ малорелігійний. Роль релігії у 

них заміняє культ краси, породжений 

обожнюванням природи. Народ вважає 

природу мірилом своїх уявлень про 

прекрасне. Адже Японія – це країна зелених 

гір і морських заток, країна мальовничих 

панорам. Тут сама натура – сосни на 

прибережних скелях, дзеркальна мозаїка 

рисових полів, похмурі вулканічні озера – 

являє собою загальноприйняті в цій країні 

канони краси. Прагнення до гармонії з 

природою – головна ознака японського 

мистецтва. Японці полюбляють приурочувати 

сімейні урочистості до знаменних явищ 

природи – цвітінню сакури, чи то осінньому 

повному місяцю; люблять бачити на 

святковому столі страви, що нагадують про 

пори року. 

На думку П. Шмідта, виростаючи серед 

багатої й різноманітної природи, милуючись 

із дитинства витонченими обрисами вулканів, 

що входять у небо конусами, бірюзовим 

морем, що всіяне безліччю зелених острівків, 

японець всмоктує з молоком матері любов до 

краси природи й здатність вловлювати в ній 

прекрасне. 

Почуття витонченості, схильність 

насолоджуватися красою властиві в Японії 

всьому населенню – від землероба до 

аристократа. Простий японський селянин – 

естетик і артист у душі, сприймаючий 

прекрасне безпосередньо в навколишньому 

середовищі. Часто він здійснює віддалені 

подорожі, щоб помилуватися певним 

красивим краєвидом. Особливо гарні гори, 

струмки чи водоспади слугують навіть 

об’єктом благоговійного культу, 

переплітаючись в уявленнях звичайної 

людини з конфуціанськими й буддійськими 

святинями. Із цього культу краси, що 

базується на дивному колориті всього 

навколишнього, виникло японське мистецтво. 

Японці люблять каміння, вкрите мохом, 

карликові старі криві дерева, бо вони сповнені 

особливої чарівності. Все це об’єднує 

поняттям «сабі» – що являє собою одну з 

мірок краси у японців, що втілює зв’язок між 

мистецтвом і природою. Другим мірилом 

краси є «вабі» – це краса простоти, утилітарна 

краса (лопаточка для накладання рису, 

підставка для чайника тощо). 

З’єднавшись, ці поняття перетворилися в 

одне «сибуй», яке об’єднує красу природну й 

красу простоти. Краса природна – матеріал 

для виготовлення предмета. Краса простоти – 

це краса призначення цього предмета.  

Чарівність недоговореності – це 

четвертий критерій японського уявлення про 

красу, що необхідно пізнавати інтуїцією через 

певне осяяння. Це та краса, яка прихована у 

суть речей. Отже, японці виділяють чотири 

критерії мірила краси. 

Як вчить буддійська секта дзен, з вічною 

зміною світу не сумісна ідея завершеності. 

Процес удосконалювання не може мати 

вершини. Не можна досягти повної 

досконалості інакше, як на мить, яка тут же 

тоне в потоці змін. Удосконалення 

прекрасніше, ніж досконалість. Тому понад 

усе здатний повідати про красу той художній 

твір, у якому не все договорено до кінця. 

Японське мистецтво заперечує симетрію. 

Японець бачить красу в асиметричному 

розміщенні декоративних елементів, у 

порушеній рівновазі, що уособлює для нього 
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світ живий і рухливий. А симетричне 

використання простору виключає парність. 

Будь-яке дублювання декоративних елементів 

японська естетика вважає гріхом. Посуд на 

японському столі не має нічого спільного із 

сервізом. Японцю здається, що він буде 

позбавленим смаку скрізь один і той же 

розпис. 

Важливим засобом впливу на людську 

душу в релігіях світу мають колективні обряди. 

У зв’язку з тим, що місце релігії в Японії 

значною мірою зайняте культом краси, роль 

таких колективних обрядів відіграють тут 

традиції і церемонії, призначені для того, щоб 

люди спільно, разом розвивали свій художній 

смак. Для цього існує ціла система таких 

колективних естетичних вправ, у яких беруть 

участь японці регулярно. Слід зазначити, що 

вони століттями виробляли своєрідні методи, які 

дають їм змогу розвивати й підтримувати свій 

художній смак. 

Звертає на себе увагу той факт, що 

задовго до появи ієрогліфічної писемності у 

побуті японців укорінилися колективні звичаї 

спостерігати поетичні явища природи (свіжий 

сніг, цвітіння слив, азалій, вишні; багряне 

листя гірських кленів; повний місяць). Уміння 

відчувати, будувати гармонію стосунків із 

природою породило своєрідні акти 

цілеспрямованого естетичного спілкування з 

природою – так звані «милування», які 

сприяють формуванню естетичних почуттів. 

Уміння відчувати природу, 

усвідомлювати себе її частиною, вміння 

виражати єдність людини і природи в усіх 

формах людської діяльності завжди вважалося 

в Японії обов’язковою якістю культурної 

людини, здатної гідно оцінити красу 

місячного сяйва, спів цикади тощо [9]. 

Уміння відчувати й будувати гармонію 

своїх взаємин з природою, зазначає 

Л. Царьова, сприяє цілеспрямованому 

естетичному пізнанню і сприйняттю природи. 

Так звані милування природою, традиційні 

для японців, є джерелом естетичних почуттів, 

що сприяє формуванню відчуття кольору, 

форми, художнього смаку, досвіду творчої 

поведінки. Милування природою вважається 

характерним способом проведення вільного 

часу [10]. 

Ось як описує В. Овчинніков звичай 

милуватися повним місяцем на день дев’ятого 

повного місяця за старим календарем, коли це 

прийнято. Найкраще місце для цього в м. 

Кіото – храм Дайгакудзі. О пів на шосту 

вечора з-за гори, що за озером, піднімається 

надзвичайно великий, круглий, наче 

викуваний із нерівного золота повний місяць. 

По озеру серед сріблястого листя латаття 

рухались два криті човни: один з головою 

дракона, другий – фенікса. На кожному з них 

світилися паперові ліхтарики, схожі формою 

на повний місяць. На човні  дівчата за кілька 

хвилин мали пригостити тридцять чоловік, 

поки човен здійснює круг по озеру. При 

цьому кожна дівчина мала підійти до 

пасажира, стати перед ним на коліна, зробити 

глибокий уклін, майже торкаючись лобом 

підлоги, а потім запропонувати йому пряник у 

вигляді повного місяця та чашу з напоєм, 

приготовленим за всіма правилами чайної 

церемонії. Дівчатам доводилось спішити, але 

й зберігати поважність, необхідну для чайної 

церемонії. Човни плавали по озеру, щоб ще 

більше облагороджувати цю картину. 

Найкраще було милуватися повним місяцем 

та його відображенням в озері із широкого 

помосту перед храмом. 

Помилуватися найкращим повним 

місяцем приходили тисячі людей (діти – з 

батьками) як на народне свято. Це був привід 

зайвий раз наблизитися до природи, 

доторкнутися душею до її краси. 

Безумовно милування природою сприяє 

естетизації життя дитини, виробляючи у неї 

естетичні потреби, які стануть основою її 

духовно орієнтованої діяльності. Взагалі 

милування, такий контакт із природою має 

унікальні можливості впливу на дитину, 

сприяючи формуванню у неї естетично-

моральних цінностей і в результаті – 

самореалізації дитини в суспільстві. 

Для японця характерний потяг оглядати. 

Коли він оглядає окіл, то не виділяє певний 

об’єкт для спостереження, а немовби розчиняє 

свою увагу у сприйманні всього цілого, всієї 

панорами. Він вдивляється, вслухається у світ, 

що лежить перед ним, себе ж відчуває лише 

як його частину, занурену в нього. Для японця 

краса – це перш за все гармонія себе з усім 

буттям. Як зазначає З. Васильєва, вміння 

відчувати природу і себе її частиною, вміння 

виражати своє розуміння її завжди вважалось 

обов’язковою якістю культурної людини. 

Практика милування сприяє вступу в 

резонансний зв’язок із одухотвореним буттям, 

енергетичному очищенню й досягненню 

гармонії замість хаосу пристрастей всередині 

себе. 

У дітей змалечку розвивається звичка 

колективного милування поетичними 

явищами природи. За даними О. Зав’ялової, у 

ЗМІ повідомляється про місце й час, де можна 

помилуватися сакурою під час її цвітіння. 

Тому у пору цвітіння сакури юрми людей 

(батьки з дітьми) у вихідні дні йдуть у гори, 

щоб помилуватися неповторним видовищем 

буйного, але недовгого цвітіння. До пори 

цвітіння приурочуються фестивалі, концерти, 

розваги у парках, вистави під квітучими 
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деревами. 

На нашу думку, під час милування цією 

рослиною (сакурою), її ніжними пелюстками, 

дитина змалечку і впродовж життя вчиться 

помічати незначні зміни в певний момент і на 

якомусь етапі свого життя вона помітить 

зміну в певну мить, наприклад, коли пелюстка 

відірвалася від квіточки й летить. Вона не 

зів’яла, але вже відрізняється від інших 

пелюсток, що ще утримуються на квітці, 

може, формою або кольором тощо. І в цю 

мить дитина вже може вловити ці незначні 

зміни. Яке щастя, яке задоволення вона 

одержить від цього! Безумовно, не одразу 

виробляється це вміння, але ці здібності 

можна набути, хоч важко нам повірити, що це 

ще й кожному вдається. Скільки вкладено в 

таке естетичне виховання працею матері, 

вчительки (вчителя), іншими при груповому 

спогляданні, милуванні. 

У праці «Про естетичний розвиток і 

виховання» П. Каптерєв подає матеріал про 

розвиток естетичних почуттів у дітей, де 

вказує на роль явищ природи в розумінні 

дивного хвилювання при сприйманні краси 

навколишнього середовища, коли 

створюється джерело неперервної й високої 

насолоди. 

Для Японії характерна колективна 

творчість. Ігрова атмосфера, що виникла в 

процесі чайного дійства, сприяла виникненню 

відчуття «єдиного серця». Чайний обряд – це 

ключ до пізнання національної психології, не 

менш важливий, ніж бусидо – моральний 

кодекс самурая. В уявленні японця та людина 

вміє жити, яка бачить радість життя там, де 

інші проходять мимо. Чайна церемонія вчить 

знаходити прекрасне у звичайному. Це 

поєднання мистецтва із буднями життя. 

Строго визначеними рухами, їх красою і 

розміреністю чайна церемонія створює спокій 

душі, приводить її до того стану, при якому 

вона особливо чуйно відгукується на 

повсюдну красу природи. Вплив чайної 

церемонії відчувається в багатьох галузях 

японської культури. Звідси беруть початок 

такі поняття як вабі, сабі, сибуй. 

Породженням чайної церемонії є мистецтво 

ікебана. Цей ритуал помітно вплинув на 

правила поведінки японців. Чайна церемонія 

для японця – це релігія. Це – обожнення 

мистецтва жити [12]. 

Наявність спеціальних понять для 

позначення милувань, їх ритуальна організація 

свідчать про те, що ці милування – цукімі 

(місяцем), ханамі (квітами) тощо є актами 

цілком свідомої естетичної діяльності, що 

входить до повсякденного життя японців. Такі 

форми естетичної діяльності, які передбачають 

уміння зосереджуватися і споглядати з часів 

середньовіччя, як зазначає Л. Царьова, 

розглядалися в Японії як необхідна передумова 

естетичного сприйняття, як засіб формування 

естетичної культури дитини [11]. 

Продовжуючи думку Л. Царьової, 

В. Самохвалова наголошує на тому, що 

естетичному вихованню в Японії приділяють 

значну увагу. Не шкодуючи коштів, уряд цієї 

держави вкладає їх у культуру, естетичне 

виховання й освіту, розуміючи, що це вигідно 

державі, адже за наявності високого рівня 

естетичної культури людина під час виконання 

певної роботи буде прагнути втілити Красу в 

результати своєї праці – краса виступає як 

категорія економічна. При цьому естетичне 

виховання набуває статусу економного ведення 

господарства. Дослідниця у праці «Роль 

традиційної культури в японській моделі 

естетичного виховання» стверджує, що японці 

збагачують свою працю елементами естетики, 

що для них праця – це насолода як самим 

процесом, так і результатами своєї праці. 

Філософську основу підходів до 

естетичного виховання пропонує Макігуті 

Цунесабуро (Makiguti Tsunesaburo), який 

розвиває концепцію культурної освіти і 

стверджує, що головне призначення людини – 

створювати цінності: користь, красу, добро. 

При розвинутому художньому смаку, 

відчуттям краси людина не буде продукувати 

неякісні, некрасиві вироби. Отже, зростатиме 

попит на продукцію [7]. 

Як бачимо, в Японії батьки здійснюють 

естетичне виховання підростаючого 

покоління з надією на застосування 

одержаних результатів у підвищенні 

економіки країни, адже людина з високим 

рівнем естетичного виховання буде втілювати 

Красу в результати своєї праці на своєму 

робочому місці й досягати найкращих 

результатів. Такий досвід заслуговує на 

запозичення. 

У зв’язку з таким ставленням до 

естетичного виховання в Японії ми вирішили 

схарактеризувати, як розв’язується проблема 

естетичного навчання і виховання в дитячому 

садку, в початковій школі. 

Розглядаючи естетизацію навчального 

середовища і укорінення її у свідомість 

японців у дитячому садку і початковій школі 

слід зазначити, що навчання в Японії 

починається в дитячому садку з трьох років. 

Ці освітні заклади не належать до закладів 

обов’язкової освіти і створені для розвитку 

розумових і фізичних здібностей дитини з 

метою забезпечення процесу адаптації до 

подальшого навчання. 

У японських дитячих садках проводяться 

заняття з розвитку музичних, художніх 

здібностей. Зміст занять має національний 
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характер. Зокрема, при навчанні музики 

надається перевага хоровому співу. Виділяти 

соліста, за японською уявою, не педагогічно. 

Спів же хором допомагає виховувати почуття 

колективної єдності. На заняттях прикладної 

творчості значне місце займає навчання 

дитини давнього мистецтва – орігамі, оятиро, 

що сприяють розвитку тонкої моторики, 

необхідної школярам при написанні ієрогліфів 

[2]. 

Дошкільник у дитячому садку 

знайомиться із палітрою у 25 відтінків 

кольорів. Японці вважають, що оптимальне 

число дітлахів, що припадають на одного 

вихователя, – 3–5 осіб. Таке відповідальне 

ставлення пояснюється необхідністю 

виховання почуттів з раннього віку, коли 

закладаються основи емоційної культури. 

Причому, дорослі не повчають дитину, а 

виховують у процесі спільних занять 

мистецтвом: виготовлення виробів із паперу, 

глини, масок тварин, костюмів для дитячих 

свят тощо [7]. Принцип виховання в дусі 

національних традицій продовжується і в 

школі на уроках музики, малювання й ручної 

праці, домоведення [2]. 

Дослідження вчених свідчить, що в 

Японії естетичні предмети були запроваджені 

до навчальних програм шкіл вже з періоду 

Мейдзі. Освіта в галузі мистецтв складалася 

переважно з ідей, імпортованих із західних 

суспільств. Ця ситуація змінилася тільки в 

1960-ті роки, коли центр уваги естетичного 

виховання почав зміщуватися в бік японських 

традицій [4]. 

Курс навчання у початковій школі 

становить 6 років (6–12), упродовж якого діти 

одержують основи загальних знань відповідно 

до свого розумового і фізичного розвитку [1]. 

З метою збереження єдиних державних 

стандартів освіти Міністерство освіти, 

культури, спорту, науки і технологій Японії 

спільно з Радою з питань навчальних програм 

при Міністерстві здійснюють розробку 

обов’язкових курсів навчання для початкових 

і середніх шкіл. Для шкіл усіх ступенів є 

підручники обов’язкового користування, 

відповідальність за вибір яких покладається 

на відповідні відділи освіти органів місцевого 

самоврядування або директорів державних 

шкіл. Оновлення підручників відбувається 

кожні три роки відповідно до змін у курсах 

навчання [6]. 

Освітяни цієї країни, навчаючи дітей, 

керуються основними державними 

нормативними документами у сфері освіти, 

тобто «Програмою формування людини», 

«Імідж ідеального японця», в яких визначена 

головна ідея – здійснення гармонічної освіти 

особистості, а також – вимоги до японця, в 

яких акцентується на необхідності збереження 

традиційних якостей громадянина Японії: 

досягати максимального розвитку 

особистості; зробити свій будинок місцем 

постійного навчання та відпочинку, бути 

відданим праці, бути творчим; бути 

патріотом, зберігати національні особливості. 

Слід зазначити, що однією з етичних 

дисциплін, що обов’язково викладаються в 

початкових класах і якій приділяється значна 

увага, є музика. Адже в японській міфології 

містяться відомості про музику, які 

підтверджують її божественне походження й 

магічну силу. Глибоке усвідомлення ролі 

музики в житті людини, як стверджує 

О. Железняк, стало причиною того, що 

стародавні мислителі Сходу розглядали 

музику не лише як засіб розваги, але і як 

явище, що має загальнодержавне значення. 

Заняття з музики в першому класі початкової 

школи проводяться тричі на тиждень, а в 2–6 

класах – двічі. 

На основі програм з музики, вчителями 

шкіл розробляються конкретні програми з 

урахуванням потреб і ступеня духовного 

розвитку учнів. Музику для співів і слухання, 

а також обсяг музичної грамоти розробляє 

кабінет музики Науково-дослідного інституту, 

співробітники якого працюють і над 

створенням методичних посібників для 

вчителів і учнів. 

Згідно з програмою, у початковій школі 

передбачено: вироблення навичок співу по 

нотах, правильне розуміння й вираження слів 

пісні, хорового співу; постановка голосу; 

освоєння інструментального виконання, 

враховуючи те, що музика сприяє активному 

самовираженню дітей, пробуджує любов до 

людей, готовність творити й стверджувати 

Красу. На уроках музики вчителі вчать учнів 

за допомогою образів, створених музикою, 

виражати свій внутрішній стан, свої почуття. 

Аналізуючи програму з музики, яка 

реалізується в японських школах, О. Железняк 

наголошує на тому, що перш ніж навчати дітей 

гри на музичних інструментах, велика увага 

приділяється розвитку в них почуття ритму, 

адже музика являє собою ритм. В розумінні 

стародавніх, це – Ритм Всесвіту, це те, що 

виражає гармонію Неба й Землі. Оволодіваючи 

ритмом музики, людина наближається до Ритмів 

Всесвіту. Пізнаючи музику й відтворюючи її, 

людина здійснює світову гармонію. Таке 

розуміння музики походить із стародавніх 

японських філософських уявлень про все суще 

як струнку систему Всесвіту, в якому всі явища 

феноменального світу перебувають у 

відповідності до космічного порядку. 

Базуючись на ідеях стародавніх 

філософів, японські вчителі приділяють 



НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Педагогічні науки Випуск 1 
 

 

42 

значну увагу розвитку в дітей почуття ритму: 

спочатку учні знайомляться лише з ударними 

інструментами (виконують найпростіші 

вправи, розрізняють на слух темп, ритмічний 

рисунок мелодії тощо), потім їм пропонується 

губні гармошки. 

Оволодіваючи більш складними 

інструментами, учні вчаться поєднувати 

відчуття ритму з прагненням досягти 

гармонійного поєднання звуків. Цікава 

методика вивчення нотного стану. Слід 

зазначити, що перехід до співів по нотах не 

знижує інтересу до занять, а пробуджує 

інтерес до музики, захоплює дітей. Після 

цього дітей вчать гри на інструментах. 

У праці «Естетичне виховання в Японії» 

О. Железняк зазначає, що японські школярі, 

навчаючись у загальноосвітній школі, 

навчаються грати на 2–3 інструментах. Значна 

увага приділяється емоційному, виразному 

виконанню пісень, виконанню пісень в 

особах, їх інсценуванню, використанню 

спеціальних творчих завдань. Починаючи з 

першого класу як додаткове заняття 

проводяться заняття з хору – масовий вид 

музично-естетичного виховання й навчання. 

Вже в кінці першого класу учні виконують 

двоголосні вправи, визначають характер 

музичних творів, тембр, розрізняють просту 

тричастинну форму музичного твору, 

найпростіші жанри музичних творів, 

оволодівають грою на простих музичних 

інструментах, освоюють багатоголосий спів 

тощо. З другого класу розвивають навички, 

одержані дітьми у першому класі. Зокрема, 

пісні доповнюються рухомим пунктирним 

ритмом, різноманітною тривалістю, 

включаючи шістнадцяті. Двоголосний спів 

стає основою вокально-хорових занять. Далі 

заняття ускладнюються. Значна увага 

приділяється слуханню музики, аналізу 

творів, розвитку музичного слуху. 

Навчальним планом передбачена 

безпосередня участь дітей у музичному 

виконанні – співи, гра на музичних 

інструментах. Навчання дітей музики 

відбувається на національній основі, але учні 

ознайомлюються і з творами відомих 

музикантів світу. В шостому класі діти грають 

досить складні музичні твори, викладені у 

семи-восьми рядковій партитурі. Отже, як 

бачимо, заняття з музики в початкових класах 

Японії відбувається на високому рівні. 

Як зазначає Л. Троєльнікова, у 

початковій школі до дисципліни 

«Образотворче мистецтво і праця» включено 

ознайомлення з образотворчим та всіма 

видами ужиткового мистецтва. Дослідниця 

підкреслює, що життєва та творча сили 

японської культури засобами художнього 

виховання передається підростаючому 

поколінню, що естетизує свідомість, сприяє 

формуванню основних якостей національного 

характеру, впливає на позитивне і 

відповідальне ставлення до справи та 

оточення, визначає комплекс цінностей і 

психологічні пріоритети [8]. 

Учні оволодівають і прийомами 

живопису. Особливість полягає в тому, що 

образ, який створюється живописом, не 

повинен бути статичним, він має бути 

наділений рухом, життям, тобто автор образу 

(рослини, тварини) повинен відчувати його 

внутрішній рух, в якому полягає краса, яку 

має передати художник. На уроках 

образотворчого мистецтва школярів учать 

передавати миттєвість краси справжнього 

світу, а також – відчувати ритм, у якому 

здійснюється його рух, адже художній твір 

має нести в собі цей рух – ритм Всесвіту, що 

сприяє гармонізації навколишнього світу. 

Японські вчителі важливого значення 

надають правильному використанню кольору, 

який має таку властивість як виразність, а 

також здатність впливати на почуття людей 

(має емоційне значення). 

Як зазначає О. Железняк, в японській 

освіті розроблена методика вивчення кольору 

в школі, а також методика розвитку відчуття 

кольору в кожної дитини засобами 

образотворчого мистецтва, що широко 

використовується в загальноосвітніх школах. 

Дослідниця повідомляє, якщо в дитячому 

садку дитина ознайомлюється з палітрою в 24 

кольори й відтінки, то другокласник повинен 

уміти користуватися фарбами 36 кольорів і 

відтінків, знати їх назви. Закінчуючи школу, 

кожний підліток має знати 240 відтінків 

кольорів, які мають номери і назви. Це 24 

основних (за спектром) і 10 модуляцій 

кожного кольору. Відрізняти близькі 

модуляції в Японії вчать усіх. 

Водночас О. Железняк звертає увагу на 

те, що на уроках образотворчого мистецтва 

навчальний матеріал подається таким чином, 

щоб викликати у дітей певні почуття до 

природи, фіксувати увагу на її красі з метою 

виховання у них бажання відчути себе 

невід’ємною частиною, прагнути жити в 

єдності з нею. Обов’язковим для японця є 

знання природних кольорів та вміння 

оперувати ними, що сприяє оволодінню 

основами кольорового комбінування.  

Особлива увага приділяється вивченню 

тону кольорів як засобу гармонізації. Діти 

поєднують кольори різних кольорових фаз, 

світлотіней, насиченості й тону. Вивчаючи 

комбінаторику, діти створюють різноманітні 

композиції на основі акценту, ритму, 

контрасту, що орієнтовано на вивчення 
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кольорової палітри самої природи, яка 

справляє гармонізуючий вплив на емоційний 

стан людини. Навчання колористики 

орієнтовано на виховання в учнів почуття 

прекрасного. 

У погожий день директор школи може 

(має на це право) відмінити всі заняття, щоб 

діти відправилися на повітря малювати з 

натури або слухати пояснення вчителя про те, 

як осягати красу природи. 

Як бачимо, значна робота в початковій 

школі проводиться з естетичного виховання: 

учнів вчать грати на 2–3 музичних 

інструментах, дають навички (хоча й 

початкові) образотворчого мистецтва. 

Ми вважаємо, що у процесі сприймання 

творів мистецтва, в результаті художньо-

естетичної діяльності розвивається художня 

свідомість дітей, їх потреба в духовному 

самовдосконаленні, формується ціннісне 

ставлення до мистецтва, розвивається 

естетичне сприймання світу. 

Отже, заняття образотворчим мистецтвом 

розвиває самоспостережливість, творчу 

активність, сприяє розвитку здібностей до 

самостійної творчості. На заняттях з 

предметів естетичного спрямування діти 

оволодівають відчуттям краси, ритму – ритму 

Всесвіту, що виражає гармонію Неба і Землі; 

досягається високий рівень естетичного 

виховання, що дає можливість втілювати 

красу в результати своєї праці і сприяє 

підвищенню економіки країни. 

Провідне місце в естетичному вихованні 

дитини займає навчання письма. Під час 

навчання ієрогліфіки стирається грань між 

чистописанням і малюванням. Коли засвоєні 

необхідні механічні навички, людина вже не 

пише, а малює, причому не пером, а пензлем, 

приводячи його в рух не лише рукою, а наче 

всім тілом. При цьому кожний японець, по суті, 

стає живописцем. Йому нічого не варто миттєво 

зобразити гілку бамбука, що згинається, з 

майстерністю професійного художника, завдяки 

вправлянням естетизмом під час навчання 

написання ієрогліфів. 

Інший приклад вправляння в естетизмі – 

це складання віршів. Поезія завжди була в 

Японії одним з найулюбленіших видів 

народного мистецтва. Вже з XIV ст. до 

нинішніх днів у середині січня проводиться 

поетичний чемпіонат. Десятки тисяч віршів 

надходить на цей загальнонаціональний 

конкурс. Кращі з них зачитуються на 

урочистій церемонії у присутності імператора, 

публікуються в газетах. Слід зазначити, що 

два десятки щомісячних журналів тиражем 

понад мільйон екземплярів присвячені поезії . 

Прилучання до краси, до її розуміння 

здійснюється в Японії по багатьох інших 

каналах. Наприклад, видається журнал 

«Мистецтво для маленьких» (Сьотан 

бідзюцу), розрахований на найменших і на 

допомогу дорослим у роботі з ними. Метою 

журналу є розвиток естетичних почуттів, 

емоцій, що допомагають становленню 

людської душі, адже для японської моделі 

сприйняття світу полягає в тому, що перевага 

надається не раціональному осмисленню, не 

класифікації, а безпосередньому переживанню 

[15]. Такі журнали, енциклопедії орієнтовані 

на дошкільників і молодших школярів. Уже в 

дитячому садку (діти від 3 до 6 років), 

навчаючи дітей грамоти, їх вчать не просто 

писати ієрогліфи, але писати гарно, 

вкладаючи в основу ієрогліфа малюнок 

(піктограма). Отже, ієрогліф – це і знак, і 

образ виступає він і як засіб комунікації і як 

об’єкт естетичного сприймання – 

здійснюється формування принципів 

художнього мислення. 

У Японії поширені школи мистецтв, які 

сприяють збереженню традиційної культури: 

школи ікебани, карате, школи живопису, 

чайної церемонії. Вони є своєрідною 

системою передачі знань, досвіду від майстра 

учневі. Роль традиційних мистецтв у 

естетичному вихованні дуже велика. 

Мистецтво входить у життя, просякає побут 

відчуттям краси й гармонії. 

Під час занять з ікебани (гурткова 

робота) діти вивчають державні символи 

Японії – символічне значення квітів 

хризантеми, меча і яшми. Вони слугують 

прикладом тринітарного мислення японців та 

уособлюють естетику трьох 

взаємодоповнюючих складових. Л. Царьова 

стверджує, що японці шанують хризантему 

(кіку – «сонце, що дає життя всьому на 

землі») тому, що вона символізує життя, 

імператора (лише одяг імператора міг бути 

прикрашений вишитою хризантемою, інших 

карали на смерть). Гармонійне поєднання 

тендітної квітки, гострої зброї, твердого 

каменя символізує міцну державу, створює 

яскравий образ непереможної країни. У світі 

Японію називають не лише «країною, де 

сходить сонце», а й країною «хризантеми й 

меча» [10]. 

Естетична освіта в початковій школі 

Японії посідає особливе місце, бо мистецтво 

тут усвідомлюється як скарбниця духовних 

цінностей пращурів. 

Одним із аспектів виховання дітей у дусі 

національних традицій є свята, які 

супроводжуються карнавальним дійством, 

музикою, піснями, танцями, адже діти в них 

беруть активну участь. Найулюбленішими 

дитячими святами є Свято ляльок (хан 

мацурі), День хлопчиків (танго-но-секку), 
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Свято «сім-п’ять-три» (сіті-го-сан). За даними 

В. Овчиннікова, у Свято «сім-п’ять-три», що 

проводиться щороку 15 листопада, 

семирічних, п’ятирічних і трирічних дітей 

святково одягають, дарують їм льодяники у 

вигляді списа, що символізує довге життя, й 

ведуть до церкви для здійснення обряду. 

Ці свята є барвистою, емоційною формою 

залучення дітей до національних культурних 

традицій, прилучення їх до краси, до 

символічної мови ритуалу, до естетичного 

сприйняття світу. У процесі гри діти 

спостерігають природу та, відтворюючи її з 

допомогою малюнків крейдою, гілочкою, 

набувають певних навичок [7]. 

Отже, в Японії застосовуються форми 

естетичного навчання і виховання, які 

відповідають традиційним педагогічним 

ідеям: уроки предметів естетичного циклу 

(музика, образотворче мистецтво), інших 

предметів (каліграфія, праця, література 

тощо); позакласні заходи (церемонія початку 

та закінчення навчального року, школа 

виживання, ікебана, чайна церемонія, орігамі 

тощо); позашкільні заходи (масові милування 

природою – цукімі, ханамі; спостереження за 

зірками, відвідування театральних вистав, 

виставок, екскурсії, участь у клубах догляду 

за мандариновим садом тощо). 

Як зазначає Л. Троєльнікова, в основі 

життєустрою Японії лежить художнє 

світосприйняття. Зокрема, вся життєдіяльність 

в Японії підпорядковується збереженню, 

засвоєнню та впровадженню у повсякденне 

життя власних багатовікових традицій. 

Життєва і творча сила японської культури 

засобами художнього виховання передається 

підростаючому поколінню, естетизує їхню 

свідомість, сприяє формуванню основних 

якостей національного характеру, впливає на 

позитивне і відповідальне ставлення до 

справи та оточення, визначає комплекс 

цінностей і психологічні пріоритети [8]. 

Вся ідеологія Японії є перш за все 

естетика. Естетизація ідеології являє собою 

причину й основу укоріненості її у свідомість 

японців. Усі японські мистецтва, особливо 

традиційні, будуються як вираження зв’язку 

мистецтва й оточення, що являє собою форму 

вираження єдності людини й природи. Вміння 

відчувати природу і себе її частиною, вміння 

виражати своє розуміння її завжди вважалося 

обов’язковою якістю культурної людини, яка 

здатна оцінити її красу. Широко поставлена 

естетична освіта, виробляє розуміння 

мистецтва, здатність оцінити багатство його 

змісту й форм. 

Підготовка до колективних заходів, їх 

проведення, масова участь у них зміцнює 

естетичне співпереживання, групову 

свідомість, яка слугує цілям консолідації 

суспільства, адже у дітей виробляється 

почуття спільності, що привчає їх триматися 

разом [13]. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Аналіз наукових джерел 

вітчизняних і зарубіжних учених свідчить, що 

японці замість колективних богослужінь 

створили звичаї, що допомагають людям 

розвивати художній смак. 

Розглянувши традиції: чайна церемонія, 

милування природою; писемність, що не 

відрізняється від малювання та ін. зазначимо, 

вони цінні тим, що зберігають свою силу й 

нині, сприяючи естетизації японського 

народу. 

Отже, формування естетичної свідомості 

учнів початкових класів у системі виховання 

Японії відбувається за такими напрямами: 

1) освітньому (предметне навчання основ 

естетичного виховання); 2) виховному 

(вираження єдності людини і природи під час 

проведенні масових заходів через естетичне 

співпереживання, групову свідомість; 3) 

забезпечення методичною літературою дітей, 

батьків, учителів, що сприяє формуванню 

принципів художнього мислення. 

Аналіз естетичного виховання в 

початковій школі Японії свідчить про 

унікальність і своєрідність цього процесу. 

На нашу думку, такий широкий спектр 

естетичної освіти сприяє розвитку не лише 

ціннісного компонента (естетичне 

сприймання, естетичні потреби, естетичне 

ставлення), а й пізнавального компонента 

(естетичні уявлення, естетичні знання) на що 

буде звернуто увагу під час перспектив 

подальших розвідок напряму. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ УЯВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ 

МУЗИЧНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Уява є одним із 

найважливіших особистісних психічних 

феноменів, що значною мірою сприяє 

розвитку мислення, уваги, пам’яті, 

креативності, емоцій дитини. Тому розвиток 

уяви є важливим завданням початкової освіти, 

й особливо уроків мистецької галузі, які 

мають величезні резерви для формування 

творчих рис особистості.  

Для ефективного розвитку уяви 

молодших школярів важливо організувати 

найбільш сприятливе розвивальне 

середовище, засобом чого є створення певних 

педагогічних умов протікання зазначеного 

процесу.   

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Дослідженню педагогічних умов 

організації певних розвивальних і виховних 

процесів присвячено праці В. Андрєєва,             

Ю. Бабанського, С. Гончаренка, М. Звєрєвої,                

Н. Іпполітової, Б. Купріянова, А. Найн,              

О. Савченко, В. Полонського, А. Хутроського, 

Н. Яковлєвої та ін.  

Найчастіше педагогічні умови 

розглядають як сукупність певних спеціально 

створених чи дібраних об’єктів, обставин 

речей, які потрібні для успішного вирішення 

поставленого завдання. Наприклад: 

сукупність об’єктивних зовнішніх та 

внутрішніх обставин протікання освітнього 

процесу; сукупність внутрішніх параметрів та 

зовнішніх характеристик функціонування 

навчального процесу; сукупність змісту, 

методів, форм навчання і матеріальних 

можливостей його здійснення тощо. 

Можемо констатувати наявність 

опосередкованих розробок щодо визначення 

педагогічних умов розвитку уяви дітей. 

Зокрема, американський психолог Дж. Сміт 

окреслив такі загальні умови для розвитку 

дитячої творчості: фізичні умови – наявність 

матеріалів для творчості і можливості будь-

коли діяти з ними; соціально-емоційні умови 

– створення дорослим атмосфери безпеки, 

впевненості, коли дитина знає, що її творчі 

здобутки не викликатимуть негативної оцінки 

дорослого; психологічні – формування у 

дитини почуття внутрішньої свободи, 

розкутості, підтримка інтересу до втілення 

власних можливостей внаслідок заохочення 

дорослим всіх творчих починань дитини; 

інтелектуальні умови – створення 

можливостей для розв'язання творчих задач 

[Цит. за: 2]. На наш погляд, поданий перелік 

можна застосувати до розвитку уяви, адже 

вона є проявом творчості дитини. 

Українські вчені (О. Д'яченко,                         

Д. Ельконін, З. Новлянська, Л. Балацька,                  

В. Котирло, А. Усова та ін.) пропонують для 

творчого розвитку дітей застосовувати 

різноманітні методи стимулювання, 

заохочення, зацікавлення, створення 

проблемних ситуацій, ігрової діяльності тощо, 

а О. Смірнова визначає педагогічні умови 

розвитку творчої уяви молодших школярів у 

процесі роботи над художніми творами. 

Водночас, наразі потребують 

розроблення педагогічні умови розвитку уяви 

молодших школярів у процесі музично-

творчої діяльності, що матиме важливе 

значення для організації ефективного 

розумового, творчого, емоційного розвитку 

дітей на уроках мистецтва.   

Мета статті – обґрунтувати педагогічні 

умови розвитку уяви молодших школярів у 

процесі музично-творчої діяльності.  

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Ґрунтуючись на сучасних  

дефініціях і підходах, ми можемо трактувати 

педагогічні умови розвитку уяви молодших 

школярів у процесі музично-творчої 

діяльності як сукупність спеціально дібраних 

і розроблених методичних положень, змісту і 

методів музичного навчання, реалізація яких 

сприятиме найбільш ефективному розвитку 

зазначеної якості дітей в процесі музично-

творчої діяльності. 

Аналіз наукових досліджень українських 

учених свідчить про наявність певних кроків 

щодо визначення педагогічних умов розвитку 

уяви дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку в різних галузях знань.  

Вітчизняний психолог Т. Дуткевич 

зосереджує увагу на проблемі поєднання 

впливу дорослих і прагнення дитини до 

самовираження і самостійної творчості. У 

цьому контексті важливо враховувати, як 

змінюється позиція дорослого в спілкуванні з 

дитиною з метою розвитку уяви: в спілкуванні 

з молодшим дошкільником дорослий за 

допомогою реплік і питань до дитини прагне 

показати їй різні варіанти розв’язання однієї 

https://orcid.org/
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задачі; для дітей 4-5 років провідним 

стимулом є змагання з однолітками, яким 

керує дорослий; для старшого дошкільника 

важливо зайняти позицію вмілого й 

досвідченого, особливо відносно більш 

молодших дітей [2]. 

Аналізуючи педагогічні умови розвитку 

уяви в дітей старшого дошкільного віку, 

сучасні методисти (зокрема А. Воронцова) 

зазначають, що уява виникає в ситуаціях 

проблемності, невизначеності, коли дитина  

не знаходить у власному досвіді пояснення 

певного явища й змушена шукати 

нестандартне  рішення проблеми. 

Наголошено, що для  розвитку уяви 

надзвичайно важливим є створення емоційно 

позитивної, психологічно комфортної 

обстановки. Навчальні заняття слід проводити 

в ігровій формі, яка надає максимальні 

можливості для вільних проявів дитячої 

фантазії. Педагог має заохочувати будь-які, 

навіть найменші й не зовсім вдалі, прояви 

творчості, самостійного й оригінального 

мислення, адже такі «ситуації успіху» 

мотивують дитину до подальшого творчого 

пошуку. Важливо включати в роботу всіх 

дітей класу, а також надавати їм можливість 

брати участь у різних художніх процесах: 

рухатися, малювати, будувати, клеїти, співати, 

розігрувати театральні сцени тощо [1]. 

Українська дослідниця О. Смірнова 

визначає такі педагогічні умови розвитку 

творчої уяви молодших школярів у процесі 

роботи над художніми творами: 

– створення на уроці творчо насиченого 

освітнього середовища; 

– стимулювання пошукової активності 

учнів; 

– поєднання індивідуальної роботи з 

різними формами навчальної співпраці; 

– виявлення прихованих творчих 

здібностей учнів; 

– відбір оптимальних та ефективних 

завдань з урахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей школярів; 

– створення проблемних ситуацій, що 

вимагають пошуків альтернативи, 

прогнозування; 

– заохочення та відзначення навіть 

незначних досягнень учнів, підкреслюючи 

їхню оригінальність, важливість, адже 

творчість є тоді, коли дитина відчуває, що її 

цінують [5]. 

Ґрунтуючись на аналізі теоретичних і 

методичних джерел, ми визначили такі 

педагогічні умови розвитку уяви молодших 

школярів у процесі музично-творчої 

діяльності:  

1. Цілеспрямоване стимулювання 

дитячої творчості й підтримка творчих 

проявів дитини в музично-творчій діяльності. 

2. Систематичне використання 

різноманітних (зокрема ігрових) методів 

розвитку уяви у різних видах музично-творчої 

діяльності.  

3. Широке застосування інтеграції 

музики з іншими мистецтвами (літературним, 

образотворчим, хореографічним, театральним 

тощо). 

Розглянемо детальніше сутність цих умов 

у музично-творчій діяльності.  

1. Цілеспрямоване стимулювання дитячої 

творчості й підтримка творчих проявів 

дитини в музично-творчій діяльності. 

Молодший шкільний вік фахівці 

вважають сенситивним і надзвичайно плідним 

для розвитку дитячої уяви, у тому числі її 

довільних, репродуктивних і творчих форм. 

Як зазначає А. Воронцова, ефективний 

розвиток уяви може виявлятись у тому, що 

вже в 5–7 років діти спроможні створювати  

цілі уявні світи, наповнювати їх уявними 

персонажами, які мають певні характеристики 

та відповідно діють у певних ситуаціях [1]. 

Проте успішність розвитку дитячої уяви 

безпосередньо залежить від бажань, прагнень 

та умінь дорослих цілеспрямовано й 

систематично надавати дитині можливості для 

творчої самореалізації й самостійності; 

стимулювати, підтримувати й заохочувати її 

творчі прояви та ініціативи. Неприпустимими 

є критика, глузування, висміювання дитячих 

фантазій. 

У музично-творчій діяльності першою 

сходинкою до реалізації цієї умови є 

створення психологічно комфортної 

атмосфери спілкування дитини з мистецтвом, 

запорукою чого є застосування особистісно 

орієнтованого підходу. Дитина має 

почуватись психологічно безпечно, не боятися 

висловлювати свої враження від почутого 

музичного твору, вільно виявляти себе в співі, 

ритмічному русі під музику, грі на дитячих 

інструментах, вокальних, інструментальних, 

пластичних імпровізаціях тощо.  

У цьому контексті надзвичайно 

важливим є врахування індивідуальних 

музичних можливостей кожної дитини, 

особливо учнів першого клаву. Адже, як 

зазначає О. Лобова, переважна більшість дітей 

цього віку володіють добре розвиненим 

чуттям ритму та люблять співати, проте 

багато з них мають слабо розвинений голос і 

слух, не відчувають різниці між співом і 

мовою, не вміють вокально проспівувати й 

«тягнути» звук. Значна кількість 6-річних 

дітей мають вузький діапазон голосу 

(примарна зона багатьох дітей становить 2–3 
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звуки у межах мі-соль і лише згодом 

розширюється до ре-ля першої октави). 

Досить поширеною є проблема недостатньої 

координації між слухом і голосом тощо. У цих 

випадках, наголошує авторка, педагогу слід 

бути дуже обережним, поєднувати розумну 

вимогливість з тактовним і уважним підходом 

до індивідуальності дитини… У будь-якому 

випадку неприпустимим є ставлення вимог, 

які перевищують можливості дитини, а 

відсутність певних природних даних не може 

бути психологічно травматичним фактором і 

приводом для зниження оцінки з музичного 

мистецтва [3, с. 404].  

Також у роботі з дітьми, які мають 

обмежені можливості у певному виді 

музичної діяльності, О. Лобова пропонує 

застосовувати компенсаторний принцип 

організації виконавської діяльності учнів. 

Сутність його полягає в тому, що 

неуспішність певного проблемного виду 

діяльності може бути компенсована успішним 

виконанням іншої музично-творчої діяльності. 

Наприклад,  дитині, що погано співає, слід 

надати можливості виявити свою 

музикальність в інших видах виконавства – 

інструментальній грі, ритмічних рухах, 

творчих формах вираження музичних вражень 

тощо [3, с. 404].  

Також слід ураховувати, що для учня 

першого класу важливо відчувати себе вже 

«дорослим», досвідченим, відповідальним за 

свою справу. Тож педагог може доручати 

дітям певні творчі завдання, які 

відповідатимуть їх самостійним прагненням, 

наприклад: самостійно дібрати музичні 

інструменти для ритмічного супроводу, 

придумати план виконання або інсценування 

пісні тощо. Важливо уважно вислуховувати, 

розглядати, підтримувати й тактовно 

коригувати будь-які варіанти виконання таких 

творчих завдань. 

2. Систематичне використання 

різноманітних (зокрема ігрових) методів 

розвитку уяви в усіх видах музично-творчої 

діяльності.  

Застосування будь-кого виду музичної 

діяльності може бути сприятливим для 

розвитку уяви учнів молодшого шкільного 

віку (художнього сприймання, образно-

асоціативного мислення, фантазії тощо), адже 

цей різновид діяльності безпосередньо 

спонукає дітей до усвідомлення та створення 

образів, творчого пошуку, асоціативного 

мислення тощо. У цьому контексті 

надзвичайно важливим є те, що, як 

зауважують сучасні дослідники, для багатьох 

видів музично-творчої діяльності (вокальні, 

інструментальні, пластичні імпровізації, 

танець, гра на музичних інструментах, 

музично-ритмічні рухи, малювання музики 

тощо) не треба мати спеціальні знання, які 

певним чином обмежують творчі прояви 

дитини. Тож створюється атмосфера вільної 

творчості, яка сприяє  найкращим проявам 

творчих здібностей, зокрема уяви молодших 

школярів.  

У процесі слухання розвиток уяви 

пов'язаний з тим, що музичне мистецтво має 

образну природу та створює художні образи, 

які відображуються у свідомості дитини й 

безпосередньо впливають на її емоційний 

стан.  Тому для молодших школярів 

використовують короткі, виразні, 

різноманітні, доступні за емоційно-образним 

змістом твори для слухання, які викликають у 

дітей інтерес, жвавий відгук, породжують 

яскраві емоції та виразні образи.  

Приклади таких творів відсутні в чинних 

Типових освітніх програмах [6], але подані в 

підручниках мистецтва для 1 класів закладів 

загальної середньої освіти. Наприклад, в 

підручнику інтегрованого курсу «Мистецтво. 

1 клас» О. Лобової [4] запропоновано для 

музичного сприймання різноплановий 

репертуар, в якому представлено фольклорні 

твори, дитячі пісні та програмні п’єси: 

«Колискова» М. Лисенка, «Пісня»                         

Л. Ревуцького; «Осіння пісня», «Марш 

дерев’яних солдатиків», фрагменти з балету 

«Лускунчик» П. Чайковського; «Менует»                    

В. А. Моцарта; «Дощик» В. Косенка; «Лялька 

співає» Л. Колодуба; «Щедрик»                     

М. Леонтовича; «Сонечко» В. Барвінського; 

вальс «Весняні голоси» Й. Штрауса; «Дід 

Мороз» Р. Шумана; фрагменти з дитячих опер 

М. Коваля, М. Лисенка та ін.   

Для стимулювання уяви педагог має 

заохотити дітей до уважного слухання 

цікавою інформацією, загадкою, розповіддю, 

бесідою, попередніми завданнями  тощо. 

Потім можна запропонувати дітям розповісти, 

як вони уявляють героїв твору, які картини 

намалювала музика в їхній свідомості, як 

розвивались уявлювані події в музичному 

творі, заохотити передати свої музичні 

враження в розповіді, рухах, малюнку або 

кольоровій композиції тощо.  

Сучасні методисти пропонують 

використовувати такі й подібні завдання: 

опиши музику, використовуючи слова…; 

розкажи, як ти уявляєш героїв твору; 

розкажи, яку картину навалювала тобі 

музика; уяви, як танцюють старовинний 

менует тощо [3, с. 401]. 

Зазначимо, що трактування уяви як 

попереднього, випереджувального, творчого 

відображення дійсності в свідомості людини у 

вигляді різноманітних яскравих, креативних 

уявлень і образів є надзвичайно важливим у 
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контексті виконавської діяльності учнів. Так, 

під час співу, гри на музичних інструментах, 

музично-ритмічних рухів дитина активно 

залучається до створення власного 

мистецького продукту, що пов’язане з 

попереднім «уявним виконанням» або 

уявленням бажаного виконання.  

Так само уява відіграє важливу роль під 

час створення музики, у вокальних, 

інструментальних, пластичних імпровізаціях, 

під час театралізації та драматизації музичних 

творів, інсценування пісень тощо. Наприклад, 

учитель пропонує дітям самостійно скласти 

поспівку або вправу для розспівування, 

дібрати інструменти (або оплески, щиглики, 

притопи, підручні речі тощо) для ритмічного 

супроводу, створити задум виконання 

розученої пісні з рухами, її інсценування, 

виконання в ролях тощо.  

У будь-якому виді музичної діяльності 

для розвитку дитячої уваги корисно 

застосовувати різноманітні музично-

дидактичні або сюжетні ігри. Важливе 

значення для розвитку дитячої уяви мають 

пісні-ігри, у тому числі фольклорні. 

Водночас, треба пам’ятати про різний 

рівень музично-творчого розвитку кожної 

дитини та формулювати творчі завдання 

коректно, надаючи можливість 

диференційованого виконання згідно з 

індивідуальними можливостями учнів.   

3. Широке застосування інтеграції 

музики з іншими мистецтвами 

(літературних, хореографічним, 

театральним, образотворчим тощо). 

Проблеми інтеграції змісту освіти 

нормативно обумовлені тенденціями «Нової 

української школи» та різнобічно розкриті в 

працях вітчизняних дослідників, в числі яких 

Г. Безрук, І. Большакова, Н. Вегера,                        

І. Веремійчик, М. Іваничук, О. Комар,               

Л. Куліченко, Н. Падун та ін.   

У контексті нашого дослідження 

виокремлення зазначеної умови ґрунтується 

на значних розвивально-творчих можливостях 

поєднання музики з іншими видами мистецтв. 

Не випадково, з 2018-2019 навчального року в 

українських школах відбулося поступове 

уведення інтегрованого курсу «Мистецтво», в 

основу якого покладено поєднання змісту 

музичного та образотворчого мистецтв.  

Проте вже багато десятиліть учителі 

застосовують міжпредметні зв’язки та 

елементи інтеграції музики з літературним, 

образотворчим, хореографічним, театральним 

та іншими мистецтвами. На наш погляд, така 

мистецька інтеграція має дуже суттєві 

потенційні можливості для розвитку дитячої 

уяви, адже поєднання різних мистецьких сфер 

суттєво збагачує образне мислення та 

розширює естетичний світ дитини. Наведемо 

приклади розвивально-творчих завдань, які 

ґрунтуються на інтеграції музики з іншими 

мистецтвами. 

На зв’язку музики з літературним 

мистецтвом ґрунтуються розвивально-творчі 

завдання на створення певних літературних 

текстів до музики або на музичну тематику. 

Зокрема, учням першого класу можна 

запропонувати такі музично-літературні 

завдання: дібрати слова, що характеризують 

музичний образ; зіставити образи музичного й 

літературного творів; скласти опис-фантазію 

музичних образів та уявної музики; 

придумати назву до музичної п’єси; скласти 

невелике оповідання або розповідь за змістом 

музики; доповнити вірш або казку про музику 

за малюнками; придумати продовження або 

закінчення казки на музичну тематику; 

скласти музичну казку або оповідання (за 

назвою, малюнками тощо); придумати текст 

власного куплету до пісні; скласти мелодію до 

невеликого вірша тощо. 

На синтезі музики з образотворчим 

мистецтвом ґрунтуються розвивально-творчі 

завдання на створення візуальних творів до 

музики або на музичну тематику. Так, дітям 

шестирічного віку можна дати такі завдання: 

дібрати ілюстрації до пісень або 

інструментальних творів; зіставити образи 

музичного й живописного творів; передати 

зміст музичної п’єси в малюнку; створити 

сюжетну або кольорову композицію за 

настроєм музики; намалювати персонажів 

музичного твору тощо. 

Для розвитку уяви засобами інтеграції 

музичного мистецтва з хореографією 

молодшим школярам можна запропонувати 

такі завдання: передати танцювальними 

рухами характер музики; зобразити рухами 

образ музичного персонажа; скласти 

танцювальні рухи до пісні або 

інструментального твору; створити 

танцювальну імпровізацію; розробити задум і 

план танцювальної композиції тощо. 

Значні резерви для розвитку дитячої уяви 

має поєднання музики з театральним 

мистецтвом, яке за своєю сутністю є синтезом 

сценічної дії, літературного сюжету, 

музичного та художнього оформлення, 

хореографічних елементів тощо. У контексті 

застосування театрального мистецтва 

доцільно застосовувати такі завдання: 

передати рухами, мімікою і пластикою образ і 

рух музичного персонажа, сюжет музичного 

твору; придумати задум виконання у ролях 

або інсценування пісні; запропонувати 

власний план театралізації, драматизації 

музичного матеріалу тощо. 

Такі та подібні завдання інтегрованого 
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характеру корисно застосовувати у роботі як з 

шестирічними першокласниками, так і з 

дітьми більш старшого віку, адже, за                      

О. Щолоковою, саме на широкому тлі 

комплексної взаємодії мистецтв 

активізуються творчі здібності учнів [7, с. 

122].  

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Отже, педагогічні умови 

розвитку уяви молодших школярів у процесі 

музично-творчої діяльності трактовано як 

сукупність спеціально дібраних і розроблених 

методичних положень, змісту і методів 

музичного виховання, реалізація яких 

сприятиме найбільш ефективному розвитку 

зазначеної якості дітей в процесі музично-

творчої діяльності. 

Визначено та обґрунтовано такі 

педагогічні умови розвитку уяви молодших 

школярів у процесі музично-творчої 

діяльності:  

1) цілеспрямоване стимулювання 

дитячої творчості й підтримка творчих 

проявів дитини в музично-творчій діяльності 

(зокрема створення психологічно комфортної 

атмосфери спілкування дитини з мистецтвом; 

надання кожній дитині можливості для 

творчої самореалізації;  стимулювання, 

підтримка й заохочення творчих проявів та 

ініціатив школяра;  урахування 

індивідуальних музичних можливостей 

кожної дитини, компенсаторний принцип 

організації виконавської діяльності молодших 

школярів тощо). 

2) систематичне використання 

різноманітних (зокрема ігрових) методів 

розвитку уяви у різних видах музично-творчої 

діяльності (заохочення дітей до уважного 

сприймання, передачі музичних вражень у 

розповіді, рухах, малюнку; попереднє уявне 

«виконання» співу, гри на інструментах, 

ритмічних рухів; застосування у різних видах 

музично-творчої діяльності різноманітних 

ігор та спеціальних словесних і практичних 

завдань: розкажи, як ти уявляєш героїв 

твору; яку картину навалювала тобі музика; 

склади поспівку; створи задум виконання 

розученої пісні з рухами, її інсценування, 

виконання в ролях тощо).  

3) широке застосування інтеграції 

музики з іншими мистецтвами (літературним, 

образотворчим, хореографічним, театральним 

тощо). 

Перспективи подальших наукових 

розвідок вбачаємо в експериментальній 

перевірці обґрунтованих нами педагогічних 

умов розвитку уяви молодших школярів у 

процесі музично-творчої діяльності.  
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ТРАНСКУЛЬТУРНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ 

 

 

Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Наявність 

транскультурної компетентності у людини 

сучасного світу є необхідною умовою та 

найважливішим засобом переходу до 

прийняття та освоєння істинного 

соціокультурного коду всього людства, 

багатства та унікальності культур малих та 

великих народів планети Земля.  

Враховуючи глобальні тенденції 

євроінтеграційного процесу вітчизняна 

мистецька освіта ХХІ століття зорієнтована на 

діалог різних культур, який став необхідною 

складовою єдиного освітнього простору країн 

Європейського Союзу. Пізнання 

закономірностей і тенденцій розвитку 

світового і європейського музичного 

мистецтва уможливлює формування 

транскультурної компетентності майбутніх 

педагогів-музикантів, що дозволяє їм 

ефективно використовувати свій потенціал у 

різних сферах практичної діяльності.  

Ефективність формування 

транскультурної компетентності залежить від 

цілеспрямованої організації освітнього 

процесу та використання таких форм роботи, 

технологій, методів, прийомів і засобів 

навчання, які б сприяли не лише поглибленню 

знань, але й були направлені на практичне 

використання  транскультурних умінь і 

навичок у тих чи тих напрямах творчої 

діяльності. Саме транскультурне навчання, 

орієнтоване на мир, соціальну справедливість 

і сталий розвиток, веде до далекосяжної 

реформи системи освіти. За такого підходу 

обґрунтування структурно-функціональної 

моделі формування транскультурної 

компетентності майбутніх педагогів-

музикантів є актуальним і своєчасним. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Дослідженню проблеми 

формування транскультурної компетентності 

присвячені праці науковців різних напрямів.  

Загальну методологію дослідження склали 

соціально-філософські концепції, положення 

та теорії про розвиток людини і суспільства, 

становлення нового типу культури (І. Бех,             

С. Бабатіна,  В. Біблер,  І. Блауберг, Л. 

Горбунова, І. Гуменна, Д. Іванов,                      

О. Краєвська,  А. Леонтьєв, В. Лунячек,                 

Г. Малик, М. Оліяр,   О. Семеног, Р. Слімбах, 

В. Стрельніков, А. Темербекова, Е. Юдін,                 

С. Якушева та інші). Незважаючи на численні 

дослідження та наукові праці з філософії, 

культурології, соціології, лінгвістики, 

етнопсихології, психології та педагогіки, 

феномен «транскультурна компетентність» не 

отримав належного теоретичного та 

методологічного осмислення в мистецькій 

освіті. Це зумовлює нове бачення цілей 

формування транскультурної компетентності 

майбутніх педагогів-музикантів. 

Мета статті – теоретичне 

обґрунтування структурно-функціональної 

моделі формування транскультурної 

компетентності майбутніх педагогів-

музикантів. 
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Виклад основного матеріалу 

дослідження. Конструювання структурно-

функціональної моделі формування 

транскультурної компетентності майбутніх 

педагогів-музикантів вимагає уточнення 

термінологічного поля дослідження.  За 

такого підходу здійснений нами аналіз 

словникової й довідкової літератури 

засвідчив, що термін «компетентність» 

походить від латинського слова competo – 

«досягаю», «відповідаю». У Словнику 

іншомовних слів «компетентність» 

потрактовується як «обізнаність, 

поінформованість, авторитетність, досвід, 

повноваження» [2, с. 282].  Укладачі Словника 

української мови інтерпретують 

«компетентність» як «властивість, за 

значенням компетентний, тобто: такий, 

що має достатні знання в якій-небудь галузі; 

який з чим-небудь добре обізнаний; тямущий; 

який ґрунтується на знанні; кваліфікований; 

який має певні повноваження; повноправний, 

повновладний» [3, с. 250]. Отже, робимо 

висновок, що компетентність – це здатність 

вирішувати проблеми, які виникають у 

реальних життєвих ситуаціях на основі 

застосування теоретичних знань, умінь і 

навичок та особистого педагогічного досвіду. 

Сучасна система мистецької освіти 

повинна робити акцент на підготовці 

майбутніх педагогів-музикантів з високим 

рівнем сформованості транскультурної 

компетентності. Транскультурна 

компетентність, вважає Л. Горбунова,  

полягає якраз у тому, щоб «навчитися 

мислити не лише в рамках поняття «наша 

батьківщина», але бачити в кожному питанні 

безліч сторін, не відмовляючись при цьому від 

переконань, і дозволяти змінювати відтінки 

самовідчуття, не втрачаючи свого 

культурного стрижня» [2, с. 411]. За влучним 

висловлюванням                    Р. Слімбаха 

«транскультурна компетентність, включає 

такі складові: критичне мислення; 

гетерологічне мислення; здатність до 

трансгресії; контекстуальне бачення 

різноманітного; номадичне мислення 

(поєднання різних контекстів); комунікативна 

етика; глобальна обізнаність; мовна 

компетентність; здатність «включення» і 

взаємодії в мультикультурному середовищі; 

емоційна розвиненість (емпатія, гнучкість, 

володіння стресом, ініціативність, щирість, 

радість, скромність, справедливість)» [5, с. 

209]. 

Сучасний педагог-музикант, який прагне 

до пізнання мистецьких цінностей 

сьогоденної реальності, повинен бути готовим 

до транскультурного спілкування. Саме 

концепт транскультурності дозволяє побачити 

зовсім іншу картину відносин між 

культурами: не картину ізольованості і 

конфлікту, а картину обміну та взаємодії. За 

такого підходу педагог-музикант має не 

просто занурюватися в сутність тенденцій і 

закономірностей розвитку тієї чи тієї 

культури, він повинен сприймати й 

інтерпретувати твори мистецтва з власних 

культурно-світоглядних позицій.   

Транскультурна компетентність 

майбутніх педагогів-музикантів включає в 

себе поєднання  національних та 

загальнолюдських цінностей на основі 

принципу культуровідповідності, що 

уможливлює не тільки якісно виконувати 

свою роботу, а й визначає готовність до 

міжкультурного діалогу та педагогічній 

взаємодії в умовах полікультурного 

освітнього простору. 

Цільова перспектива для транскультурно 

компетентного педагога-музиканта, 

виявляється не у створенні єдиної культури у 

своїх вихованців, а у формуванні творчої та 

конструктивної платформи для пошуку 

спільних колективних форм життя, 

спілкування та взаємодії у національному 

суспільстві та світовому освітньому просторі. 

Для побудови активного соціокультурного 

спілкування та взаємодії, що забезпечує 

реальний продуктивний діалог з 

представниками інших культур (етносів, 

народів, націй), існує реальна необхідність 

сучасному педагогу-музиканту бути 

професійно готовим до цього, тобто мати 

транскультурну компетентність. 

Проведене нами дослідження 

уможливило розробити структурно-

функціональну модель формування 

транскультурної компетентності майбутніх 

педагогів-музикантів, у структурі якої 

увиразнюється мета, завдання, підходи, 

принципи, етапи, педагогічні умови, зміст, 

методи, засоби, форми, критерії, показники, 

рівні сформованості транскультурної 

компетентності майбутніх педагогів-

музикантів та результати досліджуваного 

процесу. 

Запропонована модель концентрується у 

трьох блоках, а саме: методологічно-цільовий, 

процесуально-операційний та оцінно-

результативний.  

У структурі методологічно-цільового 

блоку міститься мета, завдання, підходи та 

принципи дослідження, що формують 

методологічну основу запропонованої 

концепції, яка дозволяє систематизувати увесь 

обсяг наукового знання й створити умови для 

розробки подальших, ефективних напрямів 

дослідження з транскультурної 

компетентності майбутніх педагогів-
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музикантів.  

Мета дослідження полягає у науковому 

обґрунтуванні концептуальних положень 

формування транскультурної 

компетентності майбутніх педагогів-

музикантів. Визначена мета конкретизована 

низкою завдань, основними з яких, на наш 

погляд, є: формування когнітивно-

пізнавальних здібностей під час осмислення 

художньо-естетичних цінностей світової 

культурної спадщини; формування 

діяльнісно-творчих якостей майбутніх 

педагогів-музикантів; формування 

мотиваційно-регулятивного досвіду в процесі 

педагогічної діяльності. 

На основі генези феномена 

«транскультурна компетентність» у контексті 

предметного поля нашого дослідження 

виявлені методологічні підходи, як-от: 

цивілізаційний, синергетичний, 

трансдисциплінарний, системний, 

герменевтичний, компетентнісний, 

культурологічний, технологічний, що у своїй 

органічній сукупності служать 

методологічним орієнтиром і основою для 

організації змістовного наповнення нормами, 

смислами та цінностями міжнаціонального 

спілкування та взаємодії, які сприятимуть 

формуванню транскультурної компетентності 

майбутніх педагогів-музикантів. 

Виходячи з вищезазначеного, уважаємо 

за доцільне в структурно-функціональній 

моделі формування транскультурної 

компетентності майбутніх педагогів-

музикантів виокремити наступні педагогічні 

принципи, а саме: науковості, гуманізму, 

паритетності, єдності етнічних та 

загальнолюдських цінностей, плюралізму і 

толерантності.  

Процесуально-операційний блок 
структурно-функціональної моделі 

формування транскультурної компетентності 

майбутніх педагогів-музикантів включає 

участь студентів у роботі спрямованій на 

удосконалення змісту навчальних дисциплін, 

з-поміж яких: «Фахова підготовка», 

«Методико-виконавський аналіз 

педагогічного репертуару», «Вокально-

інструментальний практикум», 

«Інструментовка\Вокальне аранжування», 

«Додаткова фахова підготовка», «Ансамбль», 

«Поліфонія та музична форма», 

«Сольфеджіо», «Теорія музики», «Гармонія», 

«Історія світової та української музичної 

культури», «Методика викладання за фаховим 

спрямуванням», «Історія зарубіжної музики», 

«Історія та теорія мистецтв», «Основи 

наукових досліджень», «Педагогічна 

практика», «Виконавська практика». 

Тож цілком закономірно, що формування 

транскультурної компетентності майбутніх 

педагогів-музикантів відбувається на основі 

застосування відповідних форм роботи, як-

от: колективна, групова, індивідуальна, 

самостійна, участь у міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, участь у міжнародних і 

всеукраїнських фестивалях, олімпіадах і 

конкурсах.  

Варто зазначити, що до процесуально-

операційного блоку входить комплекс 

методів, які умовно поділяються на методи за 

джерелом подачі інформації, а саме: аналіз 

змісту педагогічної документації за 

результатами культурно-освітньої діяльності, 

метод педагогічного спостереження, бесіди, 

інтерв’ю, анкетування, метод експертної 

оцінки. До методів стимулювання творчої 

активності педагогів-музикантів відносяться: 

створення ситуації успіху, емоційного 

співпереживання, емоційного впливу. До 

методів музичного навчання  ми відносимо: 

пояснення, розповідь, ілюстрація, 

демонстрація, наслідування або копіювання, 

музичного узагальнення, інтерпретації 

музичного твору. До методів самостійної 

роботи відноситься самостійне ознайомлення 

з творчістю композиторів та прослуховування 

їхніх творів, індивідуальна самостійна робота 

над вокальними/інструментальними партіями, 

підготовка творчих проєктів, портфоліо. 

На основі теоретичного узагальнення 

наукової і методичної літератури нами було 

сформульовано педагогічні умови 

формування транскультурної компетентності 

майбутніх педагогів-музикантів, а саме: 

стимулювання мотиваційно-ціннісної сфери 

майбутніх педагогів-музикантів у процесі 

вивчення фахових та варіативних 

дисциплін; використання музично-

комп’ютерних технологій та інноваційних 

методів навчання; актуалізація науково-

дослідної роботи майбутнього педагога-

музиканта шляхом участі студентів у 

наукових гуртках та проблемних групах. 

Перша педагогічна умова – це 

стимулювання мотиваційно-ціннісної 

сфери майбутніх педагогів-музикантів у 

процесі вивчення фахових та варіативних 

дисциплін, проходження педагогічної та 

виконавської практики у закладах культури 

та освіти, створення умов для міжнародного 

культурного діалогу та глобального 

культурного співробітництва виконавців та 

художніх колективів під час участі у 

міжнародних фестивалях, конкурсах, 

олімпіадах. 

Друга педагогічна умова – 

використання музично-комп’ютерних 

технологій та інноваційних методів 
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навчання була актуалізована шляхом 

проходження студентами другого змістового 

модулю спецкурсу «Формування 

транскультурної компетентності майбутніх 

педагогів-музикантів у процесі професійної 

підготовки». Студентів було ознайомлено із 

специфікою музичного комп’ютерного 

програмного забезпечення: Musette, Canorys, 

Musescore, Sibelius. За допомогою цих нотних 

редакторів майбутні педагоги-музиканти 

спроможні засвоїти основні операції з набору 

нотних текстів, а також здійснювати 

редагування, експортування в MIDI нотних 

партитур, акордів, нотних текстів тощо. 

Реалізація третьої педагогічної умови – 

актуалізація науково-дослідної роботи 

майбутнього педагога-музиканта 

відбувалася шляхом участі студентів у 

наукових гуртках та проблемних групах, 

опанування змістового модулю за темою: 

«Формування транскультурної 

компетентності майбутніх педагогів-

музикантів у процесі опанування 

західноєвропейської музики через 

організацію самостійної роботи». У її межах 

студенти розглядали як теоретичні, так і 

практичні аспекти організації самостійної 

роботи з прослуховування творів 

західноєвропейських композиторів у 

виконанні відомих солістів, хорових і 

оркестрових колективів.  

До оцінно-результативного блоку 

входять критерії, показники та рівні 

сформованості транскультурної 

компетентності майбутніх педагогів-

музикантів. Оскільки за своєю сутністю 

поняття «критерій» є більш широким, ніж 

поняття «показник», то за одним критерієм 

може бути закріплено декілька показників. У 

цьому контексті критеріями формування 

транскультурної компетентності майбутніх 

педагогів-музикантів ми виділяємо 

мотиваційно-цільовий, пізнавально-

операційний та дослідницько-пошуковий. До 

кожного критерію нами визначені чільні 

показники. Наприклад, показниками дослідно-

пошукового критерію має бути: наявність 

інтересу до науково-дослідницької діяльності; 

здатність до розв’язання науково-творчих 

завдань на основі залучення сучасних 

педагогічних технологій навчання; здатність 

до транскультурного саморозвитку на основі 

набутих нових знань.  

Здійснений теоретичний аналіз критеріїв 

та показників дозволив гіпотетично визначити 

три рівні сформованості транскультурної 

компетентності майбутніх педагогів-

музикантів – низький (індиферентний), 

середній (умотивований) та високий 

(творчий). 

Отже, теоретичне обґрунтування 

структурно-функціональної моделі 

формування транскультурної компетентності 

майбутніх педагогів-музикантів сприяло 

розвитку культурного діалогу та 

інформованості щодо культури та історії 

європейських народів, мотивувало студентів 

до вивчення творчості композиторів та 

пізнання культурних цінностей людства.  

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Отже, отримані 

результати підтвердили досягнення 

поставленої мети і дали підстави дійти таких 

висновків: в результаті розробки і 

теоретичного обґрунтування структурно-

функціональної моделі формування 

транскультурної компетентності майбутніх 

педагогів-музикантів нами уточнено зміст 

ключових понять дослідження – 

«компетентність» та «транскультурна 

компетентність»; презентовано три блоки 

досліджуваного феномена, а саме: 

методологічно-цільовий, процесуально-

операційний та оцінно-результативний;  

визначено мету і завдання, а також 

методологічні підходи, з-поміж яких: 

цивілізаційний, синергетичний, 

трансдисциплінарний, системний, 

герменевтичний, компетентнісний, 

культурологічний, технологічний. До того ж 

запропоновано принципи, форми та методи 

формування досліджуваного феномена; 

презентовано педагогічні умови, як-от: 

стимулювання мотиваційно-ціннісної сфери 

майбутніх педагогів-музикантів у процесі 

вивчення фахових та варіативних 

дисциплін; використання музично-

комп’ютерних технологій та інноваційних 

методів навчання; актуалізація науково-

дослідної роботи майбутнього педагога-

музиканта шляхом участі студентів у 

наукових гуртках та проблемних групах. 

Окрім того, запропоновано критерії, 

показники та рівні сформованості 

транскультурної компетентності майбутніх 

педагогів-музикантів. 

Подальші наукові розвідки можуть бути 

пов’язані з дослідженням структурних 

компонентів формування транскультурної 

компетентності майбутніх педагогів-

музикантів. 
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КВАРТЕТ № 3 В. СИЛЬВЕСТРОВА: ДО ПИТАННЯ ТЕМБРОВОЇ ДРАМАТУРГІЇ 

 

Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Музичне мистецтво 

другої половини ХХ-початок ХХІ століття 

характеризується значними 

трансформаційними процесами. Це, в першу 

чергу, стосується змісту композицій, що 

насичується філософським драматизмом. 

Нова парадигма вимагає оновлення 

композиторських технік, параметрів 

виразових засобів. Особливу увагу серед них 

займає поняття тембру. У зв’язку з цим варто 

відзначити темброву драматургію, як 

самостійну сферу: тембр визначається не 

просто звуковою фарбою, а важливим 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://orcid.org/0000-0001-7857-7019
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драматургічним чинником, тісно пов’язаним з 

іншими мовними засобами, формою. Усе 

розмаїття стилістики другої половини ХХ 

століття відображує творчість                                 

В. Сильвестрова. Його композиторська 

самобутність кристалізується на тлі 

модерністських тенденцій. Вона філігранно 

синтезує сучасні технічні прийоми з 

класичними.  

Творчість В. Сильвестрова охоплює 

твори різних жанрів: 9 симфоній, твори для 

різних інструментів з оркестром 

(«Метамузика» для ф-но і симфонічного 

оркестру, «Медитація» для віолончелі і 

камерного оркестру, Концерт для скрипки с 

оркестром, «Вісник» для фортепіано і 

струнних, «Епітафія» для фортепіано та 

струнного оркестру,), композиції для 

фортепіано («Музика в старовинному стилі», 

«Кіч-музика», Сонатина, три сонати, Елегія,), 

камерна музика («Містерія» для альт-флейти 

та ударних, Містеріозо для кларнета, Соната 

для віолончелі та фортепіано, Квінтет, Елегія 

для віолончелі) та інші. Серед їх визначальних 

рис є мелодійність, ліричність, емоційна 

сконцентрованість. Особливу увагу автор 

надає тембро-фонічній стороні інструменту, 

його експресивним можливостям. Варто 

відзначити, що камерна творчість 

В. Сильвестрова з позиції тембрової 

драматургії залишається малодослідженою, 

тому цікаво розглянути дане питання 

детальніше. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Як у кінці минулого століття, так 

і сьогодні творча постать В. Сильвестрова 

захоплює дослідників. Про це свідчить велика 

кількість праць, що включає як статті, 

присвячені аналізу творів композитора, 

питанню їх інтерпретації, так і монографічні 

роботи, що розглядають особливості його 

авторського стилю. Серед них роботи 

С. Павлишина [6], Н. Герасимової-

Персидської [2;3], Б. Сюти [7], Т. Тучинської 

[8], О. Берегової [1] та інших. Вивчення 

тембру, тембрової драматургії підіймалось у 

дослідженнях О. Жаркова [4], С. Коробецької 

[5]. Однак питання тембрової драматургії у 

творах В. Сильвестрова залишається 

відкритим.  

Мета статті – визначити специфіку 

тембрової драматургії Третього квартету               

В. Сильвестрова  

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Темброва драматургія, за 

визначенням С. Коробецької – це 

«інтонаційний процес образно-виразного 

становлення художнього смислу музичного 

твору, реалізованого в системі тембрових 

взаємозв’язків» [5, с. 4]. Вона є 

багатоскладовим комплексом, що активно 

взаємодіє із різними засобами музичної 

виразності, використовуючи тембр як 

головний організуючий фактор музичної 

драматургії, закріплюючи за окремими 

оркестровими групами певні смислові 

значення. В. Сильвестров надавав велике 

значення тембровій палітрі, колористичному 

розфарбовуванні своїх творів. Композитор 

прагнув оперувати ними не тільки під час 

роботи над великими симфонічним циклом, 

але і у сфері камерної музики. Тож, 

розглянемо специфіку тембрової драматургії у 

творах В. Сильвестрова на прикладі 

його Третього струнного квартету. 

Прем'єра твору відбулась на сцені 

лондонського Barbican Centre знаменитим 

струнним квартетом Kronos Quartet (2011). 

Твір реалізується експресивними тонами – це 

лірико-драматична оповідь, що розкриває 

переживання та емоції людської душі. 

Структура квартету – сім частин, що 

контрастують за характером, фактурою, 

прийомами тембрового розвитку. Сказане 

дозволяє зробити висновок про риси сюїти. 

Цілісності форми квартету сприяє лейтритм 

(тріоль), тематичні арки між частинами, 

зокрема остинатна репетиція квінти у партії 

віолончелі, що проходить через увесь твір. 

Варто відзначити тенденцію до 

індивідуалізації кожної партії (тематичну, 

регістрову, темброву), що створює взаємодію 

різних образів. Фактура квартету 

В. Сильвестрова рельєфно виділяє тембри 

кожного інструменту з одного боку та 

створює змішані тембри (А. Веприк), 

інструментальні нашарування з іншого. 

Поняття змішані тембри передбачає 

дублювання теми іншими інструментами або 

оркестровими групами. Альт 

використовується у мелодичних аспектах, 

віолончель переймає роль педального 

інструмента, скрипки доповнюють темброву 

вертикаль. В основі розвитку образної 

драматургії твору постає конфліктність, що 

реалізується співставленням тем, ритмічним 

конфліктом між поліритмічними пластами. 

Функції кожного з них є важливими для 

передачі змісту. Переважаюча роль динаміки 

р, рр свідчить про бажання композитора 

розкрити найтонші людські почуття.  

Перша частина (Прелюдія) занурює 

слухача у сферу філософських роздумів. 

Музичний тематизм виростає з унісону с, 

який стає початком нанизування звукового 

намиста інструментальної вертикалі. 

Спостерігаємо поступове фактурне 

розгалуження на горизонтально самостійні 

лінії. Поєднання середніх регістрів струнних 

інструментів відрізняється густотою і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96_(%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
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компактністю звучання. Прониклива мелодія 

солюючого альта, що побудована на 

інтонаціях розкладеного септакорду, 

доповнюється гармонічною вертикаллю 

скрипок. Партія віолончелі зберігає октавний 

перелив с-С протягом усієї частини. Прелюдія 

побудована за принципом crescendo – 

динаміка розвивається від рр до ff. Вже з 

першої частини спостерігаємо формування 

трьох тембрових шарів (за Р. Кабялісом):  

1. Основний тембр (альт);  

2. Основний тембровий шар (скрипка);  

3. Основний педальний тембр та 

темброва педаль (віолончель).  

Лейтінтонацією тендітної та просвітленої 

за характером другої частини (Пастораль) є 

терція, що імітаційно передається між різними 

тембровими пластами. У партії віолончелі 

протягом усього номеру звучить витримана 

квінти. Динаміка частини зосереджена у 

межах р-ррр. Серед прийомів тембрової 

драматургії відзначимо темброві переклички 

(тт.1-3, 10-11, 26.27), а також оркестрове 

diminuendo, що завершує частину.  

Третя частина (Інтермецо), яка написана 

у тричастинній формі, відкриває тембровий 

канон (віолончель, альт, скрипки), що створює 

кластерну вертикаль c-des-es. Відзначимо 

його експресивнй характер, що створюється 

активним інтонаційно-ритмічним рухом у 

партіях усіх інструментів, тембровими 

перекличками між інструментами, динамікою 

ff. Друга частина Andantino (т. 33) 

відкривається звуковою розрідженістю. Її 

спокійний характер, який є ніби відпочинком 

перед новим щаблем розвитку, з одного боку, 

відкриває другу хвилю дієвості з іншого. 

Даний епізод характеризується тембровим 

crescendo, збільшенням тембрової щільності. 

У той час насичена оркестрова вертикаль 

вистукує лейтритм. Третя частина (т.60) є 

короткою репризою, що повертає активний 

характер. Завершує прелюдію темброва 

розрідженість, що є характерною для усіх 

номерів квартету. 

Четверта частина є продовженням 

попередньої. У ній містяться інтонації третьої 

частини. Лейтритм тріоль також зберігається. 

На початку для фактури характерна темброва 

прозорість. Голоси вступають поступово: до 

віолончелі додаються партії альта та скрипок. 

Провідною рушійною силою та динамічним 

засобом четвертої частини є темброве 

розгортання. Фактурною організацією номеру 

є поліфонізована імітаційно-підголоскова 

фактура, яку формують лінеарні голоси, 

кожен з яких має власну ритмічну 

організацію. Серед тембрових відзначимо 

наступні засоби: оркестрове crescendo (тт. 1-

10) і diminuendo (тт. 22-27), темброві імітації 

та переклички (тт.11-12, 19-21). Саме вони 

визначили оркестрову драматургію 

четвертого номеру.  

Для п’ятого номеру (Серенада) 

характерними є варіантний розвиток та 

проростання уже відомих у межах квартету 

інтонаційних структур. Тема, яка викладена у 

партії перших скрипок, побудова на 

секундових інтонаціях. Їй акомпонує 

чергування енергійних тріольних інтонацій з 

витриманими тонами у партії альтів. У партію 

віолончелі повертається витримана квінта. 

Цікавим є прийом зміни динаміки в кожному 

такті. Вона переливається у межах mp-p-pp.   

Шоста частина (Інтермецо) є репризою 

четвертого. Вступ віолончелі виконує 

функцію тембрового експонування. Унісон с 

переходить переходить у септиму с-h у 

лейтритмі. Солістом частини є скрипка. В її 

синкоповане звучання вкраплюються інші 

музичні інструменти. Тематизм інтонаційно 

трансформується, розширюючи свій діапазон, 

насичується низхідними та визхідними 

стрибками ширше октави. Серед прийомів 

розвитку також відзначимо темброві 

переклички (тт. 6-7). Спостерігаємо утворення 

складної поліритмічної горизонталі, кластерні 

співзуччя в партії оркестра, що підтримують 

мелодію соліста. Таким чином, експонування 

тематичного матеріалу відбулось разом з 

початковим етапом тембрового розвитку. 

Продовжує динамізацію остинатний рух 

шістнадцятими із поступовим збільшенням 

звукового діапазону (тт. 24-27), що направляє 

енергію до кульмінаційної зон, яка далі 

змінюється тембровим згортанням, партії 

скрипок та альта переходять у хоральну 

фактуру. Тиха динаміка(р-ррр). 

Сьомий номер (Постлюдія) є 

інтонаційним, тематичним підсумком 

квартету. В педальному тембровому шарі 

віолончелі витримана квінта, октава. Образи 

згасання в цій частині досягаються 

неспішністю викладення музичного 

матеріалу, оркестровими педалями, 

ферматами та наспівними мелодіями. Струнні 

інструменти, які звучать довгими 

тривалостями додають настрій зосереджених 

роздумів, застиглості. Динаміка рр. Також у 

завершенні частини композитор застосовує 

прийом тембрового згортання, зменшення 

тембрової насиченості, що неодноразово 

зустрічається у творі.  

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Таким чином, аналіз 

Третього струнного квартету В. Сильвестрова 

дозволяє зробити висновок про особливу 

увага композитора до тембро-регістрових 

пластів, що наділені індивідуальним змістом. 

Реалізація лірико-філософської спрямованості 



НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Педагогічні науки Випуск 1 
 

 

58 

твору втілюються засобами тембрової 

драматургії, що полягає у наступному: 

вживання тембру струнних інструментів як 

компоненту складної музично-драматургічної 

системи твору; до засобів оновлення 

матеріалу у Третьому квартеті належить 

тембровий, тематичний, ритмічний, розвиток; 

багатошаровість тканини, яка, складається з 

трьох пластів: партії соліста, підголоскового 

та педального шарів; оркестрове diminuendo, 

що передбачає темброве згортання та 

зменшення оркестрової насиченості у 

завершенні кожної частини; широка 

динамічна палітра, що полягає у градаціях рр-

ff. 

Подальші наукові дослідження можуть 

бути пов’язані з більш глобальним аналізом 

авторського стилю композитора. 

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ 
1. Берегова О. М. Медитативні 

концепції В. Сильвестрова і О. Щетинського. 

Постмодернізм у камерній творчості 

українських композиторів ХХ сторіччя. Київ : 

НМАУ ім. П. І. Чайковського, 1999. С. 108–

116. 

2. Герасимова-Персидская Н. О 

дискретной линеарности в современной 

музыке. Музыка. Время. Пространство. Киев: 

Дух і літера, 2012. С. 305–312. 

3. Герасимова-Персидська Н. Музика 

тиші. Арт-лайн. № 9. 1997. С. 22–23. 

4. Жарков А. Тембр в музиці: проблема 

визначення поняття. Київське музикознавство. 

Випуск 55. Київ: НМАУ, 2017. С. 94–100. 

5. Коробецька С. Темброва драматургія 

як інтонаційне явище (на прикладі 

симфонічних творів П.І. Чайковського: 

автореф. … канд. мистецтвознав. /17.00.02. 

Київська державна консерваторія імені П. І. 

Чайковського. Київ, 1994. 16 с. 

6. Павлишин С. В. Сильвестров. Творчі 

портрети українських композиторів. Київ: 

Музична Україна. 1989. 86 с. 

7. Сюта Б. Деякі питання індивідуально-

стильової специфіки музичної драматургії 

українських композиторів 1970-х – 80-х років 

(камерно-вокальні твори). Записки наукового 

товариства ім. Т. Шевченка. Т. ССХХХІІ. 

Праці музикознавчої комісії. Львів, 1996. 179 

с. 

8. Тучинська Т. Стабільні теми в 

творчості В. Сильвестрова 70–80-х рр. 

Київське музикознавство. Вип. 2. Збірник 

статей. Київ: КМУ, 1999. С. 110–122. 

 

REFERENCES 

1. Berehova, O. M. (1999). Medytatyvni 

kontseptsii V. Sylvestrova i O. Shchetynskoho. 

Postmodernizm u kamernii tvorchosti 

ukrainskykh kompozytoriv KhKh storichchia. 

[Meditative concepts of V. Silvestrov and O. 

Shchetynsky. Postmodernism in the chamber 

works of Ukrainian composers of the twentieth 

century]. Kyiv. 

2. Herasymova-Persydskaia, N. (2012). O 

dyskretnoi lynearnosty v sovremennoi muzуke. 

Muzуka. Vremia. Prostranstvo. [On discrete 

linearity in modern music. Music. Time. Space]. 

Kyev.  

3. Herasymova-Persydska, N. (1997). 

Muzyka tyshi [Music of silence]. Kyev. 

4. Zharkov, A. (2017).Tembr v muzytsi: 

problema vyznachennia poniattia. Kyivske 

muzykoznavstvo. [Timbre in music: the problem 

of defining the concept]. Kyiv.  

5. Korobetska, S. (1994). Tembrova 

dramaturhiia yak intonatsiine yavyshche (na 

prykladi symfonichnykh tvoriv P. I. 

Chaikovskoho. [Timbre drama as an intonational 

phenomenon (on the example of symphonic 

works by PI Tchaikovsky]. Kyiv.  

6. Pavlyshyn, S. V. (1989). Sylvestrov. 

Tvorchi portrety ukrainskykh kompozytoriv. 

[Creative portraits of Ukrainian composers]. 

Kyiv.  

7. Siuta, B. (1996). Deiaki pytannia 

indyvidualno-stylovoi spetsyfiky muzychnoi 

dramaturhii ukrainskykh kompozytoriv 1970-kh – 

80-kh rokiv (kamerno-vokalni tvory). [Some 

issues of individual and stylistic specifics of 

musical drama of Ukrainian composers of the 

1970s - 80s (chamber and vocal works)]. Lviv.  

8. Tuchynska, T. (1999). Stabilni temy v 

tvorchosti V. Sylvestrova 70–80-kh rr. [Stable 

themes in the work of V. Silvestrov 70-80's.]. 

Kyiv.  

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 
МОЗГАЛЬОВА Наталія Георгіївна – 

доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри музикознавства, 

інструментальної підготовки та хореографії 

Вінницького державного педагогічного 

університету ім. М. Коцюбинського 

Наукові інтереси: Інструментально-

виконавська підготовка вчителя музики 

МАРТИНЮК Анна Анатоліївна  – 

викладач кафедри музикознавства, 

інструментальної підготовки та хореографії 

Вінницького державного педагогічного 

університету ім. М. Коцюбинського 

Наукові інтереси: Методика музично-

теоретичних дисциплін 

 

   ІNFORMATION ABOUT THE AUTHOR 

MOZGALYOVA Natalia Georgievna – 

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head 

of the Department of Musicology, Instrumental 

Training and Choreography of Vinnytsia State 

Pedagogical University M. Kotsyubynsky 



НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Педагогічні науки Випуск 1 
 

 

59 

Circle of scientific interests: Instrumental and 

performing training of a music teacher 

MARTYNIUK Anna Anatoliivna – 

Lecturer of the Department of Musicology, 

Instrumental Training and Choreography of 

Vinnytsia State Pedagogical University M. 

Kotsyubynsky 

Circle of scientific interests: Methods of 

music-theoretical disciplines 

 
Стаття надійшла до редакції 13.03.2022 р.

 

 

УДК 37:364.65   

ОРОС Ільдіко Імріївна – 

доктор філософії, доцент, президент Закарпатського  

угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ,  

ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0001-7300-9362  

e-mail: ildiko@kmf.uz.ua 

 

СТАН ПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ РОБІТНИЧИХ ТА 

ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ 

 
Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Неперервне 

навчання фахівців передбачає професійний 

розвиток особистості, який відображає процес 

підготовки особистості до трудової 

діяльності, його перепідготовки в разі зміни 

професії а також підвищення кваліфікації з 

метою поглиблення професійних знань та 

розширення профмайстерності. 

Враховуючи зазначене і звертаючи увагу 

на те, що освіта дорослих, як стверджує В. 

Міщенко [1, с. 238], включається в освіту 

упродовж життя, тобто в неперервну освіту, 

можемо віднести такі види навчання як 

перепідготовка робітників (різні види), 

підвищення їх кваліфікації до освіти 

дорослих. Такої ж думки дотримуються й інші 

вчені: Т. Фініков, О. Шаров та ін. [2, с. 110].  

Прогресивна частина університетського 

менеджменту прагне розвитку та 

диверсифікації видів навчання упродовж 

життя, перетворення цієї діяльності на один з 

рушіїв розвитку навчальних закладів.  

Роботодавці зацікавлені у коротких та 

дуже коротких тренінгових програмах, які 

спрямовані на формування конкретних 

практичних компетентностей працівників і 

реалізуються, переважно, за межами 

традиційних ЗВО, що обумовлює незначну 

участь бізнесу у фінансуванні програм LLL – 

навчання протягом життя в університетах. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Проблеми організації та розвитку 

системи неперервної освіти постійно 

перебувають у центрі уваги вчених і практиків 

України. Значний внесок у вивчення цього 

питання зробили В. Андрущенко, І. Зязюн, 

В. Кремень, Л. Лук’янова, Н. Ничкало та ін., 

але окремі питання залишаються певною 

мірою нерозкритими. Водночас недостатня 

дослідженість структури неперервної освіти, її 

видів, принципів функціонування, механізмів 

стимулювання, фінансування та 

інформаційного забезпечення спонукає до 

вивчення світового досвіду та його 

використання у вітчизняній практиці [1, 

c. 237].  

Мета статті  – розглянути стан 

підготовки і підвищення кваліфікації 

робітничих та педагогічних кадрів в Україні 

для порівняти з Великою Британією. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Одним із шляхів вирішення 

окреслених проблем є врахування досвіду такої 

високорозвиненої країни як Велика Британія, де 

освіта дорослих є одним із пріоритетів 

державної політики, ґрунтується на давніх 

історичних традиціях, високоякісних 

показниках, ґрунтовних науково-педагогічних 

дослідженнях, а практика реалізації довела свою 

дієвість та ефективність [3, c. 405].  

Неперервне професійне навчання кадрів в 

Україні передбачає такі види: первинна 

професійна підготовка працівників; 

перепідготовка кадрів; підвищення 

кваліфікації робітничих та педагогічних 

кадрів; підвищення кваліфікації керівних 

працівників та фахівців. 

Розглянемо як ці види неперервного 

професійного навчання характеризується у 

працях вітчизняних дослідників. Зокрема, 

дослідник К. Островський у роботі 

«Підготовка фахівців в Україні: проблеми, 

перспективи на порозі третього тисячоліття» 

термін підготовки кадрів трактує як процес 

формування у працівників знань і навичок із 

окремої професійної сфери, тобто навчання 

осіб, які не мають професії. Підготовка кадрів 

робітничих професій за К. Островським, 

здійснюється у професійно-технічних 

навчальних закладах, навчальних комбінатах, 

безпосередньо на виробництві та в 

https://orcid.org/
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загальноосвітніх навчальних закладах. У 

останніх молодь ознайомлюється з видами 

виробництва, змістом праці за різними 

професіями [4, c. 29]. Як зазначає вчений, 

стаціонарну підготовку кадрів робітничих 

професій здійснюють професійно-технічні 

навчальні заклади, коледжі, технікуми. 

Останні можуть мати денні, вечірні 

відділення, входити до різних типів 

комплексів, об’єднань (професійно-технічне 

училище – завод, фабрика тощо). Вони 

здійснюють підготовку громадян за 

державним замовленням, а також на 

контрактній основі, укладеному між 

навчальним закладом і підприємством, 

установою, організацією, окремими 

громадянами [4, c. 29].  

Профтехосвіта здійснює й функції 

соціального захисту підлітків, котрим 

необхідна корекція фізичного і розумового 

розвитку, що спрямовано на захист їх від 

безробіття. У 2001 р. в Київській області 

Указом Президента України створено 

Всеукраїнський центр реабілітації інвалідів, 

де вони здобувають робітничі професії [5, c. 

92–94].  

Перепідготовка робітників відбувається у 

зв’язку з реорганізацією підприємства або 

якщо треба змінити професію через брак 

роботи. Як зазначає В. Кремень, формування 

у нашій державі ринку праці зумовило, крім 

підготовки спеціалістів, ще й таку функцію 

профтехосвіти – підвищення кваліфікації та 

перенавчання незайнятого населення. Питома 

вага осіб тут навчається за направленнями 

центрів зайнятості. Гострою проблемою є 

ресурсне і матеріально-технічне забезпечення 

профтехосвіти, що спричинено обмеженим 

бюджетним фінансуванням [5, c. 95].  

Аналіз праць Л. Лук’янової [6], В. Олійника 

[7], Ф. Турко [8] свідчить, що підвищення 

кваліфікації працівників передбачає регулярне 

навчання, спрямоване на вдосконалення їхніх 

професійних знань і навичок, не рідше одного 

разу на п’ять років з метою поглиблення 

теоретичних знань в межах професії, а також 

розширення їхньої професійної майстерності. 

Важливою умовою підвищення 

ефективності курсової перепідготовки є 

впровадження професійного навчання 

робітників безпосередньо на виробництві. Для 

прикладу можна навести діяльність таких 

підприємств як «Криворіжсталь», об’єднання 

«Азот», Новокраматорський машинобудівний 

завод та інші підприємства, де створено 

належну навчально-виробничу базу і 

цілеспрямовано здійснюється професійне 

навчання робітників [5, с. 94–95].  

Вчені В. Якубенко та Р. Берлінг 

зазначають, що в післядипломну освіту слід 

розглядати не тільки як систему підвищення 

кваліфікації та перепідготовки дипломованих 

спеціалістів, а й як реформу освіти дорослих, 

зважаючи на їх індивідуальні потреби у здобутті 

певних знань, виробленні навичок і вмінь, 

особистісному і професійному зростанні [9, с. 

139].  

У  концепції  освіти  дорослих  в   Україні  

Л. Лук’янова представила повне визначення 

дефініції освіта дорослих як складову системи 

неперервної освіти» [10, с. 16]. Система 

фінансування навчання впродовж життя в 

Україні поступово сформувалась на таких 

засадах: диверсифікація джерел фінансування; 

другорядний статус серед інших галузей 

освіти; елітне фінансування окремих освітніх 

програм. 

Високий рівень диверсифікації джерел 

фінансування зумовлений прагматичною 

спрямованістю програм LLL – навчання 

протягом життя (післядипломної освіти). Таке 

навчання дорослих у більшості випадків 

фінансує зацікавлена сторона – роботодавець 

або сама особа, що навчається. Держава також 

надає фінансову допомогу (повністю або 

частково) особам, що підвищують 

кваліфікацію з регульованих професій, 

безробітним громадянам або звільненим у 

запас військовослужбовцям.  

Державна служба зайнятості надає 

безробітним громадянам можливість (якщо не 

мають професії) пройти професійну 

підготовку за робітничими професіями, 

потрібними на ринку праці. Під час навчання 

безробітні громадяни отримують: допомогу 

по безробіттю у розмірах, що встановлені 

відповідно до законодавства України;  

компенсацію фактичних витрат на проїзд до 

місця навчання і назад та оплату проживання 

в гуртожитку, коли професійне навчання 

організоване не за місцем їх постійного 

проживання [2, c. 103].  

На думку В. Кременя, для належної 

підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації працівників потрібно знайти в 

Україні механізм вирішення такого питання 

як модернізація навчально-матеріальної бази 

професійно-технічних навчальних закладів, 

адже у навчально-виробничому процесі 

багатьох закладів практично не 

використовується нова техніка, сучасні 

інструменти та матеріали, навчання 

здійснюється за застарілими технологіями, що 

спричинено обмеженим бюджетним 

фінансуванням. У зв’язку із зазначеним, в 

Україні необхідно: розширити у ЗВО мережу 

факультетів для підготовки педагогів 

професійного навчання; розв’язати фінансову 

проблему розвитку цієї галузі. Слід зазначити, 

що в усіх високорозвинених країнах світу 
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утвердилася практика багатоканального і 

багаторівневого фінансування. Щодо нашої 

країни, то В. Кремень розмірковує таким 

чином: фінансування загальнодержавних 

програм підготовки і підвищення кваліфікації 

робітничих кадрів можливе з державного 

бюджету України, а місцеві бюджети могли б 

узяти на себе витрати на соціальні програми, 

що могло б бути ефективним і в інших сферах 

освіти і науки [5, c. 94–99].  

На нашу думку, практику 

багатоканального фінансування 

перепідготовки і підвищення кваліфікації 

кадрів можна вважати прогресивною ідеєю і 

використовувати в Україні в процесі освіти 

дорослих.   

Крім слухачів, які здобувають 

післядипломну освіту, в Україні на рівні Закону 

«Про вищу освіту», функціонують вечірня, 

денна, заочна, дистанційна, екстернатна форми 

навчання. Найбільш поширені – денна і заочна 

форми.  

Аналізуючи мережу навчальних закладів, 

що мають забезпечити освітні потреби 

дорослого населення в Україні В. Кремень 

визначив місце закладів післядипломної 

освіти, яких нині налічується понад 500, а з 

них 200 закладів підпорядковані Міністерству 

освіти і науки. Система ліцензування та 

атестації цих закладів, як зазначає вчений, не 

відповідає вимогам часу, реальний контроль 

якості освітніх послуг фактично не 

здійсниться. Таким чином, ефективність їх 

діяльності не відповідає завданням щодо 

створення системи навчання протягом усього 

життя. Щоб виправити цю ситуацію, на думку 

В. Кременя, нам потрібно: здійснити 

детальний моніторинг профілю навчальних 

програм контингенту слухачів з метою 

виявлення його відповідності бажаного 

результату; ув’язати програми перепідготовки 

з вимогами стандартів відповідного освітньо-

кваліфікаційного рівня і на цій основі 

формувати єдині програмні модулі, що дасть 

змогу видавати диплом про перепідготовку з 

присвоєнням кваліфікації встановленого 

зразка, статус якого чітко визначений; 

посилити взаємодію закладів післядипломної 

освіти з провідними університетами, які 

мають і самі суттєво розширити спектр 

короткотермінових навчальних програм 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів, пристосувавши їх до реальних потреб 

та різних вікових груп населення. Реалізація 

поставлених завдань з використанням 

сучасних технологій є важливою 

передумовою створення цілісної системи 

навчання людини протягом усього життя. За 

програмами перепідготовки, підвищення 

кваліфікації та курсової підготовки необхідно 

використовувати програмні матеріали для 

реалізації завдань дистанційної освіти 

студентів та освіти дорослих. Науковець 

наголошує на тому, що університети як 

регіональні центри освіти, науки і культури 

повинні, крім академічних програм, 

розробляти різноманітні програми навчання, 

щоб проводити просвітницьку діяльність для 

широких верст населення [5, c. 118–119].  

Слід зазначити, що в університетах 

Великої Британії започатковано значна 

кількість програм коротко- або 

довготермінових, призначених для 

підвищення кваліфікації чи-то перепідготовки 

кадрів. Ми вважаємо, що створення 

різноманітних програм в університетах, за 

якими дорослі можуть підвищувати свою 

кваліфікацію або здійснювати 

перепідготовку, являє собою прогресивну 

ідею, яку потрібно впроваджувати в Україні. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Нами визначено та коротко 

схарактеризувавно види неперервного 

професійного навчання робітничих та 

педагогічних кадрів в Україні: первинна 

професійна підготовка, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації. Ппідготовка, 

підвищення кваліфікації і перепідготовка кадрів 

робітничих професій здійснюється у професійно-

технічних навчальних закладах, загальноосвітніх 

навчальних закладах, безпосередньо на 

виробництві. Відмічені недоліки в роботі 

названих закладів, недостатнє їх фінансування. 

Система післядипломної освіти 

педагогічних працівників, представлена 

інститутами післядипломної освіти 

педагогічних працівників, не забезпечує 

потенціалу, який закладений у системі 

навчання протягом життя (LLL) у тому числі 

неформальної і інформальної освіти, 

необхідно впорядкувати фінансування. 

Підвищення кваліфікації та перепідготовку 

педагогічних кадрів здійснює і заочна ланка 

університетів. Стоїть питання про створення в 

університетах різноманітних програм для 

освіти дорослих, на що буде наголошено у 

подальшій нашій роботі.  
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АКТУАЛІТЕТИ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. В умовах глибокої 

трансформації суспільства, ринкових відносин  

постає питання підготовки фахівця, здатного 

до швидкої оцінки та реагування на запити 

ринку освітніх послуг, нарощування інновацій 

та самостійних рішень у професійній сфері, 

орієнтованого на ініціативу та особистісний 

розвиток, що володіє підприємницькими 

здібностями, готовий  до організації власної 
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справи. Це, загострює, насамперед, питання 

якості педагогічної освіти, зумовлюючи 

необхідність формування  всебічно 

розвиненої особистості майбутнього вчителя, 

зокрема початкової школи,   як ініціативної, 

творчої, здатної долати стереотипи мислення, 

ґнучко реагувати на зміни соціальної ситуації 

розвитку освіти та брати відповідальність за 

прийняті рішення, набувати нового досвіду, 

самостійно створювати робочі місця, 

опановувати нові психолого-педагогічні 

вимоги до педагогічного процесу і нові 

педагогічні технології. Відтак, сучасні реалії 

соціокультурного життя актуалізують 

необхідність формування підприємницької 

компетентності майбутнього вчителя 

початкової школи як новітнього елемента 

компетентнісної парадигми навчання (І. 

Гуменюк) [1, с. 52].  

 Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Вітчизняною і зарубіжною 

наукою студіюються питання, що є 

ґрунтовними у площині порушеної проблеми, 

а саме: теоретичні підходи до формування 

підприємницької компетентності (Г. Вельш 

(H. Welsch), К. Гедулдіг (C. Geduldig),                  

Дж. Дірі  (J. Dearie), Л. Доті (L. Doti),             

О. Земка,                                                                                                      В. Кім Чан (W. Kim Chan),             

Д. Лабро (D. Lambro), В. Майковська,             

Р. Моборн (R. Moborn),              П. Рейнольдс  

(P. Reynolds),   Г. Сміт      (G. Smith),                        

Л. Швейкарт             (L. Schweikart) та ін.; 

психолого-педагогічні аспекти 

підприємницької діяльності (В. Андріанова,    

З. Гіптерс, І. Демура,                О. Зав’ялова, 

Ю. Пачковський, С. Посохов,  В. Шабанова та 

ін.). Відзначимо, у науковому дискурсі 

аналізуються  проблеми  підприємницької 

компетентності особистості, зокрема, як 

ключової компетентності фахівця                    

(І. Гуменюк, В. Майковська, О. Овчарук та 

ін.);  зміст, форми й методи розвитку  

підприємницької компетентності студентів у 

закладах вищої освіти (С. Лупаренко); 

специфіка формування підприємницької 

компетентності певної професійної  сфери: 

майбутніх менеджерів (Є. Бєлан,                      

М. Пономарьова, М. Стрельніков), фахівців 

економічного профілю (Ю. Білова), 

ресторанної справи (І. Гайовий,                           

М. Пальчук, Т. Стахмач та ін.), ресторанного 

господарства (М. Ткаченко), сфери 

обслуговування (В. Майковська); майбутніх 

учителів біології та основ здоров’я (Л. Барна, 

Х. Похила). Водночас посвідчено наявність 

актуалітетів формування підприємницької 

компетентності майбутнього вчителя 

початкової школи, які  потребують 

дослідницької уваги. 

Мета статті –  проаналізувати актуальні 

аспекти формування підприємницької 

компетентності майбутнього вчителя 

початкової школи. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Передусім відзначимо, що до 

актуалітетів  (від актуальний – лат. aktualis – 

важливий у даний момент, злободенний, 

назрілий) [5, с. 32] формування 

підприємницької компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи нами віднесено такі 

ключові позиції: 

– інституційне обґрунтування 

порушеної проблеми; 

– дифініціювання підприємливості як 

ключової, наскрізної компетентності; 

– науковий дискурс щодо формування 

підприємницької компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи у площині 

вітчизняного і зарубіжного досвіду. 

Схарактеризуємо означені позиції.  

Щодо інституційно обгрунтованого 

розв’язання порушеної проблеми в освіті 

відзначимо як провідний орієнтир 

законодавче трактування підприємливості, 

зокрема,  в статті 12 Закону України «Про 

освіту», як уміння генерувати нові ідеї й 

ініціативи та втілювати їх у життя з метою 

підвищення як власного соціального статусу 

та добробуту, так і розвитку суспільства і 

держави; як здатність до підприємницького 

ризику [2]. 

Підприємливість легітимізовано в 

концептуальній моделі Entre Comp (The 

Entrepreneurship Competence Framework або 

Рамка підприємницької компетентності) як 

здатність користуватися  можливостями та 

ідеями  та  втілювати  їх у цінність для інших. 

Створена таким чином цінність може бути 

фінансовою, культурною або соціальною» [7].  

Cуттєвим у площині порушеної проблеми 

є те, що цей документ пропонує шляхи та 

способи вдосконалення підприємницької 

спроможності громадян і організацій Європи, 

позаяк упродовж багатьох років розвиток 

підприємливості громадян і організацій 

Європи є однією з ключових цілей політики 

Європейського союзу і держав-членів. 

Поглиблюється також розуміння того, що 

підприємницьким умінням, знанням і 

настановам можна навчитися, що,  своєю 

чергою, призведе до широкого розвитку 

підприємницького мислення і 

підприємницької культури, корисних для 

окремих громадян зокрема і для суспільства 

загалом [8]. Вочевидь, у такому ракурсі 

цілком правомірно розглядати Entre Comp як 

привабливу спробу організувати, згрупувати 

та визначити підприємницьку компетентність, 

посилаючись на європейське визначення 

підприємництва як ключової компетенції.  

https://www.amazon.com/Donald-Lambro/e/B001KJ48Q2/ref%3Ddp_byline_cont_book_1


НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Педагогічні науки Випуск 1 
 

 

64 

Привертає увагу структурна будова 

рамки Entre Comp, яка складається із трьох 

сфер (областей) компетентностей: «Ідеї та 

можливості» (aнгл. ideas and opportunities), 

«Ресурси» (aнгл. resources) та «Трансформація 

в дії» (aнгл. taking into action). При цьому 

кожна сфера включає п’ять компетентностей, 

що характеризуються як  структурні елементи 

підприємницької компетентності: 

● «Ідеї та можливості»: 

– визначення можливостей; 

– креативність; 

– бачення; 

– оцінка ідей; 

– стале мислення (aнгл. sustainable 

thinking); 

       ● «Ресурси»: 

– самосвідомість та самоефективність; 

– мотивація і наполегливість; 

– мобілізація ресурсів; 

– фінансова та економічна грамотність; 

– мобілізація інших осіб; 

● «Трансформація в дії»: 

– ініціативність; 

– планування й управління; 

–подолання двозначності, невизначеності 

і ризиків; 

– співпраця з іншими; 

– безперервне навчання через досвід [8]. 

Отже, як бачимо, Entre Comp дифініціює 

підприємливість як наскрізну компетентність, 

яка застосовується у всіх сферах життя: 

починаючи з турботи про власний розвиток і 

до активної участі в житті суспільства, 

входження на ринок праці в якості працівника 

чи самозайнятої особи та започаткування 

різних типів проєктів (культурних, соціальних 

або економічних).  

Існує думка (С. Лейко), що термін 

«підприємницька компетентність» у 

вітчизняному освітньому просторі вперше 

було використано в переліку ключових 

компетентностей (уміння вчитися, 

громадянська, загальнокультурна, 

компетентність з інформаційних і 

комунікаційних технологій, соціальна,  

підприємницька, здоров’язбережувальна), що 

визначені за матеріалами дискусій, 

організованих ученими у рамках проєкту 

ПРООН «Освітня політика та освіта «рівний-

рівному». За  цим документом 

підприємницька   компетентність передбачає 

реалізацію таких  здатностей: 

– співвідносити власні економічні 

інтереси й потреби з наявними матеріальними, 

трудовими, природними й екологічними 

ресурсами, інтересами й потребами інших 

людей та суспільства, застосовувати технології 

моніторингу ресурсів і забезпечення стійкого 

розвитку; 

– організовувати власну трудову та 

підприємницьку діяльність і працю колективу, 

орієнтуватися в нормах і етиці трудових 

відносин; 

– аналізувати й оцінювати власні 

професійні можливості, здібності та 

співвідносити їх             із     потребами ринку праці;   

– складати, здійснювати й оцінювати 

плани підприємницької діяльності та особисті 

бізнес-проєкти, розробляти прості моделі дій 

та прийняття економічно й екологічно 

обґрунтованих рішень у динамічному світі; 

– презентувати та поширювати 

інформацію про результати / продукти власної 

економічної діяльності та діяльності 

колективу [3]. 

Звертаємо увагу на те, що 

підприємницьку компетентність виокремлено 

у професійному стандарті за професіями 

«Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти» та «Вчитель закладу 

загальної середньої освіти» як загальну 

компетентність, що забезпечує здатність до 

творчого пошуку й реалізації нових ідей, до 

самопрезентації та результатів своєї 

професійної діяльності; здатність до 

керування власним життям і кар’єрою [4].  

Цей нормативний документ, на наш 

погляд, на загальнодержавному рівні 

упредметнює сучасний підхід до визначення 

переліку та опису загальних і професійних 

компетентностей учителя загалом, і 

початкової школи зокрема,   декларуючи  

необхідність формування у сучасного вчителя 

підприємницької компетентності, що 

визначається нами  як інтегративна 

характеристика, яка поєднує сукупність 

особистісно-професійних якостей та знань, що  

допомагають успішно реалізовувати свою 

активну професійну позицію, власні 

інноваційні ідеї, передбачувати ризики та 

нести соціальну                        відповідальність за процес та 

результати своєї діяльності.  

Своєрідним унаочненням наукового 

дискурсу щодо формування підприємницької 

компетентності майбутнього вчителя 

початкової школи у площині вітчизняного і 

зарубіжного досвіду вважаємо українсько-

польський  проєкт «Уроки з підприємницьким 

тлом», що реалізовувався в межах Програми 

Міністерства закордонних справ Республіки 

Польща 2014 року, за твердженням 

координаторів якого «підприємливий учитель 

– не той, хто досяг значних матеріальних 

статків, а той, хто відчуває покликання, 

інноватор, ініціативний, активний, творчий, 

відважний, має почуття власної гідності та 

вміє побачити те, що не бачать інші. Тому, 

наголошують автори,  підприємливості може 

навчити не тільки вчитель економіки, а будь-



НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Педагогічні науки Випуск 1 
 

 

65 

який інший компетентний педагог» [6, с. 20]. 

Конструктивною нам видається  позиція 

В. Тенетілової, за з якою навчати школярів 

основам підприємництва має спеціально 

підготовлений учитель, спроможний 

сформувати позитивну мотивацію, систему 

спеціальних знань щодо організації власної 

справи, певні вміння і навички у сфері 

організації власної справи, виховати 

ініціативність, підприємливість, упевненість в 

собі, самостійність, цілеспрямованість, 

лідерські та інші якості, необхідні для 

здійснення підприємницької діяльності [7, с. 

209]. 

Педагог, що володіє підприємницькою 

компетентністю, наголошує  польський  

науковець Я. Стройний (Jacek Strojny) (ми 

солідарні з цією думкою), – оптиміст, і ця 

риса сприяє появі успіху, адже успіх залежить 

від того, як сприймається світ, яким є 

ставлення до інших людей. З таких позицій 

поставлена мета буде досягнута навіть тоді, 

коли є перешкоди. На шляху підприємливого 

вчителя часто виникають труднощі, але він, як 

підприємець-оптиміст, сприймає їх, як щось 

тимчасове, що може мати досвід, призведе до 

успіху [9]. Такий учитель, формуючи 

мотивацію, впевненість у собі та віру у свої 

можливості, розвиває  в учнів ентузіазм та 

силу керувати своєю долею. Адже самооцінка 

та мотивація – це ознаки особистого 

підприємництва, які  потрібні, щоб 

скеровувати свою підприємницьку 

життєдіяльність.   

Не можна не погодитися з думкою 

вітчизняної науковиці І. Гуменюк, що 

формування підприємницької компетентності 

майбутніх фахівців початкової освіти є 

необхідною складової їхньої професійної 

підготовки, аргументуючи це тим, що в 

початковій школі розвиток в учнів 

підприємницьких якостей пов'язаний не 

тільки з отриманням економічних знань, але й 

може відбуватися в змісті інтегрованих уроків 

із різних дисциплін, а отже вбудований в усю 

систему навчання й виховання. Відповідно, 

резюмує вчена, професіограма вчителя 

початкових класів повинна вміщувати 

аналогічні якісні характеристики його вмінь 

та педагогічних настанов, орієнтованих на 

формування в учнів основ підприємницької 

компетентності [1, c. 54].  

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Отже, нами виокремлено 

й проаналізовано актуалітети формування 

підприємницької компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи через ключові 

позиції  

інституційного обґрунтування порушеної 

проблеми, дифініціювання підприємливості як 

ключової, наскрізної компетентності, 

науковий дискурс щодо формування 

підприємницької компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи у площині 

вітчизняного і зарубіжного досвіду. Це 

дозволяє  

узагальнити: формування 

підприємницької компетентності як 

інтегративної характеристики, яка поєднує 

сукупність особистісно-професійних якостей 

та знань, що  допомагають успішно 

реалізовувати свою активну професійну 

позицію, власні інноваційні ідеї, 

передбачувати ризики та нести соціальну                        

відповідальність за процес та результати 

своєї діяльності є одним із пріоритетних 

напрямків сучасної освіти. З таких позицій 

відкриваються нові можливості для 

вдосконалення  системи педагогічної освіти в 

Україні в контексті адаптації до вимог 

загальноєвропейського і світового освітнього 

простору. Перспективи подальших наукових 

пошуків  пов’язуємо з дослідженням 

технологій формування підприємницької 

компетентності майбутнього вчителя 

початкової школи.  
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економічним, політичним і культурним 

життям країни та має певні історичні традиції. 

Освітні і культурні реформи, котрі певним 

чином вплинули на зміст загальної музичної 

освіти в Королівстві Данія, сприяли 

піднесенню культурно-мистецького життя і 

уможливили запровадженню нових концепцій 

художньо-естетичного виховання молоді. За 

такого підходу дослідження музично-

естетичного виховання дітей і молоді в 

Королівстві Данія є актуальним і своєчасним. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Аналіз джерел педагогічного та 

мистецького спрямування засвідчує, що 

вітчизняними та зарубіжними науковцями, з-

поміж яких: Т. Є. Кристопчук, Л. М. Масол, 

Г. Ю. Ніколаї, О. М. Олексюк, 

О. Я. Ростовський, А. А. Сбруєва, 

С. О. Сисоєва, Л. Л. Халецька, В. Ф. Черкасов, 

І. О. Ярмак, із різних позицій досліджено та 

розкрито ті чи ті питання становлення й 

розвитку загальної музичної освіти в країнах 

Західної Європи. Тематика нашого наукового 

пошуку значно доповнює дослідження 

названих авторів, уможливлює усвідомлення 

тенденцій  музично-естетичного виховання 

дітей і молоді в Королівстві Данія. 

Мета статті полягає  в узагальненні 

досвіду музично-естетичного виховання дітей 

і молоді в Королівстві Данія.  

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Данія сьогодні є однією з 

найбільш розвинених країн світу з потужним 

економічним потенціалом. Система освіти 

знаходиться під контролем держави, а 

навчальні заклади усіх рівнів є державними і 

підпорядковуються Міністерству освіти та 

Міністерству культури Королівства Данії.  За 

результатами досліджень грамотність 

населення в країні складає 99% [1]. 

Окреслюючи досягнення датчан в різних 

сферах соціально-економічного розвитку, 

варто зазначити, що завдячуючи 

демократичним ідеям Миколи Грундвігу 

(1783–1872 рр.) принципи свободи і 

незалежності не втрачені й досі, а шкільна 

система освіти вдосконалюється, спираючись 

на загальнолюдські та національні цінності. 

Насамперед слід визнати, що система 

шкільної освіти в Данії спрямована на 

формування всебічно розвиненої особистості, 

підготовку молодого покоління до життя та 

практичної діяльності у тій чи тій сфері 

суспільства. Для цього кожен учень повинен 

закінчити дев’ять класів середньої 

загальноосвітньої школи і тільки після цього 

молодь має право продовжити навчання в 

професійній школі, гімназії, підготовчих 

курсах або десятому класі.  

Гімназії (академічно орієнтована старша 

школа), Вища підготовча школа для 

складання іспитів (Hojere 

Forberedelseseksamen або HF) по типу гімназії 

з навчанням на один рік менше, Вища 

технічна екзаменаційна програма (HTX, 

Hojere Teknisk Eksamen) по типу гімназії, з 

поглибленим вивченням математики та 

інженерії, а також Вища комерційна 

екзаменаційна програма (Hojere 

Handelseksamen, abbreviated HHX) по типу 

гімназії, – це ті навчальні заклади, які 

ставлять за мету підготовку учнів до вступу у 

вищі навчальні заклади та коледжі. 

Найбільш поширена модель шкільної 

освіти в Данії – це «den Danske Folkeskole», 

так звані датські народні школи або середні 

загальноосвітні школи. Окрім den Danske 

Folkeskole у Данії існують й інші моделі 

шкільної освіти. Den Danske Folkeskole 

об’єднують у собі один рік дошкільного 

навчання (нульовий клас) та дев’ять або 

десять класів середньої школи (початкова і 

перший ступень середньої школи). Головним 

завданням вчителя нульового класу є 

підготовка дітей до школи, розвиток навичок 

комунікації та взаємодії, набуття соціальних 

навичок, розвиток моторики та практичних 

навичок.  

У підготовчому або нульовому класі  

«bornehaveklasse» «0. Klasse» починається 

входження  дітей у світ музики, знайомство із 

засобами музичної виразності, музичними 

інструментами. Значна увага приділяється 

розвитку пластичного інтонування. Діти 

багато рухаються під музику, що уможливлює 

розвиток внутрішнього відчуття метроритму. 

Вчителі працюють над розвитком дитячого 

голосу, пропонують в ігровій формі вправи на 

розспівування, виконують нескладні у 

ритмічному відношенні й у межах квінти 

дитячі пісні та народні дитячі  мелодії. 

Стрижневу роль і значення на  уроках та 

в позакласній діяльності має виховання у 

дітей культури слухання музики, що 

позитивно впливає на подальше навчання і 

відношення до предмета взагалі. Навички 

культури слухання музики дозволяють учням 

сконцентрувати увагу на засобах музичної 

виразності, простежити розвиток драматургії 

музичної дії і сформувати власне ставлення до 

того чи того жанру музичного мистецтва. 

Навчання у народних школах у Данії 

безкоштовне.  Держава фінансує всі навчальні 

заклади незалежно від їх форм власності. 

Витрати на освіту у Королівстві Данії одні із 

найбільших у світі, вони тримаються на рівні 

8% від внутрішнього валового продукту [4]. 

Паралельно з державними школами у 

Данії існують приватні школи, християнські 

та Вальдорфські, де навчається біля 14% 
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дітей, а чверть вартості навчання оплачують 

батьки [3]. До того ж існує індивідуальна 

форма навчання, де діти займаються з 

репетиторами, а батьки повність оплачують 

вартість їхнього навчання. 

Відповідно до реформи 1975 року і 

прийняттям Закону про освіту, Міністерством 

освіти Данії розглядає навчальні плани, які 

розроблено вчителями-практиками і 

затверджено муніципалітетом для кожної 

школи. До цих планів входить 15 

обов’язкових дисциплін і ряд факультативних 

предметів. Певний вплив на навчання, вибір 

дисциплін та вибір випускних іспитів мають 

батьки дітей. Вони також користуються 

правом настояти на повторному навчанні 

своєї дитини в будь-якому класі. Зважаючи на 

те, що навчання в Данії безкоштовне, до того 

ж в окремих випадках учні отримують так 

звану «учнівську допомогу», на зразок 

стипендії. 

Основна мета шкільної освіти в Данії – це 

розвиток творчих здібностей дітей та 

інтелектуального мислення, вміння 

працювати в єдиній команді. Дітей вчать 

вільно висловлювати свої думки, брати участь 

у розв’язанні поставлених завдань. Основний 

принцип датської народної школи полягає у 

тому, що процес навчання так само важливий, 

як і кінцевий результат, а інтереси кожної 

дитини повинні братися до уваги.  

Наповненість кожного класу у 

середньому становить 20 осіб, але не повинна 

перевищувати 28 учнів. За класом 

закріплюється класний керівник, який 

відповідає за організацію виховної роботи, 

планує та координує роботу з батьками, які 

також входять до шкільного батьківського 

комітету.  Вчителям забороняється 

підвищувати голос на дітей, застосовувати 

покарання.  

Дирекція школи контролює щоденне 

навантаження, а розклад занять укладається 

таким чином, щоб було не більше п’яти уроків 

на день, два з яких – оздоровчо-спортивного 

спрямування. Засвоєння навчального 

матеріалу відбувається на уроках, а додому 

задають тільки реферати з окремих тем. 

Відповідно до реформи 1994 року 

середня школа Данії повинна дати учням 

необхідні знання, уміння і навички з основних 

дисциплін, до яких входять три блока: перший 

– це суспільні дисципліни, а саме: датська та 

англійська мова, німецька та французька 

мови, історія, суспільствознавство, 

релігієзнавство; другий – загальнонаукові 

дисципліни: математика, природознавство, 

географія, біологія, фізика, хімія; третій – 

творчі дисципліни, як-от: спорт, музика, 

художнє виховання, трудове виховання і 

домашнє господарство. 

Середня школа повинна розвинути 

індивідуальні можливості кожної дитини, 

ознайомити молодь з датською історією і 

культурою, допомогти знайти взаємозв’язок 

між людиною і оточуючим середовищем. 

Школа вмотивована на розвиток у дітей 

впевненості у своїх силах, формування 

незалежних суджень, навчити приймати 

власні рішення. Крім того, вчителі 

намагаються виховувати моральні якості в 

учнів, усвідомлення своїх власних прав і 

обов’язків в суспільстві, заснованих на 

свободі та демократії. 

Класний керівник з 1-го до кінця 7-го 

класу складає індивідуальні плани на кожного 

учня, у яких фіксується активність школяра 

щодо  участі у навчальному процесі, 

характеризується рівень знань учня з кожного 

предмета, динаміка розвитку мисленнєвої 

діяльності та формування інтелектуально-

творчих здібностей у період навчання. І тільки 

з 8-го класу вводиться 10-ти бальна система 

оцінювання. Після закінчення 9-го класу учні 

складають випускні іспити з таких дисциплін, 

як-от: датська мова (усно і письмово), 

математика (письмово), англійська мова 

(усно), фізика і хімія (усно). Крім того, 

складають два екзамена за власним вибором 

(один з природничих, другий з гуманітарних 

дисциплін). Випускники 10-го класу на 

добровільній основі складають державні 

іспити і отримують сертифікат, який дає 

можливість вступу до вищого навчального 

закладу.  

За весь період навчання у середній школі 

діти здають декілька національних 

комп’ютерних тестів, які складаються 

відповідно до індивідуальних можливостей 

кожного учня і рівня його освіченості з тієї чи 

тієї дисципліни навчального плану.  

Згідно навчального плану уроки музики в 

датських народних школах  проводяться з 1-го 

по 6-й клас включно по одній годині на 

тиждень. Мета цих уроків – всебічний 

розвиток дітей і молоді засобами музичного 

мистецтва, збагачення емоційно-естетичного 

досвіду, розвиток музичного мислення та 

музичних здібностей дітей. 

Чільне місце у шкільних програмах з 

«Музики» займає фольклор, який своїм 

корінням пов’язаний з Середньовіччям. Це 

балади, пісні та інструментальні мелодії, які 

за структурою та мелодичною лінією 

нагадують англійські та польські танці ХVІІІ 

століття. Адаптовані до соціально-

економічних та культурно-історичних умов 

ХІХ–ХХ століття вони є актуальними і для 

сьогодення.  

Вивчаючи музичну культуру давнини 
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учні дізнаються, що в епоху Середньовіччя 

популярними були так звані «хороводні 

танці», танці присвячені обряду Хрещення та 

обрядові танці, які молодь виконувала як 

хороводні пісні під супровід труби та 

барабана. Найбільш популярним музичним 

інструментом в Данії вважається скрипка.  

Вивчаючи музичну культуру Данії учні 

дізнаються, що в епоху Середньовіччя у 

кожному місті були музиканти, які виступали 

як солісти або грали в інструментальних 

ансамблях на святкових зібраннях, виставах, у 

тавернях та на певних ритуальних заходах. 

Міські музичні танцювальні стилі проникали і 

в сільську місцевість. До народної творчості 

залучалося все більше датчан.  

Починаючи з ХVІ століття в Данії 

активно розвивається професійна музика, з 

якою учні починають знайомитися у 

молодших класах. Яскравим представником і 

основоположником сучасної датської 

класичної школи був композитор, скрипаль, 

диригент, хореограф і педагог Карл Нільсен 

(1865–1931 рр.). Діти дізнаються, що у 

восьмирічному віці Карл написав свій перший 

музичний твір – Польку. Маленький Карл 

навчався гри на корнеті та трубі у свого 

батька, а на скрипці грав у місцевому 

оркестрі. Після закінчення консерваторії в 

Копенгагені Карл Нільсен працював 

скрипалем в оперному театрі, був диригентом 

Musikforeningen у Копенгагені, професором 

Копенгагської консерваторії. Скрипковий 

концерт композитора учні слухають та 

аналізують за допомогою емоційно-образних 

визначень музики, висловлюють своє 

відношення до музичної драматургії та 

філософії розвитку музики. 

Шкільною програмою передбачено 

прослуховування уривків з опер Карла 

Нільсена «Саул і Давид», написану на 

біблійський сюжет та комічної опери 

«Маскарад». До того ж учні слухають у 

виконанні відомих солістів і оркестрових 

колективів створених композитором Концерта 

для скрипки з оркестром (1911 р.), Концерта 

для флейти з оркестром (1926 р.) та Концерта 

для кларнета з оркестром (1928 р.). 

Чільне місце в шкільній програмі займає 

музика Йохана Петера Еміліуса (1805–1900 

рр.), композитора романтичного націоналізма, 

який писав не тільки твори великого жанра – 

опери і балети, а також пісні під впливом 

старовинних скандинавських легенд. Він 

також автор фортепіанних творів. 

 Формування духовної культури молоді 

відбувається і в процесі знайомства з 

вальсами Ханса Кристіана Лумійа (1810–1874 

рр.), якого називали «Strauss Севера». 

Укладачі шкільних програм з повагою і 

шануванням ставляться до музики сучасних 

композиторів своєї країни. Учні слухають 

уривки з опер і балетів Пера Ньоргора (1932 

р.), який написав шість опер, два балета, сім 

симфоній, ряд хорових та вокальних творів; 

знайомляться з творчістю Андерса Коппела 

(1947 р.), автора вісьми балетів для датського 

театра танцю, п’ятдесяти театральних п’єс, 

музики більш ніж до ста художніх фільмів. 

Діти слухають симфонічну музику датського 

композитора Поуля Радерса (1949 р.), його 

концерти для різних музичних інструментів з 

симфонічним оркестром; знайомляться з 

музикою відомого сучасного композитора, 

автора нового стилю Simplicity Ханса 

Абрахамсена (1952 р.).  

Із захопленням учні відносяться до 

музики сучасних датських композиторів. 

Вони самостійно відшукують концертні 

програми і виступи відомих Європейських 

оркестрових колективів, ансамблів, 

виконавців. Самостійно прослуховують їх і 

презентують як на уроках, так і під час  

проведення освітньо-культурних заходів. До 

програми входять твори сучасних 

композиторів таких як: Бент Соренсен (1958 

р.), Пелл Гадмундсен Холмгрин (1932–2016 

рр.), Фредерік Магл (1977 р.). 

Цінним є те, що чільне місце в програмі 

займає музика у виконанні популярних в Данії 

музичних колективів, з-поміж яких: датський 

музичний дует заснований 2006 року в 

Брукліні «Blue Foundation». Пісня Sweep з 

другого альбому «Sweep of Days» була 

використана у фільмі Поліція Маямі. Крім 

того, вокальний інді-рок дует у супроводі 

електронних музичних інструментів «The 

Raveonettes»; вокально-інструментальний 

музичний гурт у стилі інді під назвою «Mew»; 

виконавець датських, фарерських та 

ісландських балад неофолк-гурт «Volravn»; 

альтернативний рок-гурт утворений 1991 року 

в Копенгагені «Kashmir»; панк\метал гурт у 

складі вокаліста та гітаристів «Mercyful Fate» 

та ін. Учні знайомляться з різними жанрами 

музики, репертуарною політикою, 

висловлюють своє враження від прослуханної 

музики, що сприяє формуванню художньо-

естетичних смаків та уподобань, позитивно 

впливає на формування духовності сучасної 

молоді. 

Вельми цінним є те, що для 

характеристики змісту музичних творів і 

особливостей манери виконання учителі 

музики намагаються створити на уроках такі 

умови, щоб учні могли вільно висловлювати 

свої думки, використовуючи спеціальну 

риторіку інтерпретувати зміст музичного 

твору, застосовуючи інтегрований підхід 

толерантно ставитися до культурних надбань 

https://ru.qwe.wiki/wiki/Hans_Christian_Lumbye
https://ru.qwe.wiki/wiki/New_Simplicity


НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Педагогічні науки Випуск 1 
 

 

70 

людства.  

Для цього з першого класу програмою 

передбачено ознайомлення дітей з теорією 

музики. Вони запам’ятовують, що таке 

мелодія, музична фраза, дізнаються про 

побудову мажорного і мінорного звукоряду, 

знаки альтерації, динамічні відтінки і нюанси. 

На уроках діти співають за допомогою 

абсолютної сольмізації, навчаються виділяти 

сильні і слабкі долі, мають чітке уявлення про 

розмір і метроритм. Все це відбувається в 

ігровій формі, за допомогою рухів, 

танцювальних мелодій, пластичного 

інтонування.  Поширеним методом, що 

використовується вчителями у вокально-

хоровій роботі є метод співу з голосу вчителя.  

У 2-3 класах для закріплення знань з теорії 

музики учителі розробляють та пропонують 

дітям кросворди та ребуси.  

Шкільною програмою передбачено 

знайомство дітей з інструментальною 

фольклорною музикою, яка з’явилася у Данії 

в ХVІІІ столітті, була популярною серед 

широких верств населення також у ХІХ-му та 

ХХ-му столітті. Заснована на народних 

традиціях, вона представляє сембіоз інтонацій 

англійських та польських танців. Ці мелодії 

звучать на народних святах, весіллях та 

фестивалях фольклорної музики. Сольні 

мелодії виконуються на скрипці, 

використовується також труба і барабани. 

Для розвитку відчуття метроритму дітям 

на уроках музики пропонується 

використовувати ударні та шумові 

інструменти, створювати музичний супрові до 

народних та дитячих пісень. Рухаючись під 

музику та відтворюючи ритмічний супровід 

учні відчувають себе безпосередніми 

учасниками музичного дійства. 

Позакласна робота з музично-

естетичного виховання в датських школах 

організована таким чином, щоб учні мали 

змогу продовжити вивчати музичну культуру 

народів світу, знайомитися з різними жанрами 

і типами музики.  Великою популярністю 

серед молоді користуються електро 

інструменти, гра в інструментальних 

ансамблях та сольний спів. Під керівництвом 

вчителя проводяться фольклорні експедиції, 

екскурсії в музеї, відвідування концертів і 

музично-театральних вистав. Керівництво 

шкіл спільно з муніципалітетами 

налагоджують систематичну взаємодію з 

культурно-освітніми закладами та 

представниками культури для залучення 

молоді до національних і 

загальноєвропейських мистецьких цінностей. 

Поглибити свої знання з музики та 

навчитися гри на певному музичному 

інструменті діти можуть у музичних школах 

та у школах музики і культури. Варто 

зазначити, що до муніципальної реформи 2007 

року в Данії працювало 216 музичних шкіл. У 

кожному муніципалітеті обов’язковим було  

наявність музичної школи.  

Сьогодні у кожному з п’яти регіонів Данії 

є школа музики та школа культури. Загальне 

керівництво цими школами здійснює 

об’єднана національна організація під назвою 

DMK (Danske Musik-og Kulturskoler), створена 

2018 року в місті Оденсі. Близько п’ятидесяти 

відсотків шкіл мають відділення 

образотворчого мистецтва, драми та 

хореографії. Ці школи називаються школами 

культури. 

Фінансування музичних шкіл та шкіл 

культури здійснюється за рахунок 

муніципалітету та коштів батьків учнів. Окрім 

того, школи можуть отримувати державні 

гранти, які також ідуть на виплату заробітної 

платні вчителям, оплату комунальних послуг 

та придбання інструментарію. 

2013 року було прийнято Закон «Про 

музику» [1], контроль за виконанням якого 

покладено на Датську раду мистецтв. У Законі 

прописано шість розділів, обгрунтовано мету 

та завдання шкіл музики та культури. 

Наголошено на тому, що у таких школах має 

право навчатися молодь до 25 років, а також 

особи старшого віку. Школа повинна надати 

можливість учням розвивати музичні 

здібності в процесі навчання гри на музичних 

інструментах або вокального виховання.  

Відповідно до Статуту, директорати шкіл 

музики та культури відповідають за навчальні 

плани, які укладаються викладачами 

спеціальних дисциплін та затверджуються 

Датською радою мистецтв [2]. Навчальні 

плани з музичних дисциплін укладені з 

розрахунку на три або чотири роки навчання, 

у пояснювальній записці наголошено, що 

метою кожної дисципліни є підготовка 

музикантів, які зможуть брати участь у 

культурному житті міста та для подальшого 

навчання музиці у закладах вищої освіти. 

Викладачі музичних шкіл Данії є членами 

Європейської спілки музичних шкіл. 

Відбувається співпраця над спільними 

проєктами, обмін досвідом, моніториться 

інформація та статистика щодо організації 

діяльності музичних шкіл інших країн. 

Викладачі музичних шкіл беруть участь у 

семінарах та дискусіях, де обговорюються 

проблеми музичної педагогіки, навчання дітей 

молодшого шкільного віку гри на музичних 

інструментах, проблеми музичної освіти дітей 

з особливими потребами, специфіка роботи з 

обдарованими дітьми та людьми різних 

вікових груп.  

Зважаючи на сказане, варто зазначити, 
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що Міністерство освіти та Міністерство 

культури Данії спільно з муніципалітетами 

піклуються про формування духовності дітей і 

молоді засобами музичного мистецтва. 

Укладачі шкільних програм з «Музики» 

намагаються залучити школярів до різних 

форм музикування, що позитивно впливає на 

розвиток їхніх музичних здібностей та 

загальний розвиток, знайомить зі світовими 

зразками класичної, сучасної та народної 

музики. 

Вельми цінним є те, що основними 

чинниками, які забезпечують успішність 

загальної музичної освіти в Данії на світовому 

рівні вважаються вміння фахівців 

Міністерства освіти та Міністерства культури 

реагувати на потреби суспільства, що 

відображається в оновленні змісту загальної 

музичної освіти, спрямованого на формування 

багатогранної особистості, спроможної 

реалізувати себе відповідно до вимог 

сьогодення; професійно вивірених і 

збалансованих навчальних планів і 

навчальних програм з «Музики» для 

загальноосвітніх навчальних закладів; вдало 

розробленої системи фінансування та 

заохочення молоді реалізувати себе у сфері 

культурно-мистецької діяльності. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Отже, з огляду на сказане та 

зважаючи на недостатню розробленість 

проблеми загальної музичної освіти дітей і 

молоді в Данії варто зазначити, що музично-

естетичне виховання в країні здійснюється як 

на уроках, так і в позакласній діяльності й 

розглядається як важливий чинник засвоєння 

загальноєвропейського і національних 

цінностей. Учні беруть участь у різних видах 

музично-творчої діяльності, слухають та 

аналізують твори музичного мистецтва 

вітчизняних та зарубіжних композиторів, 

навчаються гри на музичних інструментах, 

вивчають музичну грамоту та беруть активну 

участь у музикуванні. Залучення дітей і молоді 

до активної музично-творчої діяльності сприяє 

формуванню духовної культури особистості та 

позитивно впливає на виховання громадянина 

своєї країни.  

Перспективи подальших наукових 

розвідок можуть бути пов’язані з вивченням та 

узагальненням методик викладання музики та 

організацією позакласної роботи з художньо-

естетичного виховання дітей і молоді у 

загальноосвітніх навчальних закладах Данії. 
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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА ДЕРЖАВНОМУ 

РІВНІ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ТА США 

 

        Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. У Великій Британії 

у середині 60-х років ХХ ст. широко 

розгорнулася робота у сфері перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працюючих 

шкільних учителів початкової школи. Базою 

системи підвищення  кваліфікації вчителів та  

їх перепідготовки були педагогічні відділення 

університетів 3, с. 68–69. Підвищення 

кваліфікації учителів початкової школи та їх 

перепідготовка сьогодні здійснюється на 

державному рівні. 

У Великій Британії у період 50–70-х 

років створювалась нормативна база: для 

участі уряду в системі підвищення 

кваліфікації вчителів початкової школи 

(Закони «Про зайнятість і професійну 

підготовку», «Про освіту й підготовку до 

праці»), консультативні служби, 

Національний комітет з перепідготовки 

педагогів у рамках загальнонаціональної 

Шкільної ради з питань навчального плану та  

екзаменів, Відділ з питань підвищення 

кваліфікації вчителів з метою забезпечення 

роботи курсів підвищення кваліфікації 

вчителів початкової школи. 

У 80-х роках було видано закон «Про 

професійну перепідготовку вчителів», згідно з 

яким уряд країни з метою уніфікації програм 

для підвищення кваліфікації вчителів 

розробляє загальнонаціональні рекомендації, 

які переносяться до практичних дій завдяки 

використання ринкових механізмів 

фінансування 11, с. 79–81. 

У 1983 р. у Великій Британії створена 

система грантів. Їх фінансування доручено 

Комісії з ресурсів робітничої сили  при 

Міністерстві зайнятості, але фінансують лише 

програми підвищення кваліфікації учителів, 

які відповідають національним пріоритетом. 

Ця грантова технологія, спрямована на 

поліпшення роботи школи (School 

Improvement Grant Technology), примушує 

ВНЗ конкурувати за право одержати фінанси 

на розробку програми ПК учителів початкової 

школи 11, с. 82–83. 

Як зазначає P. Drucker 4, с. 47, в 

урядовому документі «За кращі школи» 

ставиться питання про залежність освітньої 

системи від законів ринку, про ефективність 

шкіл, про надання в школах якісної освіти.  

У доповіді Т. Соrсоrаn (1995 р.) 

«Змінюючий світ навчання» постало питання 

про підвищення кваліфікації спеціалістів, що 

працюють з учителями: про розробку для них 

стандартів; про те, що треба вчити вчителів 

навчатися; про впровадження в школи 

педагогічних інформаційних технологій. 

У США прийнято заходи в законодавчій 

сфері, які мали підвищити зацікавленість 

випускників у навчанні в педагогічних ВНЗ. 

Зокрема, закони «Про почесну програму 

ВНЗ», «Про майбутнє учительського корпусу» 

передбачали створення фонду стипендії з 

метою сприяння підготовки майбутніх 

учителів, які  погоджуються працювати в 

дефіцитних областях. У рамках закону «Про 

вищу освіту» створено програми «Займів 

Перкінса» та стипендіальна програма ім. Пала 

Даглуса, які забезпечують випускників, що 

погоджуються працювати в сільській  

місцевості, на що вже в 1989 р. виділено 22 

млн. доларів. Видано й закон «Про підготовку 

робітничої сили», згідно з яким створено фонд 

підвищення якості освіти, засоби в який 

будуть поступати за рахунок відрахування 

0,5% суми кожного контракту, який вимагає 

дозволу федерального уряду. Частину доходів 

Міністерство освіти має передавати 

агентствам освіти на підготовку вчителів із 

національних меншин. 

Значну роль у розвитку вищої 

педагогічної освіти зіграла програма 

«Америка – 2000. Стратегія освіти», яка 

розглядала школу в якості основного об’єкта 

реформи і стимулювала все новаторське 9, с. 

27–29.  

Отже, у Великій Британії і США 

створюється нормативна база щодо 

підвищення кваліфікації учителів початкової 

школи, тобто питання розв’язується на 

державному рівні. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Питанням підвищення 

кваліфікації учителів початкової школи на 

державному рівні у Великій Британії та США 

приділяли увагу О. Коренькова, О. Рузанова, 

Р. Сахієва, М. Широкова та ін. Порівняльний 

аналіз системи підвищення кваліфікації 

учителів початкової школи досліджуваних 

країн представлено в дослідженнях 

О. Бєсєдіної, Л. Дохікян, К. Корсака, 

О. Мілової, Л. Пуховської, Р. Сахієвої, 

А. Сбруєвої, О. Сюткіної, А. Широкової та ін.  
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Мета статті – з’ясувати особливості 

забезпечення перепідготовки та підвищення 

кваліфікації учителів початкової школи на 

державному рівні у Великій Британії та США. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Слід зазначити, що розвиток 

системи перепідготовки та підвищення 

кваліфікації  учителів початкової школи 

упродовж тривалого часу спирається на 

концептуальні засади педагогіки, що 

забезпечує функціонування названої системи. 

У Великій Британії політика держави 

спрямовується на централізацію, що сприяло 

появі концепції «творчого партнерства», 

згідно з якою управління розглядалося 

переважно в інтеграції влади між суб’єктами. 

Уряд визнає  політику егалітарної (рівність 

освітніх можливостей) освіти, проти чого 

виступали експерти 11, с. 78.  

Концепція «Вклад в освіту – ключ до 

економічного й соціального прогресу» як 

теорія людського капіталу, являє собою 

ідеологічну основу положення про те, що 

розвиток економіки залежить від освіченості 

народу країни 5. 

У 80–90-роках ХХ століття уряд поставив 

перед освітянами завдання підвищити якість 

освіти вчителя, зокрема і  початкової школи. 

Значну роль у розв’язанні цього питання 

відіграла створена у 80-ті роки 

загальнотеоретична концепція якості ПК 

вчителів. Як зазначено в періодиці 80-х років 

(British Journal of In-Service Education), під час 

розробки теоретичних основ підвищення 

кваліфікації вчителів здійснювалась 

інтеграція навчальної та професійної 

діяльності вчителя, що обумовлюється 

знаннями, від яких залежить ефективність 

процесу особистісного й професійного 

зростання вчителя 2, с. 140–145. 

Загальнотеоретична концепція якості 

підвищення кваліфікації учителів відбиває 

тенденцію інтеграції навчальної та 

професійної діяльності вчителя початкової 

школи, а також враховує задоволення потреб 

школи. На основі інтеграції навчальної та 

професійної діяльності вчителя початкової 

школи відбувається утворення нових зв’язків 

між курсовою підготовкою і внутрішкільної, в 

результаті чого розвивається тенденція 

інтеграції цих форм на базі співробітництва 

учителів і спеціалістів ВНЗ 13, с. 177–178. 

Західні вчені Вілліс Д. Холі (Hawley, 

W.D.), (Rosen-holtz, S) та ін. також піднімали 

питання й про демократизацію навчального 

процесу підвищення кваліфікації вчителів. 

Щоб підвищити якість навчання, необхідно 

при організації ПК створювати 

партисипативний стиль навчання, який 

здійснюється колегіально, спільно. Спільними 

силами вчителі початкової школи разом з 

керівниками курсів підвищення кваліфікації 

визначають завдання програми, беруть участь 

у розробці її змісту (з метою включення до 

програми хвилюючих їх питань), а також – 

активну участь у розв’язанні визначених 

проблем, щоб потім максимально, як зазначає 

В. Гаргай, інтегрувати засвоєні ними 

технології, методики у шкільне середовище. І 

щоб учителі робили це на високому  рівні 

розуміння, вони мають отримати під час 

підвищення кваліфікації теоретичні  

обґрунтування рекомендованих ним 

технологій та методик навчання, що дасть 

можливість вв’язувати теоретичні знання з 

труднощами, які трапляються в учителя на 

його робочому місці 11, с. 158–163; 6, с. 28. 

На нашу думку, партисипативний підхід 

до організації підвищення кваліфікації 

учителів початкової школи, коли вчитель 

початкової школи бере участь у розробці 

змісту програми і пропонує включити до 

програми питання, необхідні для розв’язання 

в процесі ПК на курсах, адже це необхідно 

для їхньої роботи на робочому місці вчителя 

початкової школи. Значну роль відіграє і 

активна участь у їх розв’язанні, лише при 

цьому впровадження здобутих знань, 

розв’язаних питань у навчально-виховний 

процес школи буде відбуватися при високій 

свідомості. 

Після проходження курсів підвищення 

кваліфікації їм потрібно дати оцінку, 

визначити те позитивне, що сприяло 

виникненню змін в роботі вчителя. З цією 

метою збирають відгуки вчителів початкової 

школи, відгуки адміністрації, проводять 

анкетування; тести, проведені з учнями, дають 

можливість визначити зміни, які відбулися в 

зміні розвитку учнів. Враховуючи визначені 

недоліки в проведенні курсів, автори програм 

допомагають учителям скласти індивідуальні 

плани післякурсового професійного 

зростання, тобто здійснюється допомога з 

подальшої самоосвіти, в чому учителям 

допомагають, за даними В. Гаргая, тьютори 

груп (проводять консультації з організації й 

проведення дослідження) 11, с. 167. 

Відповідно до теорії коннекціонізму 

вчені США С. Рівіс (C. Reavis) та С. Мехафі 

(S. Mehaffie), а також Д. Рід (D. Reed) та Дж. 

Сейфорт (J. Seyfarth) виявили низку важливих 

умінь, якими має володіти кваліфікований 

учитель, у тому числі й сільський: будувати з 

учнями взаємовідносини на товаристській 

основі; вести заняття в різнорівневих класах; 

досягати належної дисципліни; займатися 

самовдосконаленням 7, с. 32; 8, с. 12; 9, с. 

32.  

Дані Американської асоціації з питань 
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удосконалення професії педагога свідчать, що 

шкільні округи США беруть на роботу 

вчителів без традиційної педагогічної освіти у 

зв’язку з недостатньою кількістю вчителів 

(математики й біології – 36%, фізики й хімії – 

20%, для навчання дітей з обмеженими 

можливостями – 16%, іспанської мови – 15%), 

що призвело до появи альтернативних 

програм сертифікації вчителів. Зокрема, у 

2010 році 48 штатів і округ Колумбія мали 

альтернативні програми у кількості 600 10, с. 

114. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Як свідчать результати 

досліджень концептуальних положень 

формування освітньої системи підвищення 

кваліфікації учителів у США і Великій 

Британії, їх характер пов'язаний з розвитком 

історії країн. Зокрема, розвивається тенденція 

інтеграції курсової та внутрішкільної форм 

підвищення кваліфікації на базі 

співробітництва учителів із фахівцями ЗВО; 

піднімається питання про демократизацію 

навчального процесу підвищення кваліфікації 

вчителів початкової школи: створюється 

партисипативний стиль навчання, що 

здійснюється колегіально (вчитель бере 

участь у розробці змісту програми і пропонує 

включити до програми питання, необхідні для 

розв’язання їх у процесі навчання на курсах, в 

чому вчитель початкової школи також бере 

активну участь). 

Перспективи подальших розвідок із 

напряму вбачаємо в порівняльному аналізі 

системи підвищення кваліфікації учителів 

початкової школи США і Великій Британії. 
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COMPETENCES APPROACH TO PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE AMERICAN 

ANESTHESIOLOGISTS-RESUSCITATORS 

 

Formulation and substantiation of the 

urgency of the problem. The national health 

care system is currently looking for ways out of 

the crisis and building a new model closer to 

world standards. This process necessarily 

requires a change in the paradigm of basic 

secondary and higher medical education. That is 

why, in the conditions of rapid development of 

innovative technologies and evidence-based 

medicine, introduction of new methods of 

treatment and diagnosis of diseases, latest 

information and modern medical technologies 

into the practice of health care institutions, the 

issue of reforming the medical field is urgent. 

The need to integrate the national system of 

medical education in the context of globalization 

requires the study of international experience in 

the training of future doctors in the world's 

leading educational institutions [4]. Relevant in 

the context of the researched problem is the 

experience of the United States of America, 

where the training of future doctors is carried out 

in accordance with world standards and aimed at 

forming a professional elite of society. Improving 

the quality of training of future anesthesiologists-

resuscitators in accordance with international 

standards in order to strengthen competitiveness 

of national higher medical education, optimize 

conditions for international mobility of medical 

students in national and international labor 

markets due to Ukraine's proclamation of 

integration into the world community. 

One of the conditions of competitive 

medical education is stimulation of clinical 

thinking in medical students, the use of 

interdisciplinary approaches in saturating them 

with knowledge, skills and abilities. The future 

anesthesiologist-resuscitator must be prepared to 

systematically process a significant flow of 

information, to integrate knowledge from the 

whole complex of disciplines [1]. 

Аnalysis of recent research and 

publications. In the process of analyzing the 

theory and practice of personality competence 

formation in North America, we noted that 

foreign scholars (J.Raven J., W.Gutmacher, 

define competence as a set of interrelated 

competencies, and therefore consider the types 

and kinds of competencies as the basis of human 

development at all stages of its socialization. 

In American pedagogical science, 

competence is a central, original defining 

concept. Many scholars (Combes J. R., 

Arespacochaga E., W. Hutmacher, M. Kavic etc.) 

believe that competence, firstly, combines 

intellectual and competency components, 

secondly, the concept of competence is based on 

the ideology of interpreting the content of 

education, which is result-oriented, and thirdly, 

key competence is integrative because it contains 

many homogeneous or related skills and 

knowledge belonging to broad areas of culture 

and activities (informational, medical, etc.) [3]. 

The purpose of the article. The purpose of 

the article is to analyze competence approach to 

professional preparation of future 

anesthesiologists-resuscitators in the United 

States. 

The main material of the study. 
Competence approach puts in the first place not 

human awareness, but the ability to solve 

problems that arise in the process of learning and 

explaining the phenomena of reality, in the 

development of modern technology, in human 

relations, in assessing their own actions, in legal 

norms and administrative structures, in choosing 

profession and assessing their readiness to study 

in a vocational school. Competence approach 

https://orcid.org/
https://orcid.org/
https://orcid.org/0000-0002-7472-4584


НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Педагогічні науки Випуск 1 
 

 

76 

helps to navigate the labor market, if necessary, 

to solve own problems of self-determination, 

lifestyle and lifestyle choices, and conflict 

resolution. The competency approach emphasizes 

that competence should not be contrasted with 

knowledge, skills and abilities. The concept of 

competence is broader, it includes not only 

cognitive and operational-technological 

components (corresponding to knowledge, skills 

and abilities), but also motivational, ethical, 

social and behavioral, as well as learning 

outcomes, value orientations, habits, etc. [3]. 

Competences are formed in the process of 

learning, and not only in the educational 

institution, but also under the influence of family, 

friends, work, politics, religion, culture and other 

factors. In this regard, the implementation of the 

competence approach depends on the whole 

educational and cultural situation in which the 

future anesthesiologist-resuscitator lives and 

develops. 

In 1999, the Accreditation Council for 

Graduate Medical Education (ACGME) selected 

and endorsed a set of competencies to help define 

the foundational skills every practicing physician 

should possess. These six ACGME Core 

Competencies, as they are called, were developed 

as a way to shape and evaluate the education of 

residents. In this way, ACGME aimed to create 

educational programs that reflect skills and 

attributes that are directly relevant to patient care, 

preparing residents for a successful daily practice. 

More recently, the American Board of Medical 

Specialties (ABMS) has integrated the ACGME 

core competencies into the Maintenance of 

Certification (MOC) program [5]. 

ACGME Core Competencies measure a 

physician’s ability to administer a high level of 

care to diagnose and treat illness, offer and 

implement strategies to continuously improve 

patient health and wellness, offer advice and 

resources to prevent disease in patients, and 

provide not only physical treatment, but also 

emotional support as the physician cares for 

patients and interacts with patients’ families and 

support systems [7]. 

The six ACGME Core Competencies are as 

follows [5]: 

– Practice-Based Learning and Improvement 

– Patient Care and Procedural Skills 

– Systems-Based Practice 

– Medical Knowledge 

– Interpersonal and Communication Skills 

– Professionalism   

More recently, the ACGME has worked 

with ABMS member boards to develop specific 

milestones for each specialty that support the 

overarching 6 competencies. Milestones provide 

a framework by which residents and later, 

physicians, can be evaluated, using key elements 

of each competency that a physician is expected 

to demonstrate. By determining the knowledge, 

skills, and other attributes that attend each 

ACGME Core Competency and its 

subcompetencies, the ACGME can quantify not 

only the readiness of residents, but the efficacy of 

medical training programs [5]. 

In 2011, the American Hospital Association 

(AHA) instructed its regional policy councils to 

review the set of mandatory competencies 

selected by the Accreditation Council for 

Graduate Medical Education (ACGME) and the 

American Board of Medical Education. 

specialties (American Board of Medical 

Specialties - ABMS). The participants of this 

project had to determine how relevant the six pre-

defined competencies remained and what new 

skills and abilities of future anesthesiologists-

resuscitators became necessary in the new 

reformed health care environment in the context 

of globalization and informatization. The 

conclusions were based on information provided 

by the ANA Board of Trustees, the Advisory 

Committee of the Forum of Leaders' Physicians, 

the AHA Working Group, as well as regional 

policy councils, numerous organizations involved 

in providing postgraduate and continuing medical 

education services, Accreditation and 

certification bodies, including ACGME, ABMS, 

the Continuing Medical Education Accreditation 

Board, the American Medical Colleges 

Association, the American Medical Association, 

the American Osteopathic Association, and more. 

In addition to the previous six competencies, 

participants identified main skills needed for a 

21st century specialist: leadership skills, ability to 

work in an interdisciplinary team, respect for the 

personality and qualifications of other employees, 

emotional competence with empathy, time 

management, conflict management, cultural 

understanding and economic diversity, ability to 

effectively provide palliative care, manage 

resources, effectively organize feedback [4, p. 

404]. 

In addition to the new list of competencies 

of doctors of the XXI century, the American 

Association of Hospitals has proposed 

recommendations for the formation of such a 

specialist. From the side of university hospitals: 

– creating an environment that would 

promote the development and continued support 

of existing competencies, which are considered 

not as an isolated construct, but as part of the 

constant progress of the specialist; 

– providing feedback from hospitals on the 

activities of young professionals and providing 

them with tools to improve, implementing a 

system for monitoring the dynamics of 

professional development of colleagues, the work 

of committees to monitor the activities and 
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successes of specialists, attracting highly 

qualified medical staff; 

– regular involvement of specialists in 

advanced training programs, projects on 

advanced achievements in medicine and 

education; 

– the use of simulation centers should not be 

limited to training, but also to training in 

teamwork, improving communication skills and 

interpersonal skills; 

– wider use of information technology in the 

educational process; 

– training taking into account all the variety 

of environments from which patients come;  

– use of interdisciplinary approach to 

learning; 

– priority of quality of service provision and 

ensuring patient safety; 

– focus on the needs and desires of patients. 

From the university environment: 

– improving the methodology for assessing 

the level of training of entrants and reviewing the 

curriculum of the pre-medical stage of training in 

order to comply with the competencies at the 

exit; 

– reduction of educational load with parallel 

introduction of educational programs of sciences 

on collective work, improvement of quality, 

information culture and safety of patients; 

– ensuring a high level of training of 

teaching and research staff of medical schools; 

– use of social media resources and other 

technologies to expand learning opportunities;  

– focusing students on the fact that learning 

is a lifelong process, ie on the continuity of 

education; 

– intensification of professional societies 

[4]. 

Based on these components of competence 

and complex skills that must have a future 

anesthesiologist-resuscitator, we distinguish the 

following components of professional 

competence of a medical student: subject (content 

knowledge); communicative; deontological; 

research; general cultural; social; informational. 

Getting an education at a medical university 

requires high motivation from entrants to the 

future profession and appropriate scientific 

training. The study of American experience of 

professional preparation of future 

anesthesiologists-resuscitators showed that in this 

country clear criteria for admission to medical 

universities have been developed and 

implemented, which differ significantly from the 

list of requirements in Ukrainian medical schools 

and allow to establish professional suitability, 

readiness, motivation of entrants at the stage of 

medical school. In this regard, we consider it 

appropriate to carefully study the US experience 

in the aspect of professional preparation of future 

anesthesiologists-resuscitators at American 

schools of medicine. 

Conclusions and prospects for further 

researches of directions. Summarizing the 

above, we can say that professional preparation 

of future anesthesiologists-resuscitators in the 

United States is based on competency approach 

which is implemented at all stages of training in 

the University by choosing different forms of 

teaching, research, educational work. 

Accreditation Council for Graduate Medical 

Education (ACGME) selected and endorsed a set 

of competencies to help define the foundational 

skills every practicing future anesthesiologists-

resuscitators should possess: Practice-Based 

Learning and Improvement; Patient Care and 

Procedural Skills; Systems-Based Practice; 

Medical Knowledge; Interpersonal and 

Communication Skills; Professionalism.   

Prospects for further researches of directions 

could be analysis of basic approaches to 

continuing education of anesthesiologists-

resuscitators in the United States of America and 

in Ukraine.  
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МУЗИЧНО-КУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО  

МУЗИКАНТА-ПЕДАГОГА  

 
Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Зміст і реалії 

сьогодення визначають комунікацію як 

найбільш важливий фактор для налагодження 

ефективного діалогу в площині обміну та 

запозичення, розуміння та налагодження 

співпраці між представниками різних культур, 

держав і народів. Загалом, «для здійснення 

успішної комунікації необхідними стають 

певні умови: спільність мови, духовно-

інтелектуальна єдність суб’єктів та загально-

зрозумілі для них знакові системи» [7, с. 14]. 

Достатньо універсальними, на нашу думку, 

тут можуть виступати загально-культурні 

властивості музичної мови, яка транслюючи у 

світ духовні та моральні цінності не потребує 

перекладу. Кожний, кому властива емоційна 

складова сприйняття навколишньої дійсності, 

розвинута естетична культура та наявний 

елементарний багаж музичних творів, 

жанрова та стильова природа яких є 

прийнятними для задоволення музично-

естетичних потреб особистості, має усі засоби 

для активного спілкування у сфері музично-

культурної комунікації. Завдяки 

універсальності інтонаційно-слухової природи 

музичного мистецтва, доступності й 

різноманіття континентальних систем 

https://knowledgeplus.nejm.org/blog/exploring-acgme-core-competencies/
https://knowledgeplus.nejm.org/blog/exploring-acgme-core-competencies/
https://orcid.org/0000-0003-1201-5421
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музичної культури ми можемо говорити про 

формування у сучасної молоді міжкультурної 

компетентності, яка перебуває у достатньо 

рухомому та динамічному розвитку. 

Впровадження музично-культурної 

комунікації як предмету в освітній процес 

вищих закладів музичної освіти передбачає 

комплексний характер, який враховуватиме 

мистецтвознавчий, культурологічний, 

фольклористичний, індивідуально-творчий, 

виконавський та психолого-педагогічний 

аспекти. Це дозволить актуалізувати процеси 

діалогічної природи сучасної освіти та 

виховати майбутніх музикантів-виконавців, 

педагогів, викладачів музично-теоретичних і 

виконавських дисциплін з належним рівнем 

музично-культурної комунікації, наділених 

навичками музично-творчої і проєктної 

діяльності в умовах сучасної школи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Конструювання і модифікації понять 

інтегративних процесів у сфері музичної 

культури України і впливу музично-

культурної комунікації у площині музичного 

мистецтва мають значні напрацювання, які 

визначаються роботами сучасних 

мистецтвознавців: О. Берегової,                               

Л. Воєводіної, Т. Ткач, О. Якупова та інших. 

Основою для їх досліджень стали ідеї 

видатних радянських  вчених: Б. Асаф’єва, 

В. Медушевського, Е. Назайкинського. 

Міжкультурна комунікація та компетентність 

міжетнічного спілкування сучасної молоді 

знайшла висвітлена у працях зарубіжних та 

вітчизняних дослідників: А. Jones, S. Draper 

(А. Джонеса, С. Драпера), В. Манакіна, 

О. Олексишина,    І. П’ятницької-Позднякової, 

Р. Ростковича,           В. Рожка, В. Черкасова, 

що зумовлюють її лінгвістичну, етичну, 

морально-психологічну, мистецтвознавчу, 

культурологічну, філософську та освітню 

функції.  

Суспільно-значимого резонансу набули 

дослідження присвячені регіональним 

особливостям функціонування буковинського 

соціуму в історико-культурному і 

громадському аспектах, для якого 

традиційними стали етнічно-культурне 

різноманіття. Більшість буковинців 

спілкувалися кількома мовами, чия 

національна ідентичність з плином часу 

набула багатошаровості, трансформувавшись 

у певний пласт культурного модусу, що став 

моделлю міжетнічної співпраці. У цьому 

контексті вартісними є дослідження 

присвячені міжнаціональним і міжкультурним 

взаєминам на Буковині істориків, дослідників 

музичної культури і освіти, літераторів, 

педагогів минулого і сучасності: К. Демочка, 

Г. Дроздовського Д. Жмундуляка, С. Карачко, 

Я. Мельничук, С. Осачука, І. Соловей, 

Т. Татарчук, В. Філіпчука. 

   Мета статті – розкрити напрями 

формування предмету «Музично-культурна 

комунікація» для здобувачів вищої освіти як 

важливого засобу розвитку міжкультурної 

компетентності майбутнього музиканта-

педагога.  

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Комунікація у сфері музичного 

мистецтва розглядається нами як суспільно 

значима одиниця спілкування і взаємообміну 

культурною інформацією, перебуває у 

комплексі впливу художньої культури. Вона 

відіграє важливу функцію підтримки 

соціокультурних уявлень і ціннісних 

орієнтирів для формування музичних запитів 

молоді.  

Для здобувачів вищої освіти, які 

навчаються на кафедрі музики ЧНУ 

розроблений покроковий навчальний план для 

опанування професійними, компетентнісними, 

виконавськими, музично-теоретичними, 

філософськими і навчально-методичними 

дисциплінами, що формують освітню 

професійну програму зі спеціальності 025 

«Музичне мистецтво», галузі знань 02 

«Культура і мистецтво». 

Навчальна дисципліна «Музично-

культурна комунікація» спрямована на 

формування у здобувачів знань про сутність 

та особливості існування музично-культурної 

комунікації як форми відтворення 

етнокультурного розмаїття соціуму, культури 

та музичного мистецтва у рамках розвитку 

країни та регіону.  

Метою навчальної дисципліни є 

ознайомлення здобувачів з технологіями 

культурно-громадської і мистецької 

діяльності у сфері музично-культурної 

комунікації, демонстрування взаємодії 

музичного мистецтва у сферах міжкультурної 

та музично-культурної комунікації, яка 

«виступає важливим аспектом для посилення 

й актуалізації порозуміння в суспільстві та 

засобом залучення студентської молоді до 

створення спільних музично-культурних 

проектів» [5, с. 2]. 

Отриманий досвід у сфері музично-

культурної комунікації стане важливим для 

формування у майбутніх фахівців галузі 

«Культура і мистецтво» позитивного 

ставлення до музичної культури різних 

народів, які відтворюють різноманіття 

культурної і музичної мозаїки регіону 

Буковина та демонструє цінність музичної 

культури та мистецтва для виховання й 

розвитку молоді.  

 Програма навчальної дисципліни 

будується на принципі формування 
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професійних компетентностей майбутніх 

викладачів музичних дисциплін закладів 

позашкільної освіти: «особистісної 

орієнтованості, перспективності, наступності; 

враховує принцип діалогічного середовища та 

соціального партнерства, міжнаціональних 

зв’язків у сфері культури і мистецтва, що 

підтримують освітні потреби здобувачів 

вищої освіти, музично-виконавську традицію 

та особливості культурно-мистецького 

простору буковинського краю» [5, с. 2]. 

 Формування у студентської молоді 

навичок проєктної діяльності є необхідним 

компонентом їхнього професійного розвитку. 

Це сприяє закріпленню навичок комунікації 

між учасниками групи й у процесі 

спілкування, обговорення, узгодження, 

визначених поетапних кроків, спрямовує їх 

зусилля для втілення ідеї культурно-

мистецького проєкту. Пропонуючи певні теми 

або ідеї, викладачу слід врахувати 

індивідуальні й психологічні особливості 

лідера групи, рівень його наполегливості, 

мотивації та вміння координувати роботу всіх 

учасників, які залучені до спільної роботи. 

Дотримання поставлених рубіжних строків та 

дедлайну виконання завдань є необхідними 

компонентами просування групи до мети 

реалізації музично-культурного, 

етнографічного, мистецького чи художнього 

проєкту. Подібний досвід зосередить 

учасників групи не тільки на реалізації 

виконавської частини проєкту, куди входить: 

постановка музичних номерів, режисура 

дійства, досягнення культури виконавської 

інтерпретації, посилення навичок акторської 

майстерності, вміння досягати слухової та 

академічної свободи, але й підтримає їх 

інтелект, потребу у розвитку індивідуальних 

музичних здібностей, творчої ініціативи, 

посилить у них прагнення до колективної та 

особистісної самореалізації.  

Тому ініціюючи подібні завдання 

викладачу слід керуватися наступним 

алгоритмом дій: дотримання поваги та 

дистанції; встановлення індивідуальних і 

групових консультацій з учасниками групи; 

аналіз ідеї, репертуару та етапів проєкту; 

виконання дорадчої функції; координація й 

допомога у залученні до проєкту інших 

громадських організацій, товариств, об’єднань 

для реалізації його ідеї; визначення сильних і 

слабких сторін у підготовці музичних номерів 

і композицій, врахування організаційних 

моментів, наповнення змісту емоційно-

ціннісними орієнтирами. Також слід 

врахувати цільову аудиторію для якої буде 

здійснюватися мистецький проєкт. Це можуть 

бути учні, особи з особливими потребами, 

люди старшого і похилого віку, студентська 

молодь, представники різних професій, також 

можливе цільове призначення – для 

колективів закладів освіти, підприємств, 

представників бізнесу, медіасфери, політиків 

та інших категорій населення. 

Стимулювання здобувачів до активного 

втілення мистецької ідеї проєкту дасть їм 

впевненість у своїх силах, розкриє можливості 

до особистісного зростання, розширить коло 

спілкування як щодо професійного, так і 

неформального характеру взаємин між 

учасниками, організаторами, запрошеними 

особами: артистами, співаками, поетами, 

композиторами, журналістами, головами 

національних культурних товариств, 

творчими колективами тощо. Збагатить 

особистий досвід та, можливо, визначить коло 

бажаного для них професійного розвитку.  

Крім того, важливими є аспекти 

узгодження оренди приміщення і 

користування апаратурою, якісним записом 

музичних творів, оскільки в умовах пандемії 

досить активно використовується онлайн 

формат зустрічей, концертів, музично-

виховних заходів та вечорів. Це безумовно 

впливає на формат спілкування між 

аудиторією й учасниками проєкту, зникає 

контактна комунікація, екран монітора не 

передає усіх емоцій і може сприйматися 

учасниками як певна перешкода для прояву 

словесних коментарів, думок та 

психоемоційних реакцій. Але присутні також і 

плюси: залучення широкого кола слухачів, 

експертів, учасників, дотримання дистанції та 

комфортних умов для кожного, можливість 

часового регламентування й спілкування як 

до, під час, так і після часових термінів 

проєкту. 

Підготовка сценарію, його динамізм та 

харизма ведучих, костюми й дотримання 

загального характеру дійства впливають на 

складову сприймання його слухачами, їхню 

естетичну насолоду та досягнення виховної 

мети. Балансування між особистісними 

амбіціями та загальним ще раз визначить для 

кожного учасника провідні аспекти його цілей 

та культурно-мистецьку підготовку. 

Комунікація як суспільно-значима 

величина на сьогодні займає провідне місце у 

налагодженні позитивного світосприйняття. 

Без неї неможливо говорити про порозуміння 

й узгодження певних траєкторій дій та 

досягнення об’ємного і сталого спілкування 

між людьми. Для кожного регіону країни та 

спільноти, які репрезентують свою 

особливість необхідно знайти або ж відродити 

історично сформовані традиції громадсько-

культурної комунікації, що дає впевненість у 

відновленні образу історико-культурного 

центру та наповнення його сучасними 
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орієнтирами: доступності, відкритості, 

активного спілкування з різними категоріями 

населення, міжкультурна толерантність, 

свобода волевиявлення, етика 

міжособистісної взаємодії, адекватність, 

залучення музичної культури як 

універсального засобу для досягнення всіх 

перелічених умов.  

Буковина – це унікальний регіон України, 

де в єдності досягнення ідеального 

суспільства були розкриті національна 

ідентичність кожного народу, що творив 

історію та традиції цього краю. Для ілюстрації 

вищесказаного наведемо кілька уривків з 

книги Георга Дроздовського «Тоді в 

Чернівцях і довкола», яка демонструє 

створений в австрійську епоху дух підтримки 

та взаємоповаги, який панував у місті того 

часу: «Тут проживали пліч-о-пліч шість 

національностей… намагаючись бути 

Заходом на Сході, себто стояти під знаком 

культури, що була європейською. Он скільки 

людей мешкало … у затінку своїх рідних 

мов?!  Йдеться ж бо про акорд, в якому 

стільки людей так гармонійно спліталися» [2, 

с. 10].  Більше того, Буковина стала 

уособленням стабільності, духовного росту, 

взаємопідтримки у прагненні досягнення 

європейськості у стосунках і взаєминах, 

дотримання релігійної поваги та 

міжнаціонального єднання у реалізації 

культурних проєктів та грандіозних задумів у 

сфері добробуту регіону. «Це було місто, 

гідне любові. Воно несло на собі печать 

комфортності,…проте навішувати на нього 

ярлик провінційного було б несправедливим... 

Ми лагодили з нашими сусідами … Зовнішня 

і внутрішня чистота була притаманна цьому 

містові над Прутом, яке мало багато імен, 

позаяк воно належало багатьом народностям. 

Отож різними мовами краю воно звалося 

Черновіц, Чернівці, Черньовце і Чернеуць» [2, 

с. 11–12].   

Загальна доглянутість і вміння себе 

репрезентувати завжди вирізняли наше місто 

від інших. Це ми прослідковуємо в архітектурі 

та ансамблях будівель, які стали візитівкою 

Буковини: резиденція митрополитів Буковини 

і Далмації (Чернівецький національний 

університет), музично-драматичний театр, 

ратуша, будинок-корабель, залізничний 

вокзал, панська вулиця (вул. Ольги 

Кобилянської), будинок німецького 

музичного товариства (нині Чернівецька 

обласна філармонія ім. Дмитра Гнатюка), 

народні доми – єврейський, польський, 

український, румунський; площі, собори, 

церкви, синагоги, культові споруди та 

монастирі, які співіснуючи поруч у повній 

гармонії творили духовність буковинців.   

Прагнення містян до глибокої взаємодії з 

музичною культурою й освітою завжди  були 

візитівкою чернівчан в будь-які історичні 

періоди розвитку краю. Її підвалини, звісно, 

зародилися ще в австрійську епоху. «Тоді 

збудували приміщення німецького музичного 

товариства, яке об’єднало навколо себе 

професійних музикантів та аматорів, учителів, 

теоретиків музики та практиків 

інструментального виконавства, вокалістів та 

хористів багатьох співочих товариств, 

громадсько-культурних діячів та керівників 

національних музичних товариств, які 

реалізовували грандіозні музичні проєкти, 

серед яких було: виконання «9 симфонії»             

Л. ван Бетховена у 1902 році» [1, с. 123]. 

Сучасний темп розвитку Чернівецької 

обласної філармонії ім. Дмитра Гнатюка 

продовжує дивувати і захоплювати й нині. 

Тільки за останні роки відбулося ряд знакових 

подій: силами громадськості та 

американського дослідника австрійського 

походження Дітмара Фрізенеггера заснований 

Міжнародний музичний фестиваль 

«Мандичевський Фест» (2017) присвячений 

творчості видатного сина Буковини Євсебія 

Мандичевського. Його метою є популяризації 

камерно-симфонічних та хорових творів 

композитора; протягом останніх десятиліть 

вдало підтримує міжрегіональні культурні 

зв’язки музичний фестиваль «Буковинський 

листопад», який присвячено виконанню 

камерно-інструментальної та симфонічної 

музики українських та європейських 

композиторів минулого і сучасності. Тільки 

протягом концертного сезону 2021 початку 

2022 років відбулися такі світові та 

всеукраїнські прем’єри: виконання ораторії 

Мар’яна Кузана на вірші Тараса Шевченка 

«Посланіє» на текст поеми «І мертвим, і 

живим і ненародженим…»; сценічна кантата 

Карла Орфа «Карміна Бурана» з 

хореографічною інтерпретацією музичного 

змісту та художньою інсталяцією картин 

відомих художників Буковини до тематики 

сюжету; опера для дітей «Куць» сучасної 

англійської композиторки українського 

походження Стефанії Туркевич; меса 

«Реквієм» В. А. Моцарта; виконання музики 

до балету П. Чайковського «Лускунчик» з 

використанням піскографії та розгорнутої 

літературної частини; постановка опери                  

Д. Пуччіні «Тоска» й виконання симфомузики 

до кінофільмів «Гаррі Потер» через війну в 

Україні не були презентовані буковинському 

слухачеві (лютий 2022 року).   

Розширення слухової та музично-

культурної обізнаності молоді сприяє її 

стильовій та інтерпретаційній свободі. Чим 

більшим є поле культурної зацікавленості та 
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різноманіття захоплень здобувачів, тим 

кращою виявляється їх готовність до змін, 

трансформації та удосконалення музично-

культурних смаків.     

Для зміцнення міжкультурної та музичної 

комунікації у середовищі дітей і молоді  

румунським культурним центром ім. 

Євдоксіуса Гормузакі та Генеральним 

Консульством Румунії в Чернівцях з 2015 

року започатковано Парад національного 

румунського костюму. У ньому беруть участь 

фольклорні колективи і солісти національних 

товариств Буковини, сусідніх Молдови та 

Румунії. Фольклорний ансамбль 

«Буковиночка» кафедри музики ЧНУ 

традиційно бере участь у цьому 

багатоголосому музично-культурному дійстві, 

де кожний має змогу презентувати своє 

мистецтво і майстерність, колорит власної 

етнокультурної приналежності. Парад 

національного костюму проходить  на 

вулицях і площах міста Чернівців, люди 

відкрито спілкуються, зав’язують знайомства, 

мають змогу поринути в атмосферу свята і 

народних традицій, зовсім не відчувається 

мовно-лінгвістичний бар’єр. Національний 

одяг достатньо точно відображає темперамент 

і культурну приналежність кожного народу, 

регіональні особливості, а у поєднанні з 

музично-фольклористичною та 

хореографічною складовою вдало репрезентує 

духовні та культурні цінності.  

Трансляція й популяризація 

індивідуальних особливостей кожної 

культури народів Буковини має вдале 

продовження у діяльності Міжнародного 

фольклорного фестивалю «Буковинські 

зустрічі», що був ініційований і організований 

в 90-х роках ХХ ст. сучасним польським 

дослідником народної творчості Збігнєвом 

Ковальським та Казімєжем Фелешко, 

професором Варшавського університету, 

уродженцем Чернівців.  Їм вдалося об’єднати 

навколо ідеї відродження народних традицій 

та етнічної ідентичності буковинців 

практично усі міста Європи, звідки прийшли, 

або емігрували під час І світової війни народи, 

які проживали на Буковині: німці, словаки, 

поляки, румуни, українці, євреї та інші. 

«Співорганізаторами фестивалю стали органи 

місцевого самоврядування в 5 європейських 

країнах: Польщі, Румунії, Угорщині, Україні 

та Словаччині» [6]. 

 Через відновлення європейського 

культурного простору, де кожний цінний 

завдяки своїй різноманітності ми маємо змогу 

відчути велику спільність і важливість 

дотримання загальнолюдських цінностей, і в 

той же час, скористатися можливістю пізнати 

іншу культуру, передаючи через музику, спів, 

танець, народну кухню свою  оригінальність 

та унікальність. Музика, як універсальна мова 

спілкування є доступною і зрозумілою для 

всіх. Вона не тільки стирає кордони, але й 

відкриває глибинну сутність культури 

кожного народу. Керуючись ладотональною 

системою і гармонією, ритмікою й 

тембральним колоритом народних 

інструментів, мелодикою й особливостями 

жанрів народної музики ми занурюємося 

підсвідомо для нас у незнайомий, але 

інтуїтивно зрозумілий світ музичної мови. 

Для цього не потрібно бути професійним 

музикантом, достатньо лише бути уважним 

слухачем, який з цікавістю для себе відкриває 

нові горизонти чи незвідані землі й країни. 

Цей музично-віртуальний туризм у площині 

пізнання іншої культури є ще одним засобом 

для відкриття нового й налагодження 

співпраці. Для буковинців завжди було 

важливим вміти знаходити точки дотику через 

засоби спілкування, прийняття іншої 

культури, мови, релігійної приналежності, 

дотримання етики міжособистісної 

комунікації.  

Це надзвичайно рельєфно можна 

спостерігати зараз у період російської агресії 

в Україні. Буковина консолідувалася, надає 

оптимально можливий пакет соціальної й 

гуманітарної підтримки для фронту: 

підтримує біженців з територій де ведуться 

бойові дії, годує й одягає переселенців, 

відправляє продукти й медикаменти 

українській армії, виготовляє камуфляжні 

сітки для військових, дає притулок тим, хто 

цього потребує; на повну працюють центри 

психологічної й гуманітарної підтримки для 

дітей і дорослого населення. Так само це 

можна сказати і про Південну Буковину. З 

території Румунії на Україну ідуть 

гуманітарні вантажі, працює велика кількість 

волонтерів від самого кордону і в місцях 

локації українців на території країни, 

залучається допомога педагогічної спільноти 

й студентської молоді, яка на практиці 

студіює педагогічні вміння спілкуватися і 

взаємодіяти з дітьми, які пережили страх 

бомбардування й жахіття війни. 

Лінгвістичний бар’єр звісно відчутний, але він 

відступає на задній план. Перемагає щирість 

спілкування, посмішка, бажання допомогти 

дітям, тактильний контакт, спільна творча 

діяльність волонтерів і дітей, що виражається 

через малювання, ліплення, вирізання 

намальованих фігур і частин малюнку, 

створення листівок для мами до Дня 8 

березня, спів дитячих пісень різними мовами 

– англійською, українською, румунською і 

російською; танці, ігри, пантоміма, ритміка, 

виготовлення подарунків для своїх рідних 



НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Педагогічні науки Випуск 1 
 

 

83 

зроблених своїми руками. Студенти і 

викладачі факультету науки і педагогічної 

освіти Сучавського університету Штефана чел 

Маре щодня відвідують волонтерський центр 

організований в готелі «Mandachi», де двічі на 

день працюють з дітьми переселенців з 

України, які потрапили зі своїми сім’ями до 

Румунії. Вражає їх відкритість, діти маючи 

глибокі психологічні рани, тугу, розпач, 

травмовану психіку, потрапляють завдяки їх 

допомозі у звичний для себе світ гри. Години 

проведені разом зі студентами-волонтерами 

підтримують і зміцнюють їх віру у краще 

майбутнє. Практично усі родини, які 

потрапили сюди розглядають Румунію як 

транзитний центр звідки вони поїдуть до 

Італії, Іспанії, Португалії, Польщі, Чехії та  

Німеччини. Цей важкий час для України 

робить важливі виклики не тільки для світової 

політики, але й координує напрями для 

удосконалення та модернізації методики 

педагогічної взаємодії у реальних обставинах 

психолого-педагогічної допомоги, які 

спричинила російська агресія.  Варто 

зазначити, що серед студентів-волонтерів –  

майбутніх педагогів є молодь, яка володіє 

українською мовою. Це прискорює сам 

процес спілкування з дітьми і досягнення 

порозуміння, але найважливішим, на нашу 

думку, виступає бажання допомогти, зняти 

психологічну напругу, створити безпечні 

умови для сімей, які перебувають зараз в 

Сучавському повіті. Підтримуємо 

висловлювання сучасних американських 

дослідників міжкультурних відносин                      

А. Джонеса і С. Драпера, які зазначають, що 

мовна близькість не завжди автоматично 

підтримується як гарантія того, що ти будеш 

почутий і тебе зрозуміють. Навіть 

спілкуючись однією мовою ти не вбережений 

від того, що тебе не зрозуміють. «Мова є 

одним із найочевидніших бар’єрів для 

міжкультурної комунікації, але, можливо, не 

найбільш фундаментальним. Люди, які не 

розмовляють однією мовою або відчувають, 

що недосконало володіють мовою іншої 

людини, можуть мати певні труднощі у 

спілкуванні. Також існує ймовірність 

виникнення непорозумінь між людьми, коли 

вони не розмовляють спільною мовою. Однак 

спільна мова не завжди гарантує розуміння. 

Навіть носії однієї мови не зовсім однаково 

розуміють значення слів» [8, р. 6]. 

Для Європи цінним є принцип 

діалогічного середовища та соціального 

партнерства, що підтримується через освітні 

установи, громадські організації та проєктну 

діяльність, яка здійснюється через освітні, 

культурні, громадські, соціальні та благодійні 

фонди, що зміцнюють національні 

міжкультурні зв’язки. Але будь-яка 

комунікація ґрунтується на міжособистісних 

взаєминах та загальній культурі учасників 

групи. Тому вартим вивчення є досвід 

використання медіації як засобу кореляції у 

досягненні безконфліктного вирішення тієї чи 

іншої проблеми. У Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія 

Федьковича введене в дію положення про 

засади безконфліктних комунікацій та 

врегулювання спорів учасників освітнього 

процесу, яке керується «методами 

внутрішньо-особистісної та міжособистісної 

психокорекції – оволодіння прийомами і 

навичками безконфліктного спілкування, 

подолання схильності до застосування 

конфліктогенів, аутотренінг, самоаналіз, 

індивідуально-психологічне консультування, 

посередницька діяльність медіатора тощо. Для 

розв’язання (подолання) конфлікту 

найефективнішим методом є медіація» [4, с. 

6]. 

Урахування цієї можливості не слід 

виключати з можливого перебігу динаміки 

спілкування між учасниками групи. Але 

найбільш дієвим урегулюванням спорів є 

попереднє обговорення будь-яких можливих 

моделей розвитку ситуації, знаходження 

шляхів для позитивного вирішення проблеми. 

Ці загальні навички спілкування та 

міжособистісного контакту є важливими для 

формування майбутнього педагога-музиканта, 

який володіючи загальними психолого-

педагогічними вміннями корекції поведінки 

учнів у класі повинен чітко усвідомлювати 

значення музичного мистецтва для підтримки 

позитивного настрою і продуктивності 

навчання у сфері музично-творчої та 

виконавської діяльності школярів. Необхідно 

використовувати усі можливі механізми для 

ознайомлення учнів як з історичним досвідом 

міжкультурного діалогу досягнутим 

спільнотою у тому чи іншому регіоні, так і з 

сучасними моделями формування музично-

культурної комунікації на прикладі діяльності 

національних культурних товариств, медійних 

проєктів, концертів, фестивалів чи сучасних 

платформ молодіжного міжетнічного 

спілкування. Така взаємодія заснована на базі 

активної музичної діяльності реалізуватиме 

мету загального розвитку музично-творчого 

контенту особистості, спрямовуватиме та 

координуватиме навички міжособистісного та 

міжнаціонального спілкування, які керуються 

загальновизнаними пріоритетами 

громадянського суспільства.  

Загалом Буковина в історико-культурній 

сфері накопичила достатній досвід і традиції 

підтримки міжкультурного діалогу, який став 

ключовим у досягненні образу краю, де 
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панують взаємна повага, честь, толерантність, 

допомога, розуміння твоєї унікальності та 

усвідомлення цінності іншої культури. 

Наприклад, ще у період австро-угорського 

правління у Чернівцях були започатковані 

проведення культурних ярмарків, де 

національні музичні товариства 

демонстрували свою музичну культуру й 

пісенні традиції та запровадили тижні 

Шуберта, Бетховена, Гайдна, музика яких 

лунала з концертних залів та площ міста [3, с. 

40]. Ці ж способи можливо використати і 

сьогодні. З допомогою сучасної техніки, 

використанням потенційних можливостей 

культурних установ міста і регіону, 

мистецьких закладів освіти різних рівнів стає 

реальною можливість для більш широкого 

діалогу у сфері музичного мистецтва і 

виконавства. Головним, на нашу думку є те, 

що цей напрям є надзвичайно актуальним для 

сьогодення, особливо він стає важливим для 

молоді та розвитку в неї навичок 

міжкультурного діалогу засобами музичного 

мистецтва.   

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Отже, дотримання цих 

визначених пріоритетів у створенні 

привабливого змісту регіону Буковина та 

взаємодії студентської молоді через музичну 

культуру й засоби самовтілення свого 

різноманіття є тими механізмами, які 

формуватимуть основу для музично-

культурної комунікації як платформи для 

розвитку її міжкультурної компетентності. 

Так, ми розглядаємо музично-культурну 

комунікацію як засіб вираження 

етнопсихологічних і музично-смислових 

символів різних музичних культур, які 

втілюються через інтонаційну і гармонійно-

ритмічну природу музики. Створення 

сприятливого середовища для спілкування і 

взаємодії майбутніх музикантів-педагогів у 

сфері міжнаціональної музично-творчої та 

виконавської діяльності стане тим підґрунтям, 

яке зміцнить їх досвід музично-культурної 

комунікації, накопичить індивідуальний 

соціально-художній багаж у сфері музичного 

мистецтва. Музична культура особистості 

зазнаватиме впливу в змісті естетичного і 

ціннісного розуміння навколишнього світу та 

особливостей музичної мови як транслятора 

етнічної унікальності.  

Перспективою подальших досліджень є 

теоретичне обґрунтування напряму музично-

культурної комунікації як предмету наукового 

пізнання в музикознавчій літературі та 

апробація практичних методів щодо 

організації спільних міжнаціональних 

музично-культурних проєктів і круглих столів 

із залученням студентської молоді музично-

освітніх закладів Буковини, Румунії, 

Республіки Молдови та Польщі. 

Популяризація народної і класичної музики, 

навички інтерпретації та комунікації між 

учасниками проєктної діяльності, не тільки 

зміцнить їх самобутність, творчі навички, але 

й підтримає сталість транскордонних зв’язків 

у сфері музичної культури та освіти.      
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ СОЛЬНОГО СПІВУ 

 

Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Актуальність 

досліджуваної нами проблеми зумовлена 

реаліями сьогодення, в якому знання, 

володіння і застосування здоров’язберігаючих 

технологій є однією з важливих складових в 

процесі підготовки майбутніх артистів-

вокалістів і викладачів сольного співу.  

Для використання знань з різних галузей 

науки та культури в процесі виконавської та 

педагогічної практики здобувач вищої 

мистецької освіти має володіти інтегративним 

мисленням, швидко адаптуватись до нових 

тенденцій у культурі та науці, критично 

відноситися до себе та оточуючих. 

Майбутньому фахівцю музичного мистецтва 

https://library.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/1924095/Intercultural_Communication2.pdf
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важливо оволодіти знаннями з галузі 

психології, педагогіки, фізіології, фоніатрії, 

анатомії, пізнати основи валеологічної 

культури, охорони голосу, будови голосового 

апарату, розуміння механізмів взаємодії 

голосу та слуху, що сприятимуть 

забезпеченню умов голосозбереження, а отже 

і здоров’язбереження.  

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Питанню здоров’язбереження 

приділяли увагу І. Волкова, В. Єфімов, 

О. Іонов; класифікації здоров’язберігаючих 

технологій розглядаються в працях 

О. Ващенко, М. Смирнова; ефективного 

використання здоров’язберігаючих технологій 

в процесі підготовки майбутніх фахівців – 

М. Зоріна, Г. Остапенко; організацію занять з 

майбутніми фахівцями  музичного мистецтва 

досліджували Й. Гофман, А. Ніколаєва. 

Метою нашої розвідки є презентувати 

потенціал здоров’язберігаючих технологій як 

ефективної стратегії процесу навчання 

сольного співу та розвитку 

здоров’язберігаючої компетенції майбутніх 

артистів-вокалістів, викладачів сольного 

співу. Для реалізації поставленої мети 

узагальнимо погляди дослідників щодо 

феномену «здоров’язберігаючих технологій», 

представимо авторське бачення щодо 

використання даного типу технологій в 

процесі підготовки майбутніх фахівців 

музичного мистецтва.  

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Стратегічною метою сучасної 

вищої мистецької освіти є створення 

сприятливого середовища для всебічного 

розвитку здобувачів. Фахівцю музичного 

мистецтва вкрай важливо вміти вибудовувати 

шлях реалізації особистісного потенціалу, що, 

в свою чергу, залежить від певного рівня його 

інтелектуальних можливостей, який може 

бути реалізовано в освітньому процесі.  

Говард Гарднер [10] виокремлював 

дев’ять типів інтелекту, які властиві людям: 

візуально-просторовий, музичний, 

натуралістичний, логіко-математичний, 

вербально-лінгвістичний, тілесно-

кінестетичний, екзистенційний, 

міжособистісний та внутрішньо-особистісний. 

Використання теорії множинного інтелекту, 

як інструменту, забезпечує відповідні умови 

створення різноманітних пізнавальних 

можливостей, які максимально відповідають 

індивідуальному інтелектуальному потенціалу 

особистості. За теорією Г. Гарднера тілесно-

кінестетичним інтелектом володіють актори, 

танцюристи, хірурги, музиканти та 

винахідники. З’ясувавши когнітивні 

характеристики здобувача, можна підібрати й 

відповідні освітні технології, а 

використовуючи інтеграційний підхід, ми 

можемо спроектувати індивідуальну освітню 

траєкторію. Інструментом для майбутнього 

артиста-вокаліста є він сам, отже, найбільш 

відповідними для його майбутньої 

професійної діяльності стануть технології, що 

вдосконалюватимуть пластику, координацію, 

саморегуляцію, дихання. Водночас, зазначені 

технології є здоров'язберігаючими, вони є 

стрижнем педагогічних технологій, 

спрямованими на зміцнення здоров’я 

учасників освітнього процесу. 

Ніл Флемінг та Коллін Міллс теж 

пропонували класифікацію основних освітніх 

стратегій VARK: візуальна (V-Visual), 

аудіальна (A-Auditory), текстова 

(Reading/Writing), кінестетична (K-Kinesthetic) 

[10]. За даними їх досліджень, у кінестетиків 

без залучення тіла до процесу навчання, 

інформація не передається у довгострокову 

пам'ять тому, що не виникає кореляції з 

емоційною сферою. Отже, потрібен 

особливий кінестетичний підхід до здобувача, 

якому притаманні кінестетичні уподобання. 

Такому індивіду все потрібно пізнати на 

власному досвіді, особисто все відчути. При 

цьому, Ніл Флемінг підкреслює, що стратегія 

успішних стратегій допомагає підібрати більш 

підходящий вид навчання, використовуючи 

саме не сильні сторони особи, а її переваги. 

На нейропластичності засновано 

ефективність роботи за методом Моше 

Пінхаса Фельденкрайза: нейрони та нейронні 

мережі у мозку здатні змінювати зв'язки та 

поведінку у відповідь на отриману нову 

інформацію, сенсорне стимулювання. 

Відповідно, можна припустити, що 

кінестетичний метод є частиною 

полімодального способу навчання, який 

дозволяє враховувати особистісні особливості 

сприйняття візуалів, аудіалів та кінестетиків. 

Отже, і за методом Фельденкрайза 

розвиваються кінестетичні функції моторно-

сенсорного апарату, що сприяє розвитку 

усвідомленості власних рухів. Процес співу 

поєднує в собі аудіальний та кінестетичний 

способи сприйняття: на слух вокаліст 

сприймає висоту тону, обертонові його ряди, 

формує у своїй свідомості зразок звучання, 

але попри це важливо провести й слухові та 

тілесні відчуття, відчути звукові хвилі в 

головних і грудних резонаторах.  

«Людський організм влаштований таким 

чином, що процес дихання може 

здійснюватися різними способами. Так, 

дихання може бути поверхневим, коли вдих 

відбувається за рахунок підйому верхньої 

частини грудей, грудним, коли розширюється 

грудна клітка, та черевним (діафрагмовим). 

…у більшості людей переважає поверхневе 
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дихання, а отже, організм отримує лише 

четверту чи п’яту частину того об’єму кисню, 

на який розраховані легені. Змінивши 

поверхневе дихання на діафрагмове, можна 

налагодити роботу нервової системи, 

прискорити обмін речовин. Навчитися 

правильному диханню можна завдяки 

спеціальним вправам, які, позитивно 

впливають на весь організм, зокрема 

сприяють посиленню кровообігу, полегшують 

роботу серцево-судинної системи, 

ліквідовують порушення діяльності дихальної 

системи. Від того, як майбутній фахівець 

використовуватиме свій природний 

інструмент, наскільки підготовлений у нього 

голосовий апарат, залежить його подальше 

майбутнє. Дихальні вправи розвивають м’язи, 

які беруть участь у голосоутворенні тренують 

голос на витривалість» [3].  

Чималу увагу приділяємо дикції, адже 

гарна дикція поліпшує виразність і 

природність вокального звукоутворення. Це 

зумовлюється тим, що дикція є наслідком не 

тільки правильної, активної артикуляції, але і 

свободи гортані, і належного розкриття 

ротоглотки. Навіть у звичайній розмовній 

мові, легко помітити такий факт, коли 

здобувачі говорять «затиснутим» звуком, 

мають погану дикцію ‒ їх не тільки 

неприємно слухати, але й важко зрозуміти. 

Тобто, оволодіваючи мистецтвом співу, 

навчаючись артикулювати голосні, 

домагаючись чіткості приголосних та їх 

сполучень, навчаючись користуватись носо-

зубним резонансом, усвідомлюючи й 

закріплюючи співацьку позицію звуку, 

зважаємо на їхній емоційний тонус, а при 

потребі коректуємо за допомоги голосу, як 

одного з засобів здоров’язберігаючих 

технологій. Варто виокремити науково 

доведену цілющу силу промови деяких 

приголосних звуків (для більшого ефекту 

бажано ці звуки проспівати), а саме: «в», «н», 

«м» – налагоджують роботу головного мозку; 

«к», «щ» – лікують вуха; «х» – захищає 

організм від негативної енергії, поліпшує 

дихання; «ч» – покращує дихання; «с» – лікує 

шлунок, серце, легені; «м» – лікує серцеві 

захворювання; «ш» – лікує печінку. 

Отже, застосування кінестетичних 

технологій в освітньому процесі сприяє 

розширенню меж особистісного потенціалу за 

допомоги функціональної інтеграції і 

усвідомленості через «розум – тіло – рух». 

Зазначені технології є здоров'язберігаючими 

за своєю сутністю і сприяють формуванню у 

здобувачів, а згодом артистів-

вокалістів/викладачів здоров'язберігаючої 

компетенції. 

У вокальній практиці існують дієві 

методи, які забезпечують техніку безпеки в 

процесі постановки голосу, поліпшують 

просторову самосвідомість, пов'язану з 

кумулятивністю та набуттям нових навичок. В 

основі цих технік лежить науковий підхід та 

комплексне розуміння функціонування і 

розвитку нервової системи людини – метод 

Едмунда Джекобсона, 

Олександри Гальберштам, Федеріка Матіаса 

Александера. Французький лікар у галузі 

мікрохірургії голосу Жан Абітболь образно 

порівнював тіло вокаліста з собором, а 

гортань – з оргáном. Він наголошував на 

необхідності постійного голосового 

тренування впродовж життя, заради 

уникнення атрофії зв'язок, а з віком – артрозу 

перстне-черпалоподібного хряща, до якого 

прикріплені зв'язки, а також підкреслював 

подібність між професіоналами сцени та 

атлетами. Лікар рекомендував співакам, 

акторам, ораторам займатися спортом ‒ 

плаванням чи бойовими мистецтвами [1]. 

Зазначимо, що єдиного визначення щодо 

поняття «здоров’язберігаючі технології» поки 

не існує. Технологія у перекладі з грецької 

techne означає мистецтво, майстерність, а 

Iоgоc – учіння. У філософії під терміном 

«технологія» розуміють алгоритм, за 

допомогою якого отримується запланований 

результат [7, с. 235]. 

Здоров’язберігаючі технології – це 

цілісна система заходів, що включає 

взаємозв’язок і взаємодію усіх факторів 

освітнього середовища, спрямованих на 

збереження здоров’я особистості на усіх 

етапах освітнього процесу. Застосовуються 

вони у різних видах діяльності, зокрема у 

співі. Сольний спів є одним з видів 

виконавства у сфері музичного мистецтва. Він 

є складним психофізіологічним процесом, в 

процесі якого особистість має можливість 

виявити емоції, почуття, що й виокремлює 

його в ефективний засіб зняття внутрішньої 

напруги, відкриває чудові можливості для 

творчого самовираження інтерпретуючи 

вокальні твори, розвиваючи вокально-

виконавську техніку.  

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Таким чином, поняття 

«здоров’язберігаючі технології» 

потрактовуємо, як сукупність прийомів і 

методів педагогічної роботи, які збагачують 

традиційні технології освітнього процесу 

особливістю здоров’язбереження. Означений 

феномен об’єднує в собі аспекти співацької 

діяльності щодо формування, збереження і 

зміцнення здоров’я, оскільки вони дозволяють 

зберігати наявний стан здобувачів, формувати 

навички здорового способу життя, 

здійснювати моніторинг показників 
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індивідуального розвитку, прогнозувати 

можливі зміни вокально-виконавського 

розвитку і проводити відповідні корегувальні, 

реабілітаційні заходи з метою забезпечення 

успішності освітньої діяльності, поліпшення 

якості життя суб’єктів освітнього середовища 

[5]. Ключовою компетенцією майбутнього 

артиста-вокаліста, викладача сольного співу є 

здоров’язберігаюча. Адже важливо, щоб 

заняття не лише сприяли збереженню 

здоров’я, а й формували його. 

Здоров’язберігаючі компетенції майбутнього 

викладача сольного співу ‒ систематизовані 

знання про особисте здоров’я та здоров’я 

оточуючих, це здатність інтегрувати 

здоров’язберігаючі технології на заняттях 

сольного співу, а також готовність 

створювати сучасні освітні траєкторії в 

умовах освітнього процесу мистецької школи. 

Чимало науковців досліджували 

проблему підготовки майбутніх викладачів 

сольного або ансамблевого співу до 

професійної діяльності, до формування у них 

здоров’язберігаючої компетентності як 

невід’ємної її складової в умовах сучасної 

освіти ‒ Т. Бойченко [2], О. Коберник [4], 

В. Оржеховська [6] та інші. Аналіз наукових 

джерел з проблеми дослідження засвідчив, що 

науковці приділяють чималу увагу питанням 

використання здоров’язберігаючих 

технологій. Однак наявність різних тлумачень 

щодо досліджуваного нами феномену вносять 

певну невизначеність у теорію і практику 

мистецької освіти, що й мотивувало до їх 

представлення. 
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА ВЧИТЕЛЯ  

 

Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Підприємницька 

освіта все частіше використовується в 

широкому діапазоні освітніх контекстів і на 

різних освітніх рівнях як загальношкільний 

підхід для стимулювання підприємницького 

мислення та розвитку підприємницької 

компетентності серед усіх учасників 

освітнього процесу. Європейські науковці 

називають таку освіту широкою 

підприємницькою освітою («wide EE»), на 

відміну від вузької підприємницької освіти, 

яка зосереджена переважно на відкритті 

бізнесу [10]. Причини інтеграції 

підприємництва в освітні програми системи 

неперервної освіти очевидні: підприємництво 

є ключовою компетенцією для навчання 

протягом усього життя. Підприємництво 

вчителя включає в себе настрій взяти на себе 

ініціативу та керувати власним навчанням, 

розвитком та кар’єрою, що є важливими 

аспектами, враховуючи високий рівень 

невизначеності та складності в сучасному 

суспільстві [7]. Робота з невизначеністю 

лежить в основі досліджень, що стосуються 

підприємництва, наприклад, дослідження 

теорії ефектуації [9]. Таким чином, 

підприємництво надає цікаву та актуальну 

перспективу кожному вчителю з точки зору 

визначення того, як ми можемо найкраще 

підготувати молодих людей до їхньої 

майбутньої ролі в суспільстві, у якій їм 

доведеться вирішувати все більшу кількість 

складних, значущих суспільних проблем. 

Тому кожна людина повинна мати можливість 

розвивати підприємницький настрій 

використовуючи підприємництво як 

повсякденну практику. Такий настрій може 

забезпечити підприємницьку енергію, 

збагачуючи життя та надаючи можливість 

вчителям  робити внесок у вирішення  

проблем, що виникають у відкритому 

освітньому середовищі [8].  

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. В Україні активне вивчення 

процесів підприємництва в різних сферах 

відбулося після проголошення незалежності 

держави і триває донині. Сучасні автори –               

З. Варналій, З. Герасимчук, І. Герчикова,             

В. Гриньова, А. Дєгтяр, Г. Геєць, І. Дмитрієв, 

В. Зубов, Л. Кривега, А. Косих, С. Реверчук, 

Л. Воротіна, С. Мочерний, О. Устенко,              

С. Чеботар, Ф. Бутинець, В. Подсолонко,               

Т. Миронова – розглядають питання щодо 

формування підприємницького середовища 

програм його підтримки, досліджують окремі 

https://orcid.org/0000-0002-0016-1547
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фактори сприяння розвитку підприємництва. 

Водночас наголошується, що важко знайти 

таку ж складну й неоднозначну сферу 

діяльності, як підприємництво. І. Мусаелян,     

В. Позняков, С. Гришаєв, А. Журавльов,          

Ю. Сливницький, А. Чирікова займалися 

дослідженням підприємницької діяльності та 

її аспектів. М. Карамушка, О. Креденцер,             

О. Філь провели вивчення аспектів діяльності 

підприємців. З позицій професійного успіху та 

економічного розвитку дуже важливим є 

питання вивчення принципів підприємницької 

діяльності, умов та механізмів ведення бізнесу 

в освіті. Робота по визначенню сутності 

підприємництва спиралася на праці                         

В. Москаленко, В. Познякова, О. Леонтьєва,        

Г. Ложкіна, А. Маркова, А. Маслоу,                        

С. Рубінштейна та ін.. 

Мета статті – визначити та 

проаналізувати основні принципи формування 

професійно-педагогічного підприємництва 

вчителя в системі неперервної освіти. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Принцип (з латинської 

«principium» – початок, основа) – те, що 

лежить в основі певної сукупності фактів, 

теорії чи науки, що пронизує їх, субординує 

знання, забезпечує його розгортання в 

систему [6]. Науковий аналіз практики 

підприємницької діяльності дозволяє виділити 

її специфічні риси, що трактуються як 

принципи підприємництва. Сучасні українські 

науковці, серед яких С. М. Іванюта,                

О. О. Гетьман, В. М. Шаповал,                         

Ф. Ф. Бутинець,              А. М. Виноградська, 

К. В. Романчук, З. С. Варналій та інші 

дотримуються думки, що підприємницька 

діяльність в Україні здійснюється на основі 

таких принців: 

1. Вільний вибір підприємцем видів 

підприємницької діяльності.  

2. Самостійне встановлення цін відповідно 

до законодавства.  

3. Самостійне формування підприємцем 

програми діяльності, вибір постачальників і 

споживачів виготовлюваної продукції, 

залучення матеріально-технічних, фінансових 

та інших видів ресурсів, використання яких не 

обмежено законом.  

4. Вільний найм підприємцем працівників.  

5. Комерційний розрахунок та власний 

комерційний ризик.  

6. Вільне розпорядження прибутком, що 

залишається у підприємця після сплати 

податків, зборів та інших платежів, 

передбачених законом.  

7. Самостійне здійснення підприємцем 

зовнішньоекономічної діяльності, 

використання підприємцем належної йому 

частки валютної виручки на свій розсуд [4].  

Відповідно до статті 44 Господарського 

кодексу України підприємницька діяльність 

здійснюється на базі шести основних 

принципів:  

1) вільного вибору виду підприємницької 

діяльності;  

2) самостійного формування програм 

виробничої та інших видів діяльності, вибору 

постачальників ресурсів і споживачів, 

встановлення цін на товари і послуги 

відповідно до чинного законодавства України.  

3) вільного наймання працівників;  

4) комерційного розрахунку і власного 

комерційного ризику;  

5) вільного розпорядження прибутком, 

що залишається в підприємця після сплати 

податків, зборів та інших платежів, 

передбачених законом;  

6) самостійного здійснення підприємцем 

зовнішньоекономічної діяльності, 

використання підприємцем належної йому 

частки валютної виручки на свій розсуд [3]. 

А. Виноградська виділяє такі основні 

принципи формування підприємництва:  

– принцип програмно-цільового підходу 

до організації комерції;  

– передбачає орієнтацію на чітко 

поставлені цілі, для досягнення яких 

розробляються відповідні програми, бізнес-

плани;  

– принцип наукового підходу до 

організації комерції;  

– передбачає систематичне вивчення 

ринкової кон'юнктури, попиту на товари, 

прогнозування чинників внутрішнього і 

зовнішнього середовища, для чого необхідно 

використовувати наукові методи дослідження 

і наукові розробки;  

– забезпечення прибутковості 

підприємницької діяльності; 

 – принцип економічної рівноправності;  

– свободу ціноутворення;  

– вільний доступ до будь-яких ресурсів; 

 – досягнення узгодженості інтересів 

суб'єктів підприємницької діяльності;  

– забезпечення матеріальної і фінансової 

відповідальності сторін за виконання 

прийнятих зобов'язань [2].  

Аналізуючи багатогранний вектор 

підприємництва як явища і погляди науковців, 

стосовно даної проблематики, варто звернути 

увагу на те, що принципи – основоположні 

ідеї забезпечення процесу формування 

професійно-педагогічного підприємництва 

вчителя.  

Принцип науковості передбачає 

розкриття причинно-наслідкових зв’язків 

процесів і явищ, які відбуваються в 

підприємницький діяльності, проникнення в 

їх суть. Принцип науковості передбачає 
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ознайомлення вчителів із методами та 

особливостями підприємництва. У зв’язку з 

цим програмою курсів підвищення 

кваліфікації в інститутах післядипломної 

педагогічної освіти передбачено 

ознайомлення із засобами і методами 

дослідження, що застосовуються в 

підприємництві та економічними законами. 

Так, ознайомлюючи вчителів з економічними 

законами, важливо підкреслити, що вони 

бувають різними, але механізм їхньої дії 

майже завжди однаковий. Цей механізм 

можна розглянути на прикладі закону попиту і 

пропозиції, або закону граничної корисності. 

Механізм дії цих законів дуже простий і буде 

зрозумілим для слухачів курсів, якщо взяти 

прості приклади у споживанні води (чим 

більше п’єш – тим менше бажання, меншу 

користь приносить додатковий стакан води). 

Науковість проявляється особливо, якщо 

розкривати педагогам зв’язки науки про 

підприємництво з іншими науками та 

шкільними предметами. Реалізовуючи 

принцип науковості в навчанні, доцільно 

також розкривати історію розвитку 

підприємництва. Високий рівень науковості 

навчання забезпечує викладач, упроваджуючи 

в освітній процес елементи проблемності, 

дослідницькі роботи, навчати вчителів 

складати бізнес-плани, вести ділові дискусії, 

доводити свою точку зору, раціонально 

використовувати економічну літературу. 

Навчальний матеріал з підприємництва має 

будуватись з урахуванням сучасного рівня 

розвитку економічної науки, але при цьому 

він не може бути ні надто легким, ні надто 

важким. Зміст навчання треба формувати 

таким чином, щоб створити умови для 

досягнення професійного успіху та реалізації 

потреб вчителя.  

Принцип доступності потребує в першу 

чергу, щоб навчальний матеріал з вивчення 

аспектів підприємництва в освіті був 

зрозумілим для вчителя. У зв’язку з цим 

досить часто доводиться вдаватися до різних 

методичних прийомів, які дають змогу 

полегшити засвоєння матеріалу і ознайомити 

вчителів із досить складними теоретичними і 

практичними питаннями підприємницької 

діяльності. Одним із таких методичних 

прийомів може бути повідомлення або 

нагадування викладачем інституту додаткових 

теоретичних відомостей, які необхідні 

слухачам курсів для виконання практичного 

завдання. Так, наприклад, у процесі вивчення 

поняття «підприємницький дохід» викладач 

(тренер-педагог) ставить собі за мету 

сформувати у вчителів уміння встановлювати 

прибуток підприємця за виручкою і 

витратами. Проте педагоги, сьогодні, не в 

повній мірі підготовлені до обчислення 

валового, чистого, нормального і 

економічного прибутку підприємця. Зокрема, 

у них не сформовано ґрунтовно такі важливі 

поняття, як «ресурси», «витрати», 

«амортизація». Тому викладати навчальний 

матеріал з вищеназваної теми найдоцільніше у 

такій послідовності: – додатково до вивчення 

навчального матеріалу теми заняття 

розглянути питання про зовнішні і внутрішні 

ресурси, бухгалтерські й економічні витрати, 

амортизацію. 

Принцип поєднання традиційних та 

інноваційних технологій полягає в тому, що 

вчитель, у якого сформована підприємницька 

культура має вміти вдало і доцільно 

поєднувати традиційні методи і засоби з 

інноваційними. Нам імпонує думка 

дослідника П. Саух, який наголошує, що в 

освітній практиці диверсифікація освітніх 

технологій дозволяє активно і результативно 

їх поєднувати через модернізацію традиційної 

освіти та переорієнтацію її на ефективну, 

цілеспрямовану. За такого підходу 

акцентується увага на особистісному розвитку 

учителів, здатності оволодівати новим 

досвідом творчого і критичного мислення, 

рольового та імітаційного моделювання 

пошуку вирішення освітніх завдань та ін. [5]. 

Традиційні та інноваційні технології 

знаходять свій взаємозв’язок в удосконаленні 

педагогічної системи, у розвитку особистості, 

професіонала. Гармонійне поєднання 

фундаментальних принципів традиційного 

навчання та інноваційних технологій надає 

широкі можливості для якісної перебудови 

освітніх принципів та методів під час 

формування професійно-педагогічного 

підприємництва. 

Принцип полісуб’єктності передбачає 

розгляд позицій викладача закладу 

післядипломної педагогічної освіти та вчителя 

(слухача курсів підвищення кваліфікації) як 

особистісно рівноправних, що пов‘язано зі 

зміною суб‘єкт-об‘єктних відносин з 

учителями на суб‘єкт-суб‘єктні та з визнанням 

цінності особистості вчителів. Цей принцип 

потребує ставлення викладача закладу 

післядипломної педагогічної освіти до 

вчителя як до унікальної особистості, 

незалежно від його індивідуальних 

особливостей. При цьому викладач повинен 

сам сприймати себе такою особистістю і 

бачити її в кожному вчителеві, ставитися до 

особистісних якостей вчителів як до 

самостійної цінності. Здійснення цього 

принципу неможливе без наявності у 

викладача здатності виходити за межі свого 

індивідуального досвіду і сприймати дійсність 

з погляду вчителів. 
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Принцип інтерактивності передбачає 

сумісну діяльність викладачів закладу ППО та 

вчителів у процесі навчання на основі 

співробітництва і співтворчості в атмосфері 

взаємної підтримки і доброзичливості. Це 

дозволяє розвивати пізнавальну активність, 

самостійність вчителів, уміння брати на себе 

відповідальність. Цей принцип складається із 

створення комфортних умов навчання, при 

яких учителі відчувають свою інтелектуальну 

спроможність, успішність, мають свободу 

вибору, що робить процес навчання на курсах 

підвищення кваліфікації та в міжкурсовий 

період більш продуктивним.  

Принцип рівневості передбачає 

можливість просування особистості від 

одного рівня розвитку фахової компетентності 

вчителів до іншого, при цьому спостерігається 

позитивна динаміка змін щодо підвищення 

рівня професійного розвитку. Рівневий 

характер в процесі формування професійно-

педагогічного підприємництва вчителя може 

розглядатися на трьох рівнях – початково-

інтуїтивному, репродуктивному і креативно-

технологічному, кожний з яких взаємодіє з 

попереднім і наступним. 

Принцип інноваційності реалізується на 

основі інноваційно-технологічного підходу, 

підтримується ініціатива, творчість, 

креативність, самостійність педагогів в 

інноваційній діяльності, яка може бути 

пов’язана з реалізацією підприємницьких ідей 

та орієнтацією на підприємницький успіх.  

Даний принцип передбачає постійний 

перегляд стану професійного розвитку 

вчителів, результатом чого можуть бути як 

невеликі зміни, поступові модифікації 

розвитку їхньої фахової компетентності, так і 

радикальні організаційні зміни.  

Принцип неперервності передбачає, що 

формування професійно-педагогічного 

підприємництва вчителів не завершується 

після проходження курсів підвищення 

кваліфікації, а буде тривати далі – в 

міжкурсовий період і постійно; це дає змогу 

мати орієнтири діяльності закладу ППО на 

ефективність і результативність.  

Принцип технологізації передбачає, що 

дії по формуванню професійно-педагогічного 

підприємництва вчителів повинні бути 

підпорядковані досягненню кінцевої мети і 

гарантованого кінцевого позитивного 

результату. Формування підприємництва 

педагогічних працівників пов‘язане із 

сучасними освітніми та педагогічними 

технологіями, сучасними парадигмами 

розвитку освіти в Україні, змістом функцій 

учителів. Під час організації умов формування 

професійно-педагогічного підприємництва 

вчителів потрібно враховувати, що не тільки 

зовнішні фактори (освітні технології та 

можливості закладу ППО) впливають на 

вчителя, а й внутрішні, тобто власні 

можливості кожного вчителя. 

Принцип рефлексивності передбачає 

розвиток рефлексії вчителів як основного 

чинника формування професійно-

педагогічного підприємництва. Рефлексія 

вчителів спрямована на осмислення та 

усвідомлення ними підприємницького 

досвіду, що сприяє набуттю навичок 

підприємництва в освіті, оцінки власних 

суджень та ціннісних ставлень. Уміння 

рефлексувати допомагає вчителю знайти 

індивідуальний стиль власної діяльності, 

прогнозувати та аналізувати результати 

підприємницької діяльності, підвищувати 

рівень самоорганізації. Дотримання цього 

принципу дозволяє виявити труднощі в 

реалізації підприємницького бачення 

вчителів, сприяє їхньому усвідомленню та 

пошуку оптимальних шляхів подолання 

можливих ризиків.  

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Отже, перераховані вище 

принципи, доповнюючи один одного, є 

методологічною основою дослідження. Вони 

разом визначають дослідницьку стратегію і 

детермінують провідні ідеї, дослідницьку 

думку щодо шляхів вирішення проблеми 

формування професійно-педагогічного 

підприємництва вчителів в умовах мінливого 

освітнього середовища. Перспективами 

подальших розвідок стане забезпечення 

теоретико-методологічної бази для успішної 

реалізації моделі формування професійно-

педагогічного підприємництва вчителів в 

системі неперервної освіти. 
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ВИВЧЕННЯ «ПЛАСТИЧНОГО ТАНЦЮ» В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ

        Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Сучасна мистецька 

освіта розвивається в тісному зв'язку з 

загальносвітовими процесами інтеграції. 

Професійна підготовка майбутніх вчителів 

хореографії зокрема передбачає розуміння 

хореографії як мистецького феномену. 

Здобувач вищої освіти повинен розрізняти 

основні тенденції розвитку хореографічного 

мистецтва, класифікувати види, напрями, 

стилі хореографії. 

Останнім часом значно актуалізується 

проблема втілення у сучасному 

танцювальному мистецтві різноманітних 

технік та принципів танцювання, які склалися 

на початку ХХ століття спочатку у країнах 

Європи, а потім у США. «Пластичний танець» 

є одним з проявів вільного танцю, до якого 
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прагнули творчі люди у школах та студіях 

пластики, втілюючи естетичні ідеали 

античності. На жаль, філософія «пластичного 

танцю» не мала продовження у сучасному 

танцювальному мистецтві. Сучасний танець, 

ставши частиною індустрії розваг, втратив 

високу місію, яку пропагували представники 

вільного танцю. Осягнути культурні та 

естетичні принципи «пластичного танцю» 

необхідно для подальшого розвитку філософії 

сучасної хореографії. 

Майбутній хореограф повинен не тільки 

досконало володіти своїм тілом, мати 

розвинені виконавські навички, а й володіти 

грунтовними знаннями з історії та теорії 

хореографічного мистецтва.  

Курс «Історія хореографічного 

мистецтва» є важливою складовою 

професійної підготовки хореографів, метою 

якого є «вироблення у майбутніх фахівців 

уявлення про основні етапи еволюції 

хореографічного мистецтва, ознайомлення з 

особливостями мистецтва різних країн та 

тенденціями його розвитку» [5]. 

Аналіз останніх досліджень та 

публікацій. «Пластичний танець» в першу 

чергу пов'язаний з А. Дункан, творчість якої 

приваблює сучасних науковців, таких, як:                

І. Сироткіна, М. Пастернакова, М. Погребняк, 

О. Шабаліна, М. Шаріков, О. Чепалов та ін. 

До питання «пластичності» у балетному 

жанрі зверталися С. Анфілова, О.  Єрмакова, 

Н. Зозуліна. Окремо слід відзначити 

монографію О. Шабаліної «Пластичність. 

Мова. Тіло», в якій розкривається 

пластичність як феномен танцю ХХ ст. 

Естетику вільного танцю дослідили Р. Ю. 

Кундис, Н. В. Кіптілова, А. О. Байдіна. 

Найбільш широко розкрила питання 

естетичних принципів «пластичного танцю» у 

своїх працях І. Сироткіна, але зробила вона це 

через призму історії розвитку російської 

школи вільного танцю. 

Значення дисципліни «Історія 

хореографічного мистецтва» в професійній 

підготовці хореографів стало предметом 

вивчення Т. Медвідь. 

Мета статті – з’ясувати особливості 

вивчення естетичних принципів «пластичного 

танцю» в процесі оволодіння курсом «Історія 

хореографічного мистецтва» здобувачами 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Розвиток системи підготовки 

вчителів хореографії потребує постійного 

оновлення програм з дисциплін спеціальності. 

Пізнання стилів, особливостей, естетики 

творчості провідних митців хореографічного 

мистецтва різних епох створює особисту 

траєкторію формування власного 

індивідуального стилю здобувача вищої 

освіти.  

Навчальна дисципліна «Історія 

хореографічного мистецтва» передбачає 

виховання творчої особистості, яка: має 

високий рівень знань у галузі мистецтва 

хореографії; вміє робити аналіз на 

інтерпретацію, критично оцінювати твори 

мистецтва; виявляє високу загальну культуру, 

ціннісне ставлення до мистецтва; є 

компетентною в творчій діяльності, що 

здійснюється поза навчального процесу [4]. 

Змістовне наповнення навчальної 

дисципліни «Історія хореографічного 

мистецтва» залежить багатьох факторів, 

наприклад, Т. Медвідь пропонує 2 основних 

підходи до змісту: регіонально-хронологічний 

та культурно-контекстний [4, с. 68]. Можна 

погодитись з авторкою, що є доцільним 

враховувати регіональний контекст розвитку 

хореографічного мистецтва в програмі курсу 

окремим розділом. 

Серед великого розмаїття тематичного 

розподілу з курсу слід особливу увагу 

зосередити на діяльності видатних 

хореографів, балетмейстерів, педагогів, 

танцівників та особливостям становлення й 

розвитку хореографічного мистецтва 

сучасності: тенденції, досягнення, новітні 

форми, застосування виразних засобів інших 

видів мистецтв і т. ін. 

Для більш детального ознайомлення 

пропонуємо розгляд одної з тем: «Естетичні 

принципи «пластичного танцю» та їх втілення 

в сучасному хореографічному мистецтві». 

Тема розглядається за таким планом:  

1) історія виникнення «пластичного 

танцю»;  

2) діяльність фундаторів та 

послідовників;  

3) виокремлення естетичних принципів 

«пластичного танцю»;  

4) вивчення термінології;  

5) самостійна робота (доповідь, реферат, 

індивідуальне творче завдання). 

Більшість дослідників балетного 

мистецтва і пластичного танцю зокрема, 

стверджують, що новий танець початку ХХ 

ст. ставив перед собою високу мету – 

створення нової культури, культури 

майбутнього, де людина вільна у своїх 

емоціях. Справжню революцію в цьому 

напрямку здійснила А. Дункан. Створюючи 

танець, А. Дункан намагалася повернути 

цілісність, подолати відірваність між розумом 

та емоціями, душею та тілом. За допомогою 

танцю вона хотіла наблизити появу вільного й 

щасливого людства, вона зверталася не тільки 

до естетичних почуттів глядачів, але й 

говорила про красу тіла, про природні рухи, 
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красу жіночого тіла та ін. 

«Культура танцю» – так назвав свою 

статтю про А. Дункан та її російських 

послідовницях М. Волошин. Він вперше 

відгукнувся на виступи Айседори в Росії, 

першим зрозумів та підтримав її місію – 

ствердити танець як культурну традицію, що 

йде з античності. Пов’язавши  танець з 

античністю, вона хотіла викликати до нього 

серйозне ставлення, сподіваючись, що 

пластичний танець стане високим 

мистецтвом, яким воно було у греків. 

В плясці Дункан співіснували 

спонтанність та грація. Балансуючи між 

«порядком» та «свободою», Айседорі вдалося 

створити танець «вільний та чистий» і , до 

того ж такий, що виражає істинні почуття. 

Пляска – екстаз, пляска – імпровізація завдяки 

А. Дункан стали проявом та втіленням свого 

вищого духовного та фізичного я у русі, 

перетворення плоті та крові в думку й дух і 

навпаки. Пляска стала «естетичною 

програмою» Дункан, вона досягла єдності 

жесту, музики й драми.  

Досліджуючи «пластичний танець»                   

А. Дункан, Д. Шаріков пояснює, що «для 

своїх танців А. Дункан використовувала 

класичну музику, зовсім не дбаючи про 

правомірність її тлумачення засобами танцю. 

Музика для Дункан була імпульсом, що 

збуджував фантазії та почуття, які в моменти 

творчої наснаги танцівниця втілювала в танці 

засобами пластики та виразного жесту, як це 

міг би зробити художник за допомогою фарб» 

[7, с. 55]. 

«Пластичний танець» А. Дункан був 

образним, імпровізаційним, вона робила 

акцент на вираження внутрішньої правди 

людських переживань, повернула танцю 

емоційну свободу, зробила його одним з 

прямих виражень людської душі. 

На відміну від канонів класичного танцю 

в процесі творення вільного танцю стиралися 

усі уявні кордони між танцівником і 

спостерігачем, будь-хто міг приєднатися до 

цього процесу [3]. 

Послідовниці художніх і філософських 

принципів А. Дункан відшукували для своїх 

танців ознаки природного походження, не 

захоплюючись при цьому фізичною 

складовою руху [5]. Щирою послідовницею 

філософії калококатії (гармонії) Дункан була 

О. Сірополко, яка відшукувала для своїх 

танців природні рухи, не захоплюючись 

гімнастикою та акробатикою. 

М. Погребняк у своєму дисертаційному 

дослідженні вказує, що естетична 

хореографічна практика А. Дункан відображає 

повну свободу форм і відмову від історичних 

та побутових умовностей [6]. В її практиці 

відчувається перевага жіночого начала, що є 

характерним для танцювального мистецтва 

«модерну». 

Естетичні та художні принципи 

«пластичного танцю» А. Дункан втілились у 

танцювальному стилі сучасного 

танцювального мистецтва як «дунканізм». Це 

різновид імпресіонізму, характерними 

ознаками якого є імпровізація, відтворення в 

танці враження від музичного супроводу та 

власного емоційного стану, акцент на 

внутрішньому та емоційному сприйнятті, 

виконання танцювальних імпровізацій тільки 

під класичну музику [9, с. 102]. 

Для більш детального розгляду означеної 

у дослідженні проблеми, слід звернутися до 

визначення основних понять, а саме: 

«пластичний танець», «естетичні принципи», 

«сучасне танцювальне мистецтво». 

Дослідниця С. Анфілова з’ясовує, що 

«пластичність» – це подолання умовності 

канонізованої класики і розуміє під нею 

«різноманітний набір музично-

хореографічних засобів» [1].  

«Вільний або пластичний танець»  

передавав духовний зміст музики. Саме це 

завдання – створення «зримої музики» – було 

в центрі хореографічного імпресіонізму [7, с. 

55]. «Вільний танець» сприймався як синтез 

мистецтв. 

«Пластичний танець» виник під впливом 

художнього напряму імпресіонізм, основою 

естетики якого було рішуче звільнення від 

умовностей класицистичного мистецтва та 

схильності від зашифрованого змісту. На 

перший план висувалася ідея мінливості 

навколишнього світу, плинний стан природи, 

спонтанності. 

Отже, «пластичний танець» – 

танцювальна техніка, що виникла на початку 

ХХ ст. разом із світоглядно-філософськими 

поглядами А. Дункан, в основі якого лежить 

визнання природності руху людського тіла й 

свободи духу та емоцій людини. 

      Категорія «естетичні принципи» в 

мистецтві визначена нами як сукупність норм, 

правил поведінки, моралі, світоглядних 

ідеалів, які виконують керівну роль при 

формуванні духовних цінностей певного 

суспільства. 

Естетичні принципи «пластичного 

танцю» як стилістичного різновиду 

імпресіонізму: 

– свобода; 

– гармонія духу та тіла; 

– емоційне сприйняття навколишнього 

світу; 

– природність людських відчуттів; 

– відтворення музики в танці; 
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– імпровізація як прояв духовної 

свободи. 

      «Пластичний танець», сформований на 

початку ХХ ст. можна віднести до стилів 

сучасного танцю, метою якого є вираження 

почуттів і настрою людини. Це досить 

універсальний, досить вільний танець, який не 

має стандартів, в ньому можуть бути показані 

як прекрасні, так і негативні, відштовхуючі 

сторони життя. Сучасний танець є завжди 

актуальним для свого часу. 

Слід зазначити, що у сучасній науці 

дискусійним є питання визначення «сучасного 

танцювального мистецтва». Деякі 

хореографи-практики ототожнюються поняття 

«сучасний танець» і «сучасне танцювальне 

мистецтво», що на нашу думку не зовсім 

правильно, бо «сучасний танець» це в першу 

чергу вид хореографії. 

Сучасний танець – це вид 

хореографічного мистецтва, де танцювальні 

напрямки синтезують в собі різні стилі, які 

виникли і почали свій розвиток з ХХ століття 

до цього дня. У ньому можуть бути присутні 

елементи класичного танцю, модерн-балету, 

джаз-танцю, хіп-хопу, фанку та багато ін. [3, 

с. 6]. 

Отже, поняття «сучасне танцювальне 

мистецтво» пов’язане з іншими видами 

мистецтв, а також філософськими течіями, що 

сформували її етичні та естетичні принципи 

протягом ХХ-ХХІ ст. Це різноманітність 

видів, жанрів та стилів, технік, які існують у 

сучасному світі. Сучасному хореографічному 

мистецтву притаманні такі риси, як: 

імпровізаційність, синтезована структура, 

авторський, або індивідуальний стиль. 

Самостійна робота здобувачів вищої 

освіти з курсу «Історія хореографічного 

мистецтва» виконується на платформі Мудл 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди у вигляді 

доповідей, рефератів, індивідуального 

творчого завдання, презентацій за темами. 

Такі види робіт стають підгрунтям для 

підготовки курсових та наукових робіт зі 

спеціальності, сприяють розвитку наукового 

кругозору, системного пошуку інформації, 

розвивається здатність до художнього аналізу. 

Висновки дослідження і перспективи 

подальших розвідок цього напряму. В 

процесі професійної підготовки майбутніх 

хореографів великого значення набуває 

опанування здобувачами вищої освіти 

знаннями з історії та теорії хореографічного 

мистецтва. Курс «Історія хореографічного 

мистецтва», маючи тісні міждисциплінарні 

зв'язки з іншими спеціальними дисциплінами 

спонукає до вивчення та удосконалення 

професійної термінології, формування досвіду 

опрацювання різних джерел інформації, 

створення творчого середовища на основі 

естетичних принципів та культурних 

цінностей. 

Вивчення творчості, принципів творення 

хореографічних композиції різних 

балетмейстерів та хореографів минулого й 

сучасності створює умови для обрання 

власного стилю. 

Окреслені в статті положення можуть бути 

застосовані в освітньому процесі мистецьких 

ЗВО зі спеціальності «Хореографія» як 

педагогічна модель формування професійних 

компетентностей майбутніх хореографів. 
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FOREIGN LANGUAGE TRAINING IN PEDAGOGICAL HIGHER INSTITUTIONS IN  

EASTERN EUROPE 

 

Formulation and justification of the 

relevance of the problem. Number of researches 

have shown that the economic development of 

countries is highly dependent on citizens’ 

education level in foreign languages, especially in 

English. In this modern global world, the 

importance of the English language proficiency 

among specialists is growing and is closely 

connected with economic and scientific relations in 

various fields. In the conditions of such 

globalization and integration processes, which have 

already become a sign of the XXI century, the tasks 

of pivotal improvement of the quality of foreign 

language education in the system of secondary and 

higher education in Ukraine are actualized. 

Implementation of the plans of our state to 

become one of the most developed countries of the 

world, European integration processes are 

impossible without providing conditions for the 

mobility, goods and services’ free movement in the 

European space and so on. The latter, in turn, 

necessitates the rapid adaptation of the Ukrainian 

education system to common European criteria and 

standards.  

The fundamental provisions for the 

modernization of general secondary education in 

Ukraine are defined in the Draft Law of Ukraine 

«On Education». «The purpose of complete general 

secondary education is the diverse development, 

upbringing and socialization of a person who 

realizes himself being a citizen of Ukraine, capable 

of living within a society and carrying out civilized 

interaction with nature, has a desire for self-

improvement and lifelong learning, ready for 

conscious life choice and self-realization. activities 

and civic activity «. 

The concept of higher education development 

defined by the National Strategy for Education 

Development in Ukraine for 2012–2021 was 

focused on training competent professionals who 

not only have a certain set of competencies, but 

also are able to meet the challenges of the time. 

Currently, the mission of higher education in 

accordance with the National Strategy of higher 

education of Ukraine for 2021– 031 is to ensure 

sustainable innovation development of Ukraine 

through training of highly qualified specialists, 

creation and dissemination of knowledge, 

formation of intellectual, social and spiritual capital 

of the society ready for future challenges. The new 

Law of Ukraine «On Higher Education» of 

01.07.2014 № 1556-VII main goal of higher 

education is to train «… competitive human capital 

for high-tech and innovative development of the 

country, self-realization of the individual, meeting 

the needs of society, labor market and the state in 

qualified professionals». 

The main problem in the development of 

higher education in this respect is the lack of a 

long-term strategy for socio-economic 

development of Ukraine, which complicates the 

creation of a model of higher education adequate 

to the goals of the country’s future. Ukrainian 

educational reform takes course using the world’s 

https://orcid.org/
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experience of human adaptation to life in 

competitive environment of the modern society. 

An important source for determining the strategic 

trends of the development of pedagogical 

education in Ukraine in the field of preparing of 

the future human is the study and analysis of the 

similar experience abroad [5]. 

One of the high-priority directions in 

reforming Ukrainian education is to strengthen 

foreign language training of future teachers, as 

the quality of the educational process determines 

how successful young specialists will be in 

further self-development and professional self-

affirmation, whether their professional choice is a 

success, whether they are ready for professional 

mobility, competitiveness in the labor market in 

conditions of rapid socio-economic changes. 

Considering this, the decisive role of the 

gradual reform in the system of foreign language 

training of future specialists becomes obvious, as 

it much depends on how effectively and 

efficiently the new strategy of higher education 

will eventually be implemented. 

Analysis of recent researches and 

publications. Significant scientific achievements 

on the methodology of pedagogical research on 

the training of foreign language teachers can be 

found in the works of N. Avshenyuk,                           

O. Bezlyudny, B. Wolfson, O. Zabolotna,                     

N. Lavrychenko, O. Lokshina, N. Nychkalo, 

L. Pukhovska, A. Sbrueva, S. Shandruk,                       

A. Yanovsky and others. The works of such 

scientists as A. Aleksyuk, S. Sysoeva,                          

S. Goncharenko, O. Dubasenyuk, I. Zyazyun,                    

O. Kobernyk, N. Kuzmina, V. Kuz are of great 

importance for solving various aspects of the 

problems of professional training of teachers,                   

M. Yarmachenko and others. 

Among the scientific researches devoted to 

the problems of professional training of future 

secondary school teachers are the works of                    

S. Honcharenko, I. Zyazyun, N. Nychkalo,               

O. Savchenko, S. Sysoeva, M. Pantyuk and 

others. Domestic and foreign scholars have 

devoted their work to the training of young 

secondary school teachers in the system of 

continuing professional education, namely: 

education reform (B. Wolfson, A. Dzhurynsky,            

L. Pukhovska, L. Suprunova, etc.); reforming the 

content of general education (A. Vasyliuk, 

V. Kraevsky, I. Lerner, O. Lokshina,                       

V. Parzhizek, J. Prukha, J. Skalkova, M. Skatkin, 

O. Khlup, etc.); reform of higher education in 

European countries (V. Gamanyuk, O. Golotyuk, 

S. Derkach, O. Kuchay, O. Ozerskaya, etc.); 

development of pedagogical education in the 

countries of the European Union (V. Wolfson,                       

V. Kremen, T. Krystopchuk, O. Lokshina,                 

M. Oliynyk, L. Pukhovska, A. Savina,                  

O. Sukhomlinska); modernization of professional 

training of foreign language teachers in higher 

education institutions (O. Bigich, I. Zakiryanova, 

T. Zubenko, N. Molodychenko, S. Nikolaeva,                        

V. Pasynok, C. Tezikova, etc.); problems of 

postgraduate education and teacher training                

(O. Bindas, L. Vozniuk, N. Mukan, L. Pokroeva, 

S. Sinenko, etc.). 

Ukrainian scholars pay considerable 

attention to the professional education of teachers 

in Eastern Europe. In particular, V. Pavlenko 

analyzes the directions of development of 

pedagogical thought in the context of the 

experience of Polish educational system in 

reforming on the way to European integration; 

substantiates scientific and methodological 

recommendations on the possible creative use of 

progressive ideas of Polish experience in the 

development of teachers’ creativity in order to 

modernize the education system of Ukraine.              

T. Krystopchuk researches pedagogical education 

in the Republic of Poland, presents its structure 

and content. T. Lewowicki describes the 

professional training and organization of 

teachers’ work in Poland. A. Vasyliuk’s scientific 

research provides an opportunity to get 

acquainted with the organization and conduct of 

pedagogical practice in the system of professional 

and pedagogical training of teachers in Poland.               

J. Janisiv reveals the peculiarities of modernizing 

the content of higher pedagogical education in 

Poland. He clarified the principles and 

implementation of the updated «Law of Higher 

Education» (2011) in order to approximate and 

harmonize with the common European 

requirements for quality training of future 

teachers. 

The main material of the study. At the 

same time, today there is no comprehensive 

comparative and pedagogical analysis of the 

problems of foreign language training of young 

secondary school teachers in the system of 

continuing professional education (CPE) in 

Eastern Europe to analyze and summarize this 

experience. 

The development of educational systems in 

Eastern Europe is relevant for the study of 

modern pedagogical science in the context of the 

transition from industrial to post-industrial 

civilization in these countries. Such changes are 

universal in nature and can be applied to all 

aspects and areas of public life. The end of the 

XX – beginning of the XXI century is 

characterized as a crisis stage in the history of the 

world community, which largely took place due 

to the transition from industrial to information 

civilization. Deep transformations affected all 

spheres of society: political, socio-economic, 

cultural, axiological and revealed the urgent need 

to find adequate ways to solve problems that have 

arisen, taking into account the national 
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characteristics and interests of each state. The 

need to update and improve the Ukrainian 

education system in order to meet new foreign 

standards explains the interest of domestic 

researchers in the study, analysis and 

implementation of best practices Eastern Europe 

has in this field, which will improve the quality 

of teacher training and social significance of 

pedagogical education as well as help identify 

and consider new approaches to teacher training. 

It is obvious that one of the socio-economic 

indicators of living standards of the population of 

any country is the level of development of its 

education [8]. 

We consider it to be important to look back 

on the development of foreign language 

education in Eastern Europe to figure out typical 

features of the process. S. Shandruk believes that 

looking back analytically on dramatic 

developments typical of countries of Eastern 

Europe nowadays provide for our country new 

avenues of the renewal process due to the 

changed public approach to societal issues and 

challenges on the path of nation advancement. 

We support her point of view that reform of the 

educational sector of Ukraine is using world 

experience of human adaptation to life under 

competitive conditions of contemporary society. 

The integration of Ukrainian education system 

into European and world educational space is 

associated with the rethinking of national 

experience, finding mechanisms of adaptation of 

positive foreign experience to modern realities [4, 

p. 33]. 

 Political, economic and social changes at 

the end of the XX century highly influenced the 

thinking of educators and resulted in a serious 

reform of foreign language education. Since then 

foreign language teaching has been introduced 

into the curricula at all school levels and the 

English language has been playing a major role.  

Foreign language teachers were given more 

space, for instance, more teaching hours per week 

and a wider range of teaching materials. Variety 

of teaching technics became accessible and were 

used by teachers. Simultaneously, growing social 

demands in the field of professional growth and 

communication and cooperation with other 

countries influenced not only foreign language 

teaching at primary and secondary schools that 

English became a compulsory subject, but it 

called for the establishment of a number of 

private foreign language schools throughout 

Eastern Europe. Also, media and information 

technology were very powerful channels through 

which English was spread. Gradually, especially 

for young people, it became obvious that it was 

impossible to be competitive in the labour market 

and join the current world without speaking and 

understanding this foreign language.  

At the turn of the eighties and nineties all the 

curricular components were compulsory and 

rigidly prescribed, i.e. students did not have any 

choice in what or when to study. Moreover, the 

main emphasis was put on the theoretical 

knowledge and factual information about the 

language and literature, and not on foreign 

language communicative proficiency and 

teaching skills of trainees.  

In the mid-nineties the new design of the 

curricula was highly influenced by British 

training models and the needs of Slovak schools 

reflecting the situation in the labour market. That 

influence caused the main focus to be shifted 

onto practical aspects of training: fostering a high 

level of communicative competence and teaching 

competence and the skills of trainees. The 

extension of English as a foreign language 

teaching at schools in Eastern Europe made 

teacher trainers introduce new methodology 

courses in teacher training: secondary vocational 

and technical schools needed teachers skilled in 

teaching ESP, whereas primary schools needed 

teachers trained in teaching English to young 

learners.  

Moreover, cultural aspects in teaching 

English as a foreign language were shifted from 

teaching about British life and institutions to 

teaching cross-cultural issues, as a result of using 

English not only for communication with native 

English speakers but also as a language of 

international communication, i.e. lingua franca. 

In addition, the rigid structure of compulsory 

courses was loosened by introducing a number of 

electives and optional courses. Furthermore, the 

content of the curricula was also reflected in a 

new modular and credit system of study. The 

aforementioned changes resulted in a slightly 

different trainees’ professional profile whether 

within a faculty or faculties, for example, in 

Slovakia and other countries of Eastern Europe 

[1]. 

The position of the English language at all 

universities throughout Eastern Europe is very 

strong. They have departments of foreign 

languages among which English is given a 

leading role. These departments were established 

either centrally, covering the needs of all 

university faculties, or more often there is a 

foreign language department at each faculty 

within the university. As faculties prepare experts 

in different fields of study and their study courses 

are approved by their own Boards of Trustees 

they have the power to tailor their language 

curricula in accordance with the faculty needs. 

That is why one can find only some differences in 

the character of teaching ESP at different 

faculties and universities.  

For instance, looking at the development of 

curricula in Slovakia within the last decade of the 
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XX century there were many changes in the 

character of their content, though the basic 

components in their structure were respected and 

preserved. The main difference can be seen in the 

way the courses were offered to teacher trainees.  

Due to the challenges, experts have been 

asked to work out a new functioning modern 

system of Life-Long-Learning (LLL). One of 

them was prepared by a team of university 

teachers in the College of Education in Nitra and 

submitted to the Ministry of Education for 

national debate. The system suggests a three-

stage LLL, the parts of which are mutually linked 

and influenced. The first stage is obligatory for 

all teachers in all types of schools. The second 

and third stages are optional but of a professional 

and financial benefit to those teachers 

participating in them [3]. 

The study presented above clearly shows 

that foreign language teaching in Eastern Europe 

is given much support and attention and it has 

become more systematic and efficient during the 

last decade. Innovation of old school documents 

and the introduction of a number of new ones has 

determined its development, directions and 

strategies.  

New methods of teaching ESP, new teaching 

materials and the prospects for the use of foreign 

language in future profession attract both 

language teachers and their students who are 

aware of their importance and necessity for their 

future language skills and competitiveness in the 

European labour market. In the coming years 

there are still some challenges which have to be 

coped with.  

One of the most demanding challenge is the 

creation of national (bilingual) sets of foreign 

language and ESP coursebooks and some 

supplementary teaching materials making use of 

modern media and technology. In the context of 

blended and distance learning, technology and 

media is another big challenge not only for 

learners who are very keen on using them, but 

also for their teachers who have to be trained 

(pre-graduates) or re-trained (post-graduates) in 

this field so that they can appropriately and 

efficiently use them in everyday teaching. 

K. Binytska notes that reforms in the system 

of pedagogical education in modern Eastern 

European countries have been the result of global 

economic transformations. At the same time, 

each Eastern European country has implemented 

its own national approach to modernizing or 

reforming the content, methods and forms of 

teacher training in the context of global processes 

and taking into account the situation in the 

country. Substantial implementation of the 

reform of professional training of future teachers 

in the studied countries includes the study of new 

concepts of education, revision of training 

programs for secondary school teachers, the study 

of new forms of interaction between schools and 

institutions of higher education; assessment of 

scientists’ views on professional skills, 

knowledge and competencies of a modern teacher 

[8]. 

We also pay our attention to the tendencies 

in the sphere of higher education in the countries 

of Eastern Europe which obviously take place 

nowadays and they are the following:  

– paradigmatic (realization of globalization 

imperative in language and professional training 

of future teachers);  

– structural-educational (preparation 

according to a modern curriculum which is 

defined by lifelong learning, student success, 

digital dexterity, career readiness in accordance 

to new learning paradigms, development of 

communication skills and soft skills as leading 

ones);  

– semantic (integration of foreign language 

training and multicultural education);  

– instrumental and methodological (use of 

innovative methods and technology, brand-new 

textbooks, top-notch technics). 

In the context of necessity of innovations in 

the system of higher education we defined a plan 

of priority actions: the creation of an open 

educational space; taking into account economic 

priorities in determining educational goals; 

emphasizing the educational and developmental 

potential of learning foreign languages and social 

communication skills to establish effective 

communication; development of possible models 

for ensuring effective foreign language education 

of future teachers in higher education institutions. 

High-quality foreign language skills are also 

determined by the needs and various tasks that 

may arise in non-philological students, 

researchers, etc. Such needs include: 

– access to special materials presented in a 

foreign language, that is in English. Also, with 

the development of distance learning, the 

introduction of double degree programs for 

higher education, ensuring the mobility of 

students and teachers increases the role of skills 

that allow them to take in or give lectures, 

prepare scientific articles, participate in 

international conferences, seminars, webinars 

etc.; 

– participation in academic exchange 

programs in terms of the specifics of scientific 

fields, as well as in terms of social skills implies a 

willingness to lead a professional and social life 

while studying or teaching in another country.  

In the process of modern development of 

foreign language education of future teachers, it 

is extremely important that solving the problem 

of mobility and internationalization in higher 

education is associated with the adoption by each 
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educational institution of measures to improve 

the level of foreign language training, which in 

turn requires institution to create an appropriate 

educational environment and develop specialized 

educational programs. 

It goes without saying, the education sector 

depends on the country’s specific and its socio-

economic status. This means that each country is 

free to shape its own education system. However, 

the youngsters increasingly take into account 

educational and professional plans when moving 

to another country. In general, the attractiveness 

of education systems in Eastern European 

countries for Ukrainian students can be explained 

by objective factors, including: expansion and 

diversification of partnerships between Ukraine 

and the Eastern European countries-members of 

the European Union; high quality and openness 

of education in Eastern Europe; the possibility of 

career growth for qualified teachers in the world 

labour market [8]. 

Pedagogical education provides a 

combination of knowledge of subjects and 

knowledge, skills and abilities, professional 

competencies in pedagogy, methodology and 

didactics. Modern European scholars believe that 

future teachers in the process of professional 

pedagogical training should develop the skills of 

universal relations, teamwork, management and 

prevention of conflicts with adults and children 

and adolescents; to develop skills and abilities to 

adapt to innovations; speak foreign languages, 

including English. 

In almost all European countries, the focus 

of society is on professional pedagogical 

education, as, on the one hand, the results of 

major educational changes over the past decade 

are evaluated, and on the other hand, the 

requirements for the teaching profession are 

being actively applied in countries of European 

Union, and in the whole world community. 

We would like to emphasize the urgent need 

to modernize the substantive and procedural 

characteristics of a future teacher, his 

professional education and training in terms of 

humanization, technology, informatization, 

integration and other trends of professional 

education. 

Conclusions and prospects for future 

research directions. The formation of a single 

global educational space, the hallmark of which 

is the harmonization of educational standards and 

unification of methodological approaches to 

curriculum development, has contributed to the 

convergence of requirements for professional 

competence of educators in different countries. 

The complexity of pedagogical activity at the 

present stage is that a higher institution has 

become not only a source of knowledge, but is 

also designed to form students’ personal qualities 

demanded by society, develop their abilities and 

skills, encourage them to be leaders in the world 

of information. 

Thus, we can conclude that today in Eastern 

Europe in the system of continuing professional 

education special attention is paid to the process 

of training future teachers, the need for their 

foreign language training, which is important in 

life of an individuality and society as a whole. In 

Eastern Europe, it is understood that for effective 

professional activity, future teachers must not 

only be competent, but also have a high cultural 

and moral level of development. 

At present, national education, of future 

teachers in particular, is focused on integration 

into the European system of qualified training 

and their continuous professional development, in 

which foreign language education occupies an 

important place. As a state of the Eastern 

Partnership, Ukraine should focus on 

participating in the formation of a common 

European educational space and this can happen 

only in the process of constructive dialogue with 

the EU. The study of European pedagogical 

experience to some extent can serve as a guide in 

forecasting the processes of development of 

national continuing professional education, taking 

into account the peculiarities of our society and 

the specific tasks facing pedagogical education in 

Ukraine. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ 

 
      Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Майбутній 

фахівець соціально-культурної сфери поряд 

з опануванням знаннями і навичками в певній 

галузі фахових дисциплін повинен  володіти 

комунікативними здібностями і сформованою 

системою комунікативних умінь, які 

дозволяють йому ефективно використати свій 

потенціал у різних сферах практичної 

діяльності. Ефективність сформованості 

комунікативної компетентності залежить від 

цілеспрямованої організації освітнього 

процесу та використання таких методів, 

прийомів і засобів навчання, які б сприяли не 

лише поглибленню знань майбутніх фахівців, 

але й були направлені саме на практичне 

використання комунікативних навичок у тих 

чи тих напрямах творчої діяльності. За такого 

підходу дослідження проблеми формування 

комунікативної компетентності майбутніх 

фахівців соціально-культурної сфери є 

актуальним і своєчасним. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Дослідженню проблеми 
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формування комунікативної компетентності 

присвячені праці науковців різних напрямів.  

Теоретико-методологічні засади формування 

комунікативної компетентності досліджено 

вченими, з-поміж яких: І. Бех, С. Бабатіна,              

І. Блауберг, І. Гуменна, Д. Іванов,                         

О. Краєвська, В. Лунячек, Г. Малик, М. Оліяр, 

О. Семеног, В. Стрельніков                                 

А. Темербекова, Е. Юдін, С. Якушева та інші. 

Дослідженням структурних компонентів 

комунікативної компетентності займалися:       

Ю. Вторнікова, Д. Годлевська, К. Гончарова, 

А. Гуралюк, О. Добротвор, М. Заброцький,       

Р. Загнибіда, А. Клєба, Н. Лосєва,                     

Т. Непомняща, Л. Пашко, С. Скворцова. 

Однак, зауважимо, що на сучасному етапі 

питання формування комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців 

соціально-культурної сфери не набуло 

широкого висвітлення в наукових 

дослідженнях. Це зумовлює нове бачення 

цілей формування комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців 

соціально-культурної сфери. 

Мета статті – визначити та 

обґрунтувати особливості формування 

комунікативної компетентності майбутніх 

фахівців соціально-культурної сфери. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Для розв’язання мети 

дослідження розкриємо суть комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців з 

урахуванням наукових розвідок у сучасній 

педагогічній науці. Передусім, конкретизуємо 

термінологічне поле дослідження та 

розкриємо суть таких понять як: 

«компетентний», «компетенція», 

«компетентність», «комунікація», 

«комунікативна компетентність» та 

«соціально-культурна сфера». 

Укладачі Словника української мови 

інтерпретують дефініцію «компетентний» – як 

той, що «має достатні знання в якій-небудь 

галузі; який з чим-небудь добре обізнаний; 

тямущий; який має певні повноваження; 

повноправний, повновладний» [7, с. 250]. У 

Сучасному тлумачному словнику української 

мови термін «компетенція» визначається як: 

«добра обізнаність із чимось; коло 

повноважень певної організації, установи або 

особи» [5, с. 411]. 

Аналіз довідкових джерел засвідчує, що 

«компетентність» у перекладі з 

латинської competentia означає коло питань, у 

яких людина добре обізнана та має 

практичний досвід, це ступінь кваліфікації 

фахівця, яка дозволяє успішно вирішувати 

завдання, що стоять перед ним. Відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту», термін 

«компетентність» визначається як «динамічна 

комбінація знань, умінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, 

світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, яка визначає 

здатність особи успішно здійснювати 

професійну та подальшу навчальну 

діяльність» [4, с. 8]. 

Отже,  «компетентність» тлумачиться 

нами як інтегрована здатність особистості, яка 

складається із знань, досвіду, цінностей і 

ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися 

на практиці. 

Студіювання наукової літератури 

доводить, що поняття «комунікація» науковці 

розглядають як процес передачі та сприйняття 

інформації, що здійснюється через різні 

канали за допомогою вербальних і 

невербальних комунікативних засобів. Тож 

цілком закономірно, тоді як професійне 

спілкування передбачає міжсуб’єктну 

взаємодію, у якій кожний учасник діє над 

відпрацюванням спільного сенсу висловленої 

інформації і передбачає взаєморозуміння, 

взаємовплив, взаємодопомогу, комунікація є 

суто інформаційним процесом, у якому 

одержувач інформації сприймається лише як 

об’єкт активності її відправника.  

Провідна педагогічна категорія нашого 

дослідження – «комунікативна 

компетентність» згідно з вищерозглянутими 

визначеннями термінів є ключовою 

компетентністю. За висловлюванням В. 

Андрієвської, суть комунікативної 

компетентності полягає «у певному рівні 

сформованості особистісного й професійного 

досвіду взаємодії з оточуючими людьми, який 

потрібен індивіду, щоб у межах своїх 

здібностей і соціального статусу успішно 

функціонувати в професійному середовищі й 

суспільстві» [3, с. 11]. І. Бевзюк та Л. Ширяєва 

розглядають комунікативну компетентність як 

інтегровану якість, котра характеризується: 

«здатністю й умінням особистості планувати 

й здійснювати ефективні комунікативні дії з 

використанням своїх внутрішніх і зовнішніх 

ресурсів; здатністю встановлювати й 

підтримувати необхідні контакти з іншими 

людьми, сукупністю знань, умінь, навичок, 

що забезпечують ефективне спілкування; 

уміннями змінювати глибину й коло 

спілкування, розуміти й бути зрозумілим для 

партнера по спілкуванню. Формуючись в 

умовах безпосередньої взаємодії, 

комунікативна компетентність є результатом 

досвіду спілкування між людьми» [2, с. 24]. 

Комунікативна компетентність формується в 

умовах безпосередньої взаємодії та 

спілкування між людьми, представляє певну 

сукупність знань, умінь і навичок, що 

забезпечують ефективне спілкування.  
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У процесі опанування комунікативної 

сфери людина запозичає з соціально-

культурного середовища засоби аналізу 

комунікативних ситуацій у вигляді словесних 

і візуальних форм. Вона передбачає уміння 

змінювати глибину і коло спілкування, 

поглиблювати або розширювати предмет 

обговорення, розуміти і бути зрозумілим для 

партнера по спілкуванню. Цей досвід 

набувається не тільки у процесі 

безпосередньої суб’єкт-суб’єктної взаємодії, а 

також опосередкованої, у тому числі з 

літератури, театру, кіно, музики, з яких 

людина отримує інформацію про характер 

комунікативних ситуацій.  

Отже, комунікати́вна компетентність – це 

здатність особистості застосувати певну 

сукупність знань, умінь і навичок, способи 

взаємодії з навколишніми й віддаленими 

людьми та подіями, навички роботи у групі, 

володіння різними соціальними ролями. 

На особливу увагу заслуговує визначення 

поняття «соціально-культурна сфера». Слід 

зазначити, що у науковій і методичній 

літературі ми знаходимо різну інтерпретацію 

досліджуваної дефініції. Соціально-культурна 

сфера – це сфера духовного життя людей, 

пов’язана з їх освітою, вихованням, 

інтелектуально-культурним розвитком, 

охороною їх здоров’я, соціальним 

забезпеченням та задоволенням інших 

соціально-культурних потреб людини. До 

структури соціально-культурної сфери 

включаються суб’єкти культури, які 

забезпечують масову культурну діяльність: 

клуби, розважальні заклади, дитячі установи, 

засоби масової інформації, кіно, відеопрокат, 

музеї, бібліотеки, парки, навчальні заклади та 

суб’єкти мистецтва: концертні зали, театри, 

цирк, галереї та виставкові зали, кіностудії, 

народні мистецькі промисли та ремесла, 

мистецькі колективи, навчальні заклади. 

На основі осмислення й узагальнення 

досліджуваної проблеми, аналізу основних 

понять та власного практичного досвіду нами  

визначено та обґрунтовано основні принципи 

навчання і виховання, що уможливлюють 

формування комунікативної компетентності 

майбутніх фахівців соціально-культурної 

сфери.  

Функціональну цілісність процесу 

формування комунікативної компетентності 

майбутніх фахівців соціально-культурної 

сфери, набуття ними досвіду комунікативного 

саморозвитку забезпечується сукупністю 

наступних принципів: зв’язку теорії з 

практикою, індивідуального і 

диференційованого підходу, гуманізації, 

творчої активності, професійної 

спрямованості, духовно-інтелектуальної 

взаємодії, опори на позитивне, 

культуровідповідності. 

Принцип зв’язку теорії з практикою 

спрямований на те, щоб процес формування 

комунікативної компетентності спонукав 

використовувати знання, уміння і навички для 

подальшого удосконалення професійних 

якостей в соціально-культурній сфері. Він 

вимагає підкріплення теоретичного матеріалу 

прикладами і ситуаціями з реального життя, 

вивчення не тільки сучасних наукових теорій, 

а й визначення перспектив формування 

комунікативної компетентності. Наукові 

знання мають бути цілісними, а не 

розчленованими на факти, ідеї, теорії. 

Водночас для того, щоб наукова теорія не 

стала абстрактною, її необхідно будувати на 

основі накопиченого досвіду, розвиваючи 

його за допомогою сучасних інтерактивних 

технологій та інноваційних методів навчання. 

Принцип індивідуального і 

диференційованого підходу у формуванні 

комунікативної компетентності майбутніх 

фахівців соціально-культурної сфери 

спрямований на пошук можливостей 

гармонійного поєднання індивідуальних і 

колективних форм комунікації, їх взаємного 

доповнення та збагачення. Цей принцип 

асоціюється з особистісно індивідуальною 

орієнтацією діалогової взаємодії, визначенням 

індивідуальної траєкторії розвитку кожного з 

учасників комунікації, вибором рівня і 

методів оволодіння змістом проблемних 

питань, адаптацією учасників діалогу до 

особливостей інформаційних і комп’ютерних 

технологій комунікативної діяльності. 

Застосування принципу гуманізації 

полягає у створенні оптимальних умов для 

формування комунікативної компетентності 

майбутніх фахівців соціально-культурної 

сфери, розвитку в них комунікативно 

значущих якостей, а саме: людяності, поваги 

до особистості, здатності й навичок 

дотримуватися гуманних норм, довіри, 

щирості, взаєморозуміння, поваги, від-

вертості, уваги до порад і пропозицій  

співрозмовника, відкритості, тактовності, 

моральної культури, доброзичливості й 

чуйності у ставленні до інших, справедливості 

тощо.  

Принцип творчої активності у 

спілкуванні зорієнтований на підтримку й 

розвиток у майбутніх фахівців соціально-

культурної сфери ініціативності, 

самостійності, незалежності, готовності 

займати активну позицію в професійній 

діяльності, у процесі навчання організовувати 

частково-пошукові бесіди, створювати 

проблемні ситуації, стимулювати мисленнєві 

операції (аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, 
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узагальнення). Важливе значення у процесі 

спілкування має наявність власної думки, 

власних ідей, переконань, здатність до їх 

продукування й розвитку в умовах соціально-

культурної діяльності.  

Принцип професійної спрямованості 

уможливлює надання змісту формування 

комунікативної компетентності майбутніх 

фахівців соціально-культурної сфери 

професійної вмотивованості на розв’язання 

поставлених завдань, спрямованості на 

удосконалення  комунікативного досвіду, 

набуття значущих комунікативних знань, 

умінь і навичок, формування особистісних 

якостей, розвиток індивідуально-творчих 

здібностей необхідних для майбутньої 

соціально-культурної діяльності. 

Принцип духовно-інтелектуальної 

взаємодії зумовлює розвиток пізнавального 

інтересу та творчої активності майбутніх 

фахівців соціально-культурної сфери, 

продуктивність партнерського спілкування, 

що потребує духовно-інтелектуальних зусиль, 

готовність до взаємодії й пошуків компромісу 

заради знаходження оптимального варіанту 

розв’язання певної проблеми чи розвитку ідеї 

з тих чи тих питань соціально-культурної 

сфери, уміння переконати відстоюючи власну 

позицію з принципіальних питань 

соціокультурної діяльності, рахуватися з 

думками співрозмовника, бачити раціональне 

зерно в його доводах і аргументах, реалізація 

особистісного життєвого вибору та побудова 

професійної кар’єри на основі здібностей і 

знань, умінь і навичок соціально-культурної 

діяльності, формування особистісного 

світогляду як проєкції узагальненого 

світосприймання. 

Принцип опори на позитивне в учасниках 

комунікативного процесу ґрунтується на 

гуманізмі й толерантності та передбачає 

пошук у стосунках з  учасниками 

комунікативного процесу  позитивних якостей 

в почуттях, переконаннях, діяльності, які 

можуть слугувати опорою в соціалізації 

майбутніх фахівців соціально-культурної 

сфери. Утверджуючи в людині позитивні 

якості, ми сприяємо гальмуванню і 

витісненню ознак негативних виявів. 

Знаходження і культивація позитивних 

якостей співрозмовника, які проявляються на 

менталітетному рівні,  завжди приносить 

позитивний результат і спрямовується на 

встановлення доброзичливої атмосфери в 

організації діалогового спілкування.  

Принцип культуровідповідності 

передбачає нерозривний зв’язок  у 

формуванні комунікативної компетентності з 

культурними надбаннями людства і свого 

народу, зокрема із знаннями про 

загальнолюдські цінності в царині духовної та 

матеріальної культури, про особливості 

розвитку і становлення національної культури 

та її взаємозв’язки з європейськими 

цінностями, знанням історії свого народу, 

його культури, забезпеченням духовної 

єдності і спадкоємності поколінь. 

Ознайомлення з загальнокультурними і 

національними цінностями і творами 

музичного, образотворчого, хореографічного 

та театрального мистецтва, кіно та 

телебачення, архітектури, скульптури та 

інших видів мистецтв впливають передусім не 

стільки на розум, скільки на почуттєву сферу 

особистості. Вони сприяють формуванню і 

піднесенню духовної культури майбутніх 

фахівців соціально-культурної сфери і 

відіграють провідну роль у формуванні їхньої 

комунікативної компетентності. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Отже, формування 

комунікативної компетентності майбутніх 

фахівців соціально-культурної сфери – це 

складний динамічний процес, що потребує 

цілісної системної роботи з набуттям досвіду 

комунікативного саморозвитку та 

забезпечується сукупністю наступних 

принципів: зв’язку теорії з практикою, 

індивідуального і диференційованого підходу, 

гуманізації, творчої активності, професійної 

спрямованості, духовно-інтелектуальної 

взаємодії, опори на позитивне, 

культуровідповідності. 

Подальші наукові розвідки можуть бути 

пов’язані з визначенням і обґрунтуванням 

організаційно-педагогічних умов формування 

комунікативної компетентності майбутніх 

фахівців соціально-культурної сфери. 
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Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Процеси 

міжкультурної інтеграції на національному та 

міжнародному рівнях стали поштовхом для 

модернізації змісту мовної освіти в Україні. 

На даному етапі розвитку суспільства мова 

виступає засобом пізнання світу, прилучення 

до тих цінностей, які були створені іншими 

народами. Водночас мова є ключем, який 

відкриває  унікальність, своєрідність власної 
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національної самобутності та історичних 

досягнень представників інших культур. 

Зростання інтересу до вивчення мов 

міжнародного спілкування потребує 

відповідної організації навчальної діяльності 

учнів у процесі оволодіння навичками та 

уміннями іншомовного спілкування.  

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Питання щодо специфіки 

предмета «Іноземна мова», який включено до 

програмних дисциплін закладів загальної 

середньої освіти, розглядалося відомими 

методистами та науковцями в основному в 

матеріалах багатьох авторитетних підручників 

з методики навчання іноземних мов, це, 

зокрема, підручники колективу авторів під 

керівництвом С. Ю. Ніколаєвої [5], 

авторського колективу у складі Л. С. Панової, 

І. Ф. Фндрійко, С. В. Тезікової та ін. [6], групи 

авторів у складі Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., 

Борецької Г. Е. та ін. за загальною редакцією 

С. Ю. Ніколаєвої [7], видання за редакціями О. 

О. Миролюбова [9],  С. Ф. Шатілова [12] та ін. 

Розглядалися основні особливості процесу 

засвоєння іноземної мови у порівнянні з 

рідною, наголошувалося на комунікативній 

спрямованості навчального процесу з 

іноземної мови. Методист Вишневський О.І. 

присвятив одну із своїх праць огляду 

діяльності учнів на уроці іноземної мови. 

Психолого-педагогічні дослідження 

навчальної діяльності стали предметом 

наукових розвідок Л. С. Виготського, С. Л. 

Рубінштейна, О. М. Леонтьєва та ін. Оскільки 

навчальна діяльність здійснюється 

безпосередньо суб’єктом, у якості якого 

виступає учень, вона, відповідно, має чинити 

певний вплив на формування та розвиток його 

особистості. Тому дослідження специфіки 

навчальної діяльності не втрачає своєї 

актуальності. 

Метою статті є розгляд та узагальнення 

особливостей організації та реалізації 

навчальної діяльності учнів на уроках 

іноземної мови.  

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Основи загальної теорії учіння 

були закладені Я. А. Коменським, Й. Г. 

Песталоцці, А. Дістервегом, Й. Гербартом, 

пізніше цю традицію продовжили  

представники педагогічної психології Д. Б. 

Ельконін, В. В. Давидов. Розробниками 

психологічної теорії навчальної діяльності 

вважаються  Д. Б. Ельконін, П. Я. Гальперін та 

ін. Праці Л. С. Виготського, С. Л. Рубінштейна 

заклали психологічні основи теорії діяльності, 

конкретний зміст діяльності був 

сформульований О. М. Леонтьєвим. Таким 

чином у теорії навчання постала  проблема, 

яка стосувалася безпосередньо зміни суб’єкта 

діяльності у процесі дій, під час вирішення 

навчальних задач узагальненими способами 

дій [4, с. 88].  

Слід зазначити, що поняття «навчальна 

діяльність» є неоднозначним. У широкому 

розумінні воно розглядається як синонім 

учіння, навчання. У вузькому розумінні, за             

Д. Б. Ельконіним, –  це провідний тип 

діяльності у молодшому шкільному віці. У 

роботах Д. Б. Ельконіна, В. В. Давидова, А. К. 

Маркової поняття «навчальна діяльність» 

наповнюється власне діяльнісним змістом, 

співвідносячись із особливим, 

«відповідальним ставленням», за С. Л. 

Рубінштейном, суб’єкта до предмета навчання 

протягом всього періоду навчання [4, с. 88].  

У даному трактуванні «навчальна 

діяльність» розуміється ширше, ніж провідний 

вид діяльності, оскільки розповсюджується на 

різні вікові групи. Навчальна діяльність 

розглядається як специфічний вид діяльності, 

вона вже спрямована на засвоєння глибоких, 

системних знань, відпрацювання  

узагальнених способів дій та їх адекватного 

творчого застосування у різних ситуаціях. 

Психологічна наука виокремлює три основні 

характеристики  навчальної діяльності: 1) вона 

спеціально спрямована на оволодіння 

навчальним матеріалом і вирішення 

навчальних задач; 2) у ній засвоюються 

загальні способи дій та наукові поняття; 3) 

загальні способи дій випереджають вирішення 

задач. Навчальна діяльність спрямована на 

засвоєння знань, оволодіння узагальненими 

способами дій, відпрацювання прийомів і 

способів дій, їх програм, алгоритмів, у процесі 

чого розвивається і сам учень. 

З огляду на опрацьований теоретичний 

матеріал можна стверджувати, що навчальна 

діяльність відрізняється від інших форм 

учіння за наступними характеристиками: 1) 

вона спрямована, як правило, на оволодіння 

програмним матеріалом, передбачає 

вирішення комплексу навчальних задач; 2) у 

діяльності засвоюються загальні способи дій 

та наукові поняття; 3) засвоюються загальні 

способи дій, які необхідні для вирішення 

подальших задач; 4) відбуваються зміни у 

самому суб’єкті; 5) впливає на психічні 

властивості особистості дитини, на її 

поведінку у залежності від результатів 

інтенсивності та регулярності таких дій. 

Засоби навчальної діяльності, при 

допомозі яких вона здійснюється, слід 

розглядати у трьох планах. По-перше, це 

інтелектуальні дії, які лежать в основі 

пізнавальної та дослідницької функцій 

навчальної діяльності: аналіз, синтез, 

узагальнення, класифікація та ін., без яких 

жодна розумова діяльність є неможливою. По-
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друге, це знакові, мовні, вербальні засоби, у 

формі яких засвоюється знання, рефлектується 

та відтворюється індивідуальний досвід 

особистості. По-третє, це фонові знання, при 

включенні до яких нових знань 

структурується індивідуальний досвід, 

тезаурус учня .  

Навчальна діяльність зазвичай 

спрямована на учня як суб’єкта діяльності. На 

уроках іноземної мови діяльність орієнтується 

на цілі, пов’язані із формуванням у школярів 

мовних та мовленнєвих навичок, на їх 

удосконалення та на розвиток мовленнєвих 

умінь. Визначені рівні досягаються завдяки 

усвідомленому, цілеспрямованому засвоєнню 

соціального та культурного досвіду у різних 

видах та формах пізнавальної, теоретичної та 

практичної діяльності людини. Предмет 

навчальної діяльності спрямований на 

засвоєння знань, оволодіння узагальненими 

способами дій, відпрацювання прийомів та 

способів, їх програм та алгоритмів.  

Для більш аргументованого розгляду 

питання про навчальну діяльність на уроках 

іноземної мови слід звернутися до специфіки 

самої дисципліни «Іноземна мова» у 

порівнянні з іншими предметами шкільної 

програми. Вона полягає в оволодінні 

мовленням, спілкуванням, у формуванні 

мовномислительної діяльності. Дослідники 

зазначають, що вивчення іноземної мови 

переслідує освітньо-виховні та комунікативні 

цілі, які й підкреслюють відмінність іноземної 

мови від інших навчальних предметів.  Тут 

предметом  навчальної діяльності є 

формування навичок з оволодіння різними 

сторонами мовлення та розвиток умінь у 

різних видах мовленнєвої діяльності, а не 

набуття знань про мову. Це пояснюється тим, 

що навички та вміння різних видів складають 

основу діяльності на виучуваній мові.  Сама 

мова є тут носієм інформації. Стосовно 

іноземної мови це можуть бути відомості про 

історію, культуру виучуваної мови, чи 

відомості з інших галузей знання.  Дії 

операційного аспекту доводяться до рівня 

автоматизму, вони пов’язані перш за все із 

засвоєнням лексичного, граматичного та 

фонетичного матеріалу для різних видів 

мовленнєвої діяльності. Оскільки в учня вже 

сформувалися основні поняття, то іноземна 

мова у шкільних умовах не виступає засобом 

пізнання такою мірою, як рідна мова. Під час 

навчання іноземної мови переважає 

комунікативна функція, вона є основною. У 

процесі вивчення іноземної мови учні 

знайомляться із поняттями, які притаманні 

тільки носіям цієї виучуваної мови, з явищами 

іншої культури, тобто це не є пізнанням 

навколишньої дійсності.   

Інша специфіка предмету полягає у 

освоєнні навчальної діяльності на основі 

іншомовного мовлення, яке виступає не тільки 

метою, а й засобом навчання. Атмосфера 

іншомовного спілкування є необхідною на 

уроці, вчитель має  обов’язково проводити 

урок на мові, яка вивчається. Лише за 

необхідності він може вдатися до рідної мови, 

наприклад, при поясненні граматичного 

матеріалу, при поясненні складних місць у 

тексті,  який читається та ін. 

На уроках іноземної мови постійно 

проводиться робота над такими аспектами 

мови як фонетика, лексика та граматика. 

Мовний матеріал, засвоєний учнями, потребує 

активного володіння ним, тому що мовні 

навички забезпечуються безпосередньо 

знанням мовного матеріалу. Мовні навички 

характеризуються тим, що форми виучуваної 

мови (фонетичні, граматичні, лексичні) 

засвоюються поза умовами мовленнєвої 

діяльності. Вони є важливими для оволодіння 

мовою в цілому, оскільки забезпечують 

свідомий компонент інших видів навичок – 

мовленнєвих. Мовні навички повинні 

функціонувати у мовленні. Фонетичний, 

лексичний та граматичний аспекти 

іншомовного мовлення є важливими для 

процесу комунікації. 

Невід’ємним компонентом всієї 

діяльності на іноземній мові, яка вивчається, є 

фонетика. Такий вид діяльності спрямований 

на сприйняття мовлення, яке звучить, та на 

його відтворення, на передачу інформації 

слухачеві та на реалізацію прагматичного 

плану висловлювання (повідомляти, 

розповідати, запитати переконати, відмовити 

та ін.). С. Ф. Шатілов зазначав свого часу, що 

саме у фонетиці реалізується вся лексика та 

граматика мови. Нормативна вимова складає 

одну із обов’язкових умов у комунікативній 

діяльності учнів. Лексичний та граматичний 

аспекти іншомовного мовлення є вкрай 

важливими для реалізації спілкування. Для 

того, щоб учні могли із самого початку 

вивчення активно діяти,  використовуючи 

мову, лексичний матеріал та граматичні 

конструкції не повинні бути занадто 

вибагливими та ускладненими. Морфологічну 

та синтаксичну правильність мовлення 

обумовлюють знання відповідних 

граматичних форм та конструкцій, лексичне 

наповнення надає мовленню змістовності, 

чіткості, інформативності. Але мовленнєвих 

навичок для реалізації повноцінної 

комунікації недостатньо, комунікативна 

діяльність учнів потребує оволодіння 

вміннями, саме даний аспект виступає 

головною метою навчальної діяльності на 

уроках іноземної мови. Оволодіння начальним 
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матеріалом та навчальна діяльність будується 

за схемою «мовленнєві навички → мовленнєві 

уміння». У даному контексті знанням 

відводиться лише другорядна, допоміжна 

роль. Уміння визначаються у методичній 

науці як «здатність усвідомлено здійснювати 

дію, опираючись на сформовані навички та 

набуті знання»  [1, с. 372]. Мовленнєві уміння 

поєднують у собі мовні навички та базуються 

на знанні особливостей використання мовного 

матеріалу у контексті мовленнєвих ситуацій.            

Основними уміннями на уроках іноземної 

мови вважаються уміння говоріння, 

аудіювання, читання та письма. Вони 

складають основу мовленнєвої діяльності на 

іноземній мові. Комплекс сформованих умінь 

забезпечує мовленнєве та міжкультурне 

спілкування на уроці.  

У якості засобів та способів навчальної 

діяльності на уроках іноземної мови у 

закладах загальної середньої освіти 

виступають: 1) інтелектуальні дії (розумові 

операції – аналіз, синтез, узагальнення, 

класифікація); 2) знакові, мовні, вербальні 

засоби, у формі яких засвоюються знання, 

відображається та відтворюється 

індивідуальний досвід; 3) мовні, фонові 

знання, мовний досвід учня на рідній мові. 

Завдяки включенню у процес засвоєння 

мовного та мовленнєвого матеріалу, 

різноманітних розумових операцій успішно 

засвоюється фонетичний, лексичний та 

граматичний матеріал, який передбачений 

програмою. Так використання когнітивних дій 

та схем сприяє усвідомленому засвоєнню 

мовного матеріалу та успішному виконанню 

різноманітних дій із цим матеріалом. Прийоми 

когнітивної діяльності забезпечують активну 

та усвідомлену діяльність самого учня. 

Інтелектуальна діяльність учня створює 

раціональне зберігання матеріалу у пам’яті, 

класифікацію даного матеріалу за певними 

ознаками, наступне включення необхідного 

матеріалу у мовлення. Таким чином, 

засвоєний раніше мовний матеріал допомагає 

у досягненні комплексу прагматичних цілей 

(погодитися, заперечити, переконати, 

відстояти свою точку зору, довести та ін. ) 

Навчальна діяльність на уроках іноземної 

мови зосереджена не лише на засвоєнні 

навчального матеріалу, а й на вирішенні 

різноманітних задач, які передбачають  

використання засвоєного мовного та 

мовленнєвого матеріалу з метою спілкування. 

Вирішення задач на уроках іноземної мови 

завжди пов’язано із формуванням 

мовленнєвих умінь на базі засвоєного 

матеріалу, з його інтелектуальним 

комбінуванням. На уроці іноземної мови 

спілкування здійснюється у формі 

монологічного та діалогічного висловлювань. 

Діалогічному мовленню приділяється 

особлива увага, скільки воно є найбільш 

наближеним до живого, повсякденного 

спілкування. Цей факт сприяє удосконаленню 

як навичок мовлення, так і розвиткові   

внутрішнього діалогу для поглибленого 

розуміння учнем самого себе. Практика у 

діалогічному мовленні допомагає критично 

розуміти світ, власну культуру та культуру 

країни виучуваної мови. 

З точки зору навчальної діяльності у 

діалогічному мовленні учневі необхідно 

засвоїти дії, які пов’язані із такими уміннями, 

як: задавати питання; розпитати про що-

небудь; відповідати на запитання 

співбесідника; просити про щось; реагувати на 

прохання співбесідника; починати, 

підтримувати та завершувати розмову та ін.  

Оволодіння діалогічною формою взаємодії є 

одним із головних та складних завдань у 

навчанні мови. Учитель, створюючи ситуації 

для діалогічної взаємодії учнів, має зважати на 

те, що цей вид мовленнєвої діяльності 

повинен продемонструвати учням, що діалог є 

формою інтелектуальної взаємодії. Таким 

чином виникає стимул для подальшої 

навчальної діяльності учнів з оволодіння 

діалогічною формою спілкування.  

На уроці іноземної мови учні 

оволодівають комплексом складних 

навчальних дій і у процесі оволодіння 

вміннями монологічного мовлення. Такі дії є 

важливими для продукування усних 

повідомлень різного виду, як то монолог-

розповідь, монолог-опис, монолог-міркування, 

монолог-повідомлення,  для обміну своїми 

думками та поглядами, для представлення 

власних результатів за наслідками виконання 

проєктних завдань. 

Процес оволодіння умінням читати 

тексти, які містять як вже знайомий мовний 

матеріал, так і окремі нові слова, є важливою 

навчальною діяльністю учнів. У даному 

напрямку багато залежить і від учителя.  Він 

повинен забезпечити розвиток цілого 

комплексу таких дій, як: співвідносити 

графічний образ слова із його звуковим 

образом; дотримуватися правильного наголосу 

в словах та фразах, інтонації в цілому; виразно 

читати вголос тексти як прозового, так і 

віршованого характеру; прогнозувати зміст 

тексту за заголовком; впізнавати знайомі 

слова, граматичні конструкції та явища і 

повністю розуміти їх значення; здогадуватися 

про значення незнайомих слів; знаходити 

значення невідомих слів у словнику; 

знаходити у тексті необхідну інформацію. Такі 

види інтелектуальних навчальних дій, 

характерних для читання як опосередкованої 
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форми спілкування, свідчать про достатньо 

високий рівень інтелектуальної діяльність 

учня на уроках іноземної мови. Згодом 

читання займає важливу роль у спілкуванні, 

зокрема й у професійному спілкуванні 

фахівців, які задіяні у різних галузях 

суспільного життя.  

Метою сучасного навчання іноземної 

мови є комунікативна компетенція, тобто 

здатність учнів діяти відповідно до умов 

спілкування у різних ситуаціях. Щоб досягти 

цієї мети учні повинні мати змогу як можна 

частіше користуватися на уроці іноземною 

мовою [10, с. 48]. Урок  іноземної мови має  

пропонувати учням можливість для 

комунікації, наближеної до реальності. 

Учителеві необхідно створювати такі 

комунікативні ситуації, у яких було б дивним 

не використовувати іноземну мову [8, с. 110]. 

Учителеві презентує не просто знання про 

мову, а навчає учнів комунікації, створює на 

уроці такі умови, щоб школярі могли 

висловити на іноземній мові свої думки та 

почуття, щоб могли повноцінно спілкуватися. 

Ситуативне забезпечення мовленнєвої 

діяльності учнів створює умови для того, щоб 

іноземна мова використовувалася у близьких 

до реальних, ситуаціях [8, с. 111]. Таким 

чином створюється привід для того, щоб учні 

самі діяли та використовували у процесі 

навчальної діяльності іноземну мову. 

Навчальна діяльність на уроці іноземної 

мови передбачає також і взаємодію між 

учителем та учнями, взаємодію безпосередньо 

учнів один з одним. Із такої діяльності 

виокремлюються ще й такий її підвиди, як 

взаємне навчання та тренування, 

використовуючи, наприклад, рольові ігри. 

Використовуючи взаємодію на уроці можна 

організувати і роботу з текстом, і 

опрацювання завдань. Сюди належить і робота 

з інтерактивними засобами, такими як 

інтерактивна дошка або комп’ютер. Можна 

стверджувати, що всі комунікативні процеси 

на уроці і є взаємодією.  

Ступінь розумово-мовленнєвої активності 

учнів визначає ефективність уроку. Учитель 

повинен залучати учнів до активної діяльності 

та підтримувати її протягом уроку. «До 

факторів, що стимулюють розумово-

мовленнєву діяльність, відносяться 

використання змістовного та інформативного 

навчального матеріалу, що відповідає 

інтелектуальному розвиткові учнів; завдання, 

що спонукають учнів до спілкування, до 

висловлювання власних думок, до розв’язання 

мисленнєвих задач; застосування прийомів 

навчання, що дають можливість кожному 

учню брати безпосередню участь у 

спілкуванні та максимально збільшують їх 

активний час на уроці (групова робота, 

колективні форми навчання та ін.)» [6, с. 478]. 

З огляду на сучасну теорію навчання, 

згідно якої учень розглядається як суб’єкт 

навчальної діяльності, актуальним є 

застосування таких її форм, котрі 

інтенсифікують навчання, спонукають до 

активної роботи кожного учня і разом з тим 

дають йому можливість самому регулювати 

темп  та умови виконання діяльності. Вимога 

різноманітності форм роботи є особливо 

важливою для навчання усного мовлення, 

адже на відміну від аудіювання та читання, які 

легко організувати як синхронну діяльність, 

усне мовлення потребує взаємних контактів, 

які й повинен забезпечити учитель на уроці. 

Використання різноманітних форм 

навчальної діяльності є важливою умовою для 

організації синхронної діяльності учнів. 

Вчитель може використовувати також 

«поєднання різних форм роботи: фронтальної 

(відповіді учнів по черзі), індивідуальної 

(опитування окремих учнів), індивідуально-

групової (одночасне індивідуальне виконання 

завдань учнями групи), зорової (промовляння 

або читання хором), колективної (робота учнів 

парах, у малих групах, усією групою). 

Колективні форми роботи учнів є 

перспективними для навчання спілкування. 

Вони не лише збільшують активний час 

навчальної діяльності учнів, але й знижують 

стан тривожності, допомагають подолати 

боязнь помилок, формують в учнів почуття 

колективізму» [6, с. 479].  

Важливою умовою для успішної 

реалізації навчальної діяльності є 

кооперативні соціальні форми, які сприяють 

активному залученню учнів до діяльності на 

уроці [8, с. 49]. Крім того, різноманітні 

соціальні форми роботи на уроці сприяють не 

лише розвиткові комунікативних здібностей 

учнів, а й соціальним контактам всередині 

групи, які, у свою чергу, створюють 

мотивацію до спільної діяльності та 

спрямовують увагу учнів на те, що 

відбувається на уроці. Соціальна взаємодія на 

уроці іноземної мови допомагає краще 

засвоїти вивчений матеріал.  

 Але спілкування між людьми – це не 

просто обмін інформацією, це обмін стосовно 

певного змісту, який має важливе значення 

для учня. Зміст спілкування, навчального 

матеріалу, повинен відповідати рівневі 

духовного розвитку учнів. У такому випадку 

вони виступатимуть на уроці як повноправні 

учасники спілкування, а не як учні, які 

оволодівають мовою [10, с. 112]. Цьому 

сприятиме також така атмосфера на уроці, в 

якій учні зможуть довірливо висловлювати 

свої думки, навіть якщо це висловлювання й 
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міститиме деякі мовні помилки [8, с. 50].  

Завдяки вибору форм роботи та 

соціальних форм навчальної діяльності, які 

мають на меті залучення учнів до роботи, 

поряд із зміною соціальних відносин на уроці 

змінюється і автономія учнів. Соціальні форми 

створюють умови для спілкування на уроці як 

між учителем та учнями, так і безпосередньо 

між самими учнями. Соціальні форми 

організовують стосунки на уроці таким чином. 

З одного боку – вони вирішують соціальні 

процеси, а з іншого – сприяють протіканню 

когнітивних процесів у навчанні. Доцільне 

використання різних соціальних форм, так як і 

добре продумана зміна соціальних форм 

роботи на занятті, є важливим інструментом 

для інтеграції у навчальну діяльність усіх 

учнів класу та гарантує значний успіх у 

навчанні. Взаємодія на уроці іноземної мови 

реалізується також завдяки певному порядкові 

розташування столів та стільців у класній 

кімнаті. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму.  Отже, навчальна 

діяльність на уроці іноземної мови має свою 

специфіку. Вона підпорядковується 

комунікативній спрямованості навчання 

іншомовної мовленнєвої діяльності. 

Оволодіння діями із засвоєння мовного та 

мовленнєвого матеріалу на уроках іноземної 

мови, оволодіння різними формами 

спілкування та діями, які забезпечують таке 

спілкування, призводять до серйозних змін у 

самій особистості учня. Учень стає більш 

розвиненим в інтелектуальному плані. Його 

розум набуває таких рис, як аналогічність, 

креативність, здатність породжувати нові 

гіпотези, здатність поглянути на стару 

проблему по-новому. Комплекс аналітичних 

дій, отриманий на уроках іноземної мови, 

учень зможе використовувати не тільки на 

інших уроках, але і в майбутньому, відповідно 

оперуючи ним. Інтелектуальні дії учня, набуті 

на уроках іноземної мови, удосконалюються 

на інших заняттях, переходять до його 

інтелектуального багажу.  Перспективу 

подальших наукових розвідок може складати 

дослідження впливу різних форм навчальної 

діяльності на уроці іноземної мови на 

розвиток мислення та пізнавальних процесів 

учнів, на формування їх комунікативної 

компетенції. 
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GRANT SYSTEM AS A CONDITION FOR QUALITATIVE IMPROVEMENT OF 

ENGLISH PROFICIENCY 

 

Defining of the problem and the analysis 

of the last researches and publications. Ukraine 

reaffirmed its European choice and foreign policy 

vector (Constitution of Ukraine), commitment to 

European integration and globalization 

(Association Agreement between Ukraine and the 

EU, membership in the European Higher 

Education Area, European Research Area, other 

international institutions, partnerships and 

cooperation).  

Ukraine recognizes higher education as an 

engine of social transformation, and English as a 

key competence in the context of economic 

integration and globalization, an instrument of 

international communication, a means of joining 

the European educational, scientific and 

professional space, effective integration and 

economic growth: recognition of the need to 

ensure the competitiveness of Ukrainian scientists 

and graduates at the national and international 

levels; desire to internationalize higher education; 

programs for academic and educational 

integration within the EU; compulsory study of 

English in primary and secondary education; 

study and application of the experience of the 

project «English for Universities», which 

supported the introduction and dissemination of 

professional English universities and the teaching 

of professional disciplines in English; adoption of 

the National Framework of Curriculum in 

English for Professional Use for the 

Dissemination of the Common European 

Framework of Reference for Languages (CEFR) 

in Ukrainian Universities to Determine the Level 

of English Proficiency in Ukraine; making the 

study of foreign languages, in particular English, 

a priority of domestic policy in Ukraine's 

strategic documents. Thus, the Sustainable 

Development Strategy «Ukraine 2020» within the 

«Program to promote Ukraine in the world and 

promote Ukraine's interests in the global 

information space» provides for strengthening 

institutional capacity for international strategic 

communications; increase and optimize Ukraine's 

presence at international events and platforms; 

presence in the international academic, cultural 

and social environment. At the same time, one of 

the strategic indicators of the Strategy's 

implementation is «75 percent of graduates of 

secondary schools will speak at least two foreign 

languages, which will be confirmed by 

international certificates»; joining GoGlobal and 

adopting the National Program for the Study and 

Promotion of Foreign Languages «Ukraine 

speaking» [1]. 

Recently, the issues of learning foreign 

languages, grants in foreign languages, academic 

mobility have become very popular among 

students. 

Grants are funds provided on a non-

refundable basis to non-profit organizations or 

individuals for the implementation of social 

projects, charitable programs, research and 

training. Most often, grants are awarded during 

the implementation of the grant program. Grants 

are awarded on a competitive basis. Depending 
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on the terms of the competition, registered public 

organizations, municipal and state organizations, 

creative teams or individuals can participate in it 

[7]. 

A grant is a targeted financial scholarship, 

dotation provided to scientists for research [3]. 

It is generally accepted that a grant is a 

certain amount of money. But in fact, it can be 

provided not only financial but also other 

(logistical, for example) funds received by 

citizens, public organizations and legal entities to 

perform certain tasks or achieve the goals set in 

the terms of this grant, formulated in its entirety 

project and described in the project application. It 

is important to understand that a grant is not a 

lottery win or a gift, but a resource that should be 

used solely to implement the project's stated 

intentions [8]. 

It should be noted that the grant system 

works more effectively through academic 

mobility. In our opinion, Academic mobility – is 

the transfer of teachers and students of higher 

education institutions for a certain period of time 

to another educational or research institution 

within or outside their country for the purpose of 

study or teaching. 

Academic mobility as a way to learn and 

improve a foreign language provides 

opportunities: adaptation of a teacher or student 

in different cities in accordance with different 

conditions and requirements; determining the 

level of knowledge, skills and abilities of both 

teachers and students; purposefulness of the 

purpose of the student or teacher, for which they 

came to a particular place; admission to academic 

mobility in Ukraine of all participants in the 

educational process, which previously could only 

include students;  possibility of not choosing to 

study in Ukraine or abroad, today it is possible to 

study simultaneously; developing communication 

skills and increase the vocabulary of English 

words [2]. 

What is a student's right to academic 

mobility? According to the Law of Ukraine «On 

Higher Education», students have the right to 

academic mobility, including international. 

Students who exercise this right are not expelled 

from the university; they retain their place of 

study and scholarship. The scholarship payment 

is retained in full if the student does not receive 

funding under the mobility program or receives 

only partial funding. To exercise the right to 

academic mobility, a student can choose an HEI 

(university or college) or a specific research 

institution, such as a research center or laboratory 

both in Ukraine and abroad. For example, many 

students may study for a time at the University of 

London without being expelled from any 

University of Ukraine [9]. 

Forms of academic mobility of participants 

in the educational process, obtaining the degrees 

of junior bachelor, bachelor, master and doctor of 

philosophy in domestic free economic zones, are: 

a) training in academic mobility programs; b) 

language internship; c) scientific internship [6]. 

The purpose of writing the article is:  
– to analyze the conceptual role and 

qualitative impact of grant system of foreign 

languages; 

– to analyze the essence of the concept of 

«grant», «academical mobility»; 

– to investigate theoretical and practical 

conceptual foundations of the studied theme at 

the Institutions of High Education. 

The main material of the study. Let's try 

to understand the huge variety of programs, 

projects, funds, scholarships, grants, academic 

mobility programs. 

Students have the opportunity to 

participate in a large number of different 

academic mobility programs. You can use the 

websites of embassies, scholarship funds, 

academic exchange services, educational 

organizations to find a suitable program. For 

example, you can use such academic exchange 

programs as Global UGRAD (USA), Fulbright 

Graduate Student Program (USA), Mevlana 

(Turkey), Erasmus + (EU), DAAD: German 

Academic Exchange Service (Germany). 

You can also find interesting projects on 

the websites of educational organizations and 

programs of the British Council Ukraine, the 

French Institute in Ukraine, the Italian Institute 

of Culture in Kyiv, Kyiv Educational Advising 

Center. The British Council together with the 

Ministry of Education and Science of Ukraine 

continues to implement a three-year program of 

all-Ukrainian academic mobility «SAM 

Ukraine». This program is one of the 

components of the EU-funded House of Europe 

program and is implemented over the period 

2020–2022. At the first round of the «SAM 

Ukraine» program has shown that the academic 

exchange can happen quite successfully 

between different universities in different 

regions of Ukraine [10]. 

We can also add here the Erasmus + 

Project «UTTERLY» to which the Volodymyr 

Vynnychenko Central Ukrainian State 

Pedagogical University has joined. The main 

goal of the University Teachers’ Certification 

Centers project: Innovative Approach to 

Promotion Teaching Excellence: to promote the 

modernization of the higher education system 

in Ukraine by introducing university training 

centers for implementing European educational 

innovations through professional certification 

of university teachers. Project objectives: to 

modernize the system of professional 

development and certification of university 
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teachers in Ukraine by creating 9 independent 

Centers of Excellence in Teaching (CET) with 

further integration into a network; to introduce 

professional certification programs for 

university teachers based on European best 

practices and educational innovations to ensure 

teaching excellence; to develop and pilot a new 

program of teaching excellence, taking into 

account the needs of the academic environment 

in Ukraine, which will improve the quality of 

certification of university teachers [5]. 

Also, the Department of Linguodidactics 

and Foreign Languages of the Volodymyr 

Vynnychenko Central Ukrainian State 

Pedagogical University announced participation 

in the project «Methods for the professional 

skills of future English teachers» with the 

support of the US Embassy in Ukraine. The 

primary task of this two-year initiative is to 

create a practical course on modern methods of 

teaching English in Ukrainian pedagogical and 

classical universities, which train future school 

teachers of English. The project will last until 

September 2023 and aims to: 

1) Support educational reforms through 

the spreading of modern methods of teaching 

English in Ukraine. 

2) Assist partner universities in training 

qualified and competent teachers for the school 

curriculum in English through the practical 

implementation of the developed methodology. 

3) Support efforts to build peace and 

security in eastern Ukraine by encouraging the 

participation of universities in this part of 

Ukraine in the project. 

The project includes training the teaching 

staff and students of partner universities, 

monitoring the practical use of students' 

knowledge during undergraduate practice, 

dissemination of developments and 

recommendations of the project among other 

pedagogical and classical universities that train 

future English teachers. The project also 

provides computer and educational equipment 

to universities to strengthen their capacity in the 

field of methodological support for teaching 

English [4]. 

There are a number of diverse ongoing 

projects to improve foreign language 

proficiency. Here are some of them: 

1. The British Council's «English for 

Universities» project aims to contribute to the 

process of qualitative change in the level of 

English proficiency of both teachers and 

students of Ukrainian universities, which will 

allow them to participate more actively in 

international activities. The main objectives of 

the project are to promote the process of 

building sustainable capacity in the field of 

English language teaching, to improve English 

language proficiency to the level of B2 / C1 in 

accordance with the scale of European 

recommendations for language education; 

promoting the introduction of English language 

proficiency standards in higher education 

institutions of Ukraine 

http://www.britishcouncil.org.ua/teach/projects/

english-universities 

2. The Strengthening Academic Integrity 

in Ukraine Project (SAIUP), which has been 

implemented by the American Councils for 

International Education with the assistance of 

the Ministry of Education and Science of 

Ukraine and with the support of the US 

Embassy in Ukraine, aims to apply common US 

and Ukrainian experience to development and 

implementation of a four-year action plan, the 

content of which is to guide and train students, 

teachers and administrators of educational 

institutions of Ukraine the practical value and 

importance of academic integrity, provide 

resources and action plan to closely involve 

them in strengthening academic integrity in the 

educational environment https://saiup.org.ua/. 

3. The Study and Distinguish: Information 

Media Literacy project, implemented by IREX 

(Council for International Research and 

Exchanges) with the support of the US 

Embassy and the British Embassy in Ukraine, 

in partnership with the Ministry of Education 

and Science of Ukraine. 

https://irex.mocotms.com/. 

4. The Promoting development of regional 

English-speaking professional communities in 

Ukraine project is implemented by the 

«Ukrainian Branch of the International 

Association of Teachers of English as a Foreign 

Language» (IATEFL Ukraine) with the support 

of the British Council in Ukraine https: 

//ukraineiatefl.wixsite.com/iateflukraine. 

Such links to international funds will be 

useful for students of Ukrainian free 

educational zones as: 

• Konrad Adenauer Foundation – areas of 

work for cooperation: supporting democratic 

development, building civil society, promoting 

free media, consolidating democratic 

institutions https://www.kas.de/de/home. 

• Friedrich Ebert Foundation 

http://www.fes.kiev.ua/n/cms/ – areas of work 

for cooperation: International cooperation and 

European integration; Democratization and 

civil society; Labor relations and social 

dialogue https://www.study-in.de/en/plan-your-

studies/find-programme-and-university 

• Friedrich Naumann Foundation for Freedom 

– areas of work for cooperation: democratic 

construction and effective organization of 

political parties and their youth unions; citizen-

friendly communal policy; information about 
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the EU and NATO; dialogue on the rule of law; 

support of Ukrainian media; support for 

economic reforms 

http://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=237&lan

g=uk. 

We understand that students will be most 

interested in scholarship programs from 

different countries. Therefore, we provide a list 

of these scholarships in different countries: 

– https://www.usa.gov/study-in-us – a 

portal to study and scholarship programs in the 

United States; 

– https://study-

uk.britishcouncil.org/options/scholarships-

financial-support – scholarships to study in the 

UK; 

– http://www.campusfrance.org/fr – 

always fresh and up-to-date scholarship 

program offers in France. And the convenient 

division into categories at the link 

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bo

urse/#/catalog will make the search intuitively 

easy;  

– https://www.study-in.de/en/ and 

https://www.studying-in-germany.org/ – portals 

about studies and scholarships in Germany; 

– https://www.humboldt-

foundation.de/web/programme-nach-

zielgruppen.html – Alexander-von-Humboldt-

Stiftung. A huge number of different 

scholarships, depending on the target audience; 

– http://www.scholarships-

bourses.gc.ca/scholarships 

bourses/non_can/opportunities-

opportunites.aspx?lang=eng – scholarships for 

international students to study in Canada; 

– http://www.studyinestonia.ee/scholarshi

ps – site about studies, programs and 

scholarships in Estonia;  

http://www.viaa.gov.lv/eng/international_

cooperation/scholarships_gov/scholarships/ – 

sites that will tell you all about studying and the 

possibility of receiving a scholarship in Latvia; 

– http://www.studyinlithuania.lt/en/schola

rship – scholarships to study in Lithuania; 

– http://www.go-poland.pl/ and 

https://nawa.gov.pl/en/ – sites about training 

and financial support in Poland; 

– http://studyinslovenia.si/study/tuition-

and funding / tahttp: //www.slovenia.si/study/, 

https://eng.cmepius.si/  information for foreign 

students and scholarships to study in Slovenia. 

Conclusions and prospects for further 

researches.  Therefore, the implementation of the 

system of grants and academic mobility will 

maximize the continuous studying of modern 

high education students and achieve high 

performance. We understand that our observation 

is only part of the research program we have 

created for this issue. Further studies we see in 

the future analysis of the practical-methodical 

system of GRANT-studying of future teachers. 
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СТРУКТУРА АКСІОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 
Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. У ситуації 

соціально-економічної, политичної, 

національно-етнічної фрустрації світової 

спільноти значною мірою актуалізується 

необхідність підготовки фахівців у різних 

галузях культурно-мистецької діяльності. 

Найголовнішим завданням освіти в цьому 

контексті проголошується підготовка 

конкурентоспроможних спеціалістів, фаховий 

рівень яких з метою подолання глобальної 

кризи сучасності інтегрує демократичні 

цінності суспільства. За такого підходу 

дослідження структури аксіологічної 

компетентності майбутніх фахівців галузі 

культури і мистецтв є актуальним і 

своєчасним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями структури і сутності поняття 

«компетентність» у галузі освіти займалися   

Н. Бібік, П. Борисов, В. Краєвський,                      

Н. Кузьміна, Дж. Равен, А. Хуторський,                     

С. Шишов та ін. «Аксіологічна 

компетентність» перебуває в полі зору 

багатьох учених. У контексті особистісно 

орієнтованого навчання аксіологічну 

компетентність досліджував К. Баханов. 

Проблему цінностей, як складової 

аксіологічної компетентності, вивчали              

Ю. Малієнко, О. Пометун, Г. Фрейман. 

Сутнісні, змістовні, структурні 

характеристики компетентності стали 

предметом вивчення учених, з-поміж яких:                       

С. Гончарова, В. Куніцина,                                  

В. Первутинського.  
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Як  засвідчує аналіз  наукових  джерел,  

аксіологічна компетентність  досліджується 

вітчизняними  та  зарубіжними  науковцями 

переважно  в  контексті  професійної 

компетентності. Це  звужує  складну  наукову  

проблему  і актуалізує  необхідність  

дослідження  аксіологічної компетентності  як  

ключової категорії, результату та умови 

ефективної діяльності майбутніх фахівців 

галузі культури і мистецтв. 

Мета статті – дослідити та обґрунтувати 

структуру аксіологічної компетентності 

майбутніх фахівців галузі культури і 

мистецтв.  

Виклад основного матеріалу 

дослідження.    Для визначення структури 

аксіологічної компетентності майбутніх 

фахівців галузі культури і мистецтв 

вважаємо доцільним обґрунтування 

термінологічного поля дослідження. Перш за 

все, аксіологія (від грец. αξια – цінність, 

вчення) – це філософська теорія цінностей, 

учення про природу духовних, моральних, 

естетичних та інших цінностей, їх зв’язок між 

собою, із соціальними, культурними 

чинниками та особистістю людини. 

Незаперечним є факт, що це наука про 

цінності освіти,  у яких представлена система 

значень, принципів, норм, канонів, ідеалів. 

Вона з’ясовує якості і властивості предметів, 

явищ, процесів, здатних задовольнити 

потреби, інтереси, запити і бажання 

людей. Тож цілком закономірно, що 

інтеграція аксіoлoгічнoгo знання прo 

загальнoлюдські ціннoсті, світoву, 

націoнальну й духoвну культуру відбивається 

у змісті прoфесійнoї підготовки майбутніх 

фахівців галузі культури і мистецтв.  

Принагідно зауважимо, що розглянуті в 

контексті ідей аксіологічні знання повинні 

трактуватися як такі, що відповідають за 

освоєння майбутніми фахівцями галузі 

культури і мистецтв загальнолюдських 

цінностей, оскільки «аксіологічний підхід до 

культури припускає бачення в ній процесу й 

результату здійснення цінностей в справах і 

відносинах людей» [6, с. 15]. Природно, що 

обґрунтовуючи актуальність акмеологічного 

підходу І. Сєдіна зазначає, що «він дає 

можливість визначити рівень 

професіоналізму, інтелектуальний, творчий 

потенціал, удосконалити професійно значущі 

якості» [1, с. 31]. 

На особливу увагу заслуговує визначення 

сутності дефініції «компетентність», що у 

перекладі з латинської competentia означає 

коло питань, у яких людина добре обізнана, 

має знання та досвід. Укладачі Енциклопедії 

освіти інтерпретують поняття 

«компетентність»  з позицій освітньої 

діяльності, наголошуючи, що «компетентність 

у навчанні набуває молода людина не лише 

під час вивчення предмета, групи предметів, а 

й за допомогою засобів неформальної освіти, 

внаслідок впливу середовища тощо» [3, с. 

408]. 

Варто зауважити, що на нашу думку 

«компетентність» є результатом набуття 

компетенцій. «Компетентність» має 

складовий елемент готовності до виконання 

поставленої мети, а також включає в своє 

поняття елементи особистісних характеристик 

людини (мобільності, ініціативності тощо). За 

такого підходу варто наголосити, що 

«компетентність» – це набута у процесі 

навчання інтегрована здатність особистості, 

що складається із знань, умінь, досвіду, 

цінностей і ставлення, що можуть цілісно 

реалізовуватися на практиці. 

Серед предметних компетентностей 

особливого значення набуває аксіологічна 

компетентність майбутніх фахівців галузі 

культури і мистецтв, що базується на 

ціннісних орієнтаціях та переконаннях. За                 

К. Бахановим, аксіологічна компетентність – 

«це вміння давати моральну оцінку людей у 

певній історичній ситуації» [2, с. 6]. На думку 

О. Пометун, «під аксіологічною 

компетентністю слід розуміти вміння 

формулювати версії та оцінки історичного 

руху й розвитку» [7, с. 34]. 

Цілком  зрозуміло, що аксіологічну 

компетентність варто розглядати як 

індивідуальну здатність майбутніх фахівців 

галузі культури і мистецтв упродовж усього 

творчого життя, можливість набувати 

аксіознання та інтегрувати їх в смислові 

структури. Її становлення передбачає 

звернення до ціннісно-смислових аспектів 

художньо-творчої праці, актуалізації 

смислотвірної активності майбутніх фахівців 

галузі культури і мистецтв. 

Для нашого дослідження важливим є 

визначення структурних компонентів 

аксіологічної компетентності. Отже, 

поділяємо точку зору Г. Фрейман, який 

виділяє наступні складові змісту аксіологічної 

компетентності в процесі опанування 

знаннями, уміннями, ставленнями та 

цінностями: «порівнювати, пояснювати, 

узагальнювати, критично оцінювати факти та 

діяльність людей, опираючись на здобуті 

знання, власну систему цінностей, з позиції 

загальнолюдських й національних цінностей; 

 виявляти протиріччя в позиціях, різні 

інтереси, потреби соціальних груп і окремих 

осіб та їх роль в історичному процесі, 

тенденції й напрямки історичного розвитку; 

оцінювати різні версії й думки про минулі 

історичні події, визначаючи, що деякі джерела 
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можуть бути необ’єктивними» [11, с. 13].                

А. Федчиняк пропонує наступні структурні 

компоненти аксіологічної компетентності: 

«аксіологічні знання, уміння, досвід та 

цінності» [10, с. 194].  

Натомість дослідники переконують у тому, 

що у структурі аксіологічної компетентності 

слушно розглядати такі компоненти, як 

знання, уміння та мотивацію (Б. Шпітсберг,       

В. Купах) або сукупність компетенцій: 

дискурсивної, граматичної, 

соціолінгвістичної, стратегічної (М. Кенел); 

мовної, стратегічної, психомоторної, 

ілокутивної (Л. Бахман, А. Палмер) тощо. 

Підсумовуючи сучасні дослідження щодо 

структури аксіологічної компетентності, 

погоджуємося з висновками науковців, що 

базовою основою є аксіологічні знання, 

вміння, досвід та цінності. 

У цьому контексті ми вважаємо, що 

структура аксіологічної компетентності 

повинна містити когнітивний, ціннісно-

мотиваційний, діяльнісний та креативно-

прогностичний компоненти. Таке 

структурування, на нашу думку, комплексно 

розкриває загальнопедагогічне тлумачення 

поняття «аксіологічна компетентність». 

Когнітивний компонент аксіологічної 

компетентності містить систему аксіологічних 

знань, які є теоретичною базою формування 

соціально-культурних цінностей майбутніх 

фахівців галузі культури і мистецтв і 

потрактовується нами як система понять та 

уявлень, що пов’язані із соціально-

культурними цінностями у глобальному та 

локальному масштабі. Когнітивний 

компонент  аксіологічної компетентності 

майбутніх фахівців галузі культури і 

мистецтв представлений системою знань, що 

сприяють ефективному виявленню зазначеної 

компетентності у професійній діяльності 

майбутніх фахівців галузі культури і 

мистецтв та передбачає сукупність знань 

щодо особливостей організації творчого 

процесу, здійснення художньо-творчої 

діяльності, запровадження інтерактивних 

технологій та інноваційних методів у 

конструкті освітнього процесу; уявлення про 

вимоги, що висуваються до фахової 

підготовки майбутніх фахівців галузі 

культури і мистецтв. 

Важливу роль у формуванні системи 

цінностей і зміцненні духовного потенціалу 

майбутніх фахівців галузі культури і 

мистецтв відіграє мистецтво, яке виступає 

ефективним засобом та інструментом 

художньо-творчого розвитку особистості. 

Пізнання творів театрального, музичного, 

хореографічного, образотворчого, 

кіномистецтва, телевізійного мистецтва та 

інших видів мистецтв сприяє формуванню 

системи аксіологічних знань, розширенню 

інтелектуально-творчого світогляду, 

формуванню естетичних потреб і цінностей в 

загальнолюдському сенсі. 

Ціннісно-мотиваційний компонент 

аксіологічної компетентності відображає 

ступінь формування мотивації на досягнення 

успіху на основі пізнання закономірностей і 

тенденцій розвитку наукових теорій і 

концепцій, усвідомлення майбутніми 

фахівцями галузі культури і мистецтв 

власної причетності до художньо-творчого 

процесу, їх емоційно-ціннісне ставлення до 

художньої творчості. Ціннісно-мотиваційний 

компонент увиразнений особистісною 

установкою індивіда, емоційно-ціннісним 

ставленням до художньо-творчої діяльності та 

суб’єктів культурно-мистецької взаємодії, 

моделювання власної ціннісно-мотиваційної 

стратегії. 

Ціннісно-мотиваційний компонент 

включає мотиви, мету, потреби у навчанні, 

вдосконаленні, самовихованні, саморозвитку, 

ціннісні установки; сприяє актуалізації 

художньо-творчої діяльності, передбачає 

регулювання і оптимізацію творчого процесу 

на свідомому і несвідомому рівнях; активізує, 

налаштовує і мобілізує особистість на 

подальшу активну художньо-творчу 

діяльність у тих чи тих видах мистецтва. 

Мотивація і готовності до систематичного 

професійного вдосконалення та прагненні до 

саморозвитку та самоорганізації уможливлює 

накопичення національних   і 

загальноєвропейських цінностей в культурно-

мистецькому конструкті, а також уможливлює 

сприйняття естетичної реальності не лише як 

форми відображення, але й специфічного 

чинника активного функціонування людини в 

культурно-мистецькому просторі.  

Діяльнісний компонент аксіологічної 

компетентності уможливлює застосування 

інформаційних технологій і комп’ютера в 

художньо-творчій діяльності, що мотивує до 

самовдосконалення і творчості, а також 

стимулює розвиток інтелектуальних якостей в 

майбутніх фахівців галузі культури і 

мистецтв. Художньо-творча складова цього 

компоненту виявляється в умінні 

встановлювати інтегративні зв’язки, вибирати 

оптимальний стиль інтелектуально-творчої 

діяльності в різних ситуаціях, стимулює 

опанування засобами вербального і 

невербального спілкування в різних видах 

художньо-творчої діяльності. 

Діяльнісний компонент тісно пов’язаний з 

розвитком практичних навичок  в різних 

видах мистецтва, складовими яких є 

оволодіння всіма видами художньої творчості 
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– хореографією, музикою, сценічним 

мистецтвом, графікою, живописом, 

декоративно-прикладною творчістю, 

скульптурою, тощо. Організаційно-

педагогічну основу діяльнісного компонента 

складають технологія та методика, які 

розширюють і поглиблюють професійну 

свідомість, здійснюють оптимальний вибір 

форм спілкування в конкретних видах 

аксіологічної творчості. На цьому рівні для 

пошуку, доступу, зберігання, вироблення, 

уявлення і обміну інформацією 

використовуються інформаційні технології, з-

поміж яких: комп’ютерні, мультимедійні, 

Інтернет, електронні засоби масової 

інформації, мобільні телефони і т.п.  

Креативно-прогностичний компонент 

об’єднує емоційно-вольове та творчо-

евристичне начало в підготовці майбутніх 

фахівців галузі культури і мистецтв. Не 

викликає заперечень думка про те, що одним 

з-поміж головних елементів аксіологічної 

компетентності майбутніх фахівців галузі 

культури і мистецтв є внутрішня готовність 

до сприйняття й упровадження інновацій. 

Емоційно-вольова складова інноваційної 

діяльності стимулює здатність майбутніх 

фахівців галузі культури і мистецтв до 

подолання труднощів, що з’являються у 

процесі досягнення мети, шляхом свідомої 

організації та саморегуляції, а також у 

позитивному ставленні до інноватики та 

транскультурних змін. 

Креативно-прогностичний компонент 

аксіологічної компетентності майбутніх 

фахівців галузі культури і мистецтв 

характеризується умінням виділяти 

креативно-прогностичні завдання у контексті 

художньо-творчої взаємодії.  Креативність 

майбутніх фахівців галузі культури і 

мистецтв характеризується глибиною, 

проблемністю і критичністю мислення, 

відкритістю, готовністю до діалогу, гнучкістю 

у пошуку альтернативних підходів до 

вирішення проблем, варіативністю і 

пластичністю у комунікативних стратегіях. До 

того ж їм притаманна особистісна 

включенність у діяльність, прийняття 

відповідальності за вибір рішення, а також 

уміння аналізувати та досліджувати власний 

досвід. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. З огляду на сказане та 

зважаючи на недостатню розробленість 

досліджуваної проблематики, з метою 

обґрунтування структури аксіологічної 

компетентності майбутніх фахівців галузі 

культури і мистецтв нами визначено 

термінологічне поле дослідження, уточнено 

значення таких ключових понять як: 

аксіологія, аксіологічні знання, 

компетентність, аксіологічна компетентність. 

У цьому контексті структура аксіологічної 

компетентності  нами представлена 

когнітивним, ціннісно-мотиваційним, 

діяльнісним та креативно-прогностичним 

компонентами. Таке структурування, на нашу 

думку, комплексно розкриває 

загальнопедагогічне тлумачення поняття 

«аксіологічна компетентність» і уможливлює 

схарактеризувати її основні показники.  

Подальші наукові розвідки можуть бути 

пов’язані з визначенням і обґрунтуванням 

організаційно-педагогічних умов формування 

аксіологічної компетентності майбутніх 

фахівців галузі культури і мистецтв. 
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COMPETENCE OF FUTURE LAW SPECIALISTS 

 

Statement and substantiation of the 

urgency of the problem. At the present stage of 

development of our society, when numerous 

cultural ties are emerging everywhere, there is 

inevitably a redistribution of values and 

motivation in the education system. A universal 

approach to the education system is the teaching 

of intercultural communication. The very concept 

of intercultural communication is based on the 

equality of cultural interaction of representatives 

of various linguistic and cultural communities, 

taking into account their identity and originality, 

which leads to the need to identify universal on 

the basis of comparing foreign and domestic 

cultures. 

When studying the language of international 

communication in Ukraine, the communicative 

approach is becoming more and more 

widespread, which, as a number of studies show, 

is able to prepare students for spontaneous 

communication in a foreign (English) language. 

At the same time, a special role is given to the 

sociolinguistic component of the content of 

education as a factor that largely determines and 

determines the use of language in specific 

situations, thus affecting foreign (English) 

communicative competence of students. 

Analysis the latter research and 

publications. The process of formation of foreign 

(English) communicative competence both in 

generalized form and purposefully in future legal 

professionals was considered by scientific 

personalities such as I. I. Bekrenova, 

Yu. V. Dehtiarova, O. Lokshyna, N. H. Protasova, 

L. A. Sazhko, O. B. Tarnopolskyi and many 

others. 

The purpose of the study is to reveal the 

essence of the technology of formation of 

professionally – oriented foreign communicative 

competence and the disclosure of practical 

significance in the educational process. 

Presentation of the main material of the 

study. There are many definitions of «foreign 

(English) communicative competence». 

Regardless of the interpretation, this concept is 

considered as the ability and willingness of a 

non-native speaker to carry out effective foreign 

(English) communication. This ability is formed 

on the basis of a set of competencies that make 

up the structure of foreign (English) 

communicative competence, its main components 

include linguistic , speech and socio-cultural 

aspects [7]. 

We believe that one of the ways to form the 

key competencies of a specialist in the context of 

the requirements of modern society should be to 

intensify the extracurricular independent 

activities of students, including mastering a 

foreign (English) language. Nevertheless, we 

emphasize that such activities can only be an 

integral part of the study of foreign (English) 

language. It is known that not all graduates of 

higher education institutions are fluent in a 

foreign language (English). True knowledge of a 

foreign (English) language can be considered the 

ability to express their thoughts directly in the 

form of the language, without resorting to the 

native language, read, understand, speak and 

write with sufficient accuracy, learn local history 

information and use it in communication. 

Unfortunately, our students are not able to 

independently improve their foreign potential, do 

not have a stable habit of gaining knowledge and 

refresh the old, use technical teaching aids [8]. 

With the help of technology is the practical 

implementation of the theory. The concept of 

«technology» is firmly entrenched in pedagogy 

due to the increasing role of scientific and 

technological progress and the 

technologicalization of the humanities. In the 

production process, technology is a system of 

algorithms, methods and tools proposed by 

science, the application of which leads to pre-

specified results of activities, guarantees the 

receipt of products of a given quantity and quality 

[6]. Technology is both a way and a result of 

using scientific achievements. According to 

V. P. Bespalko, any activity can be either 

technology or art [2]. 

We will understand the pedagogical 

technology of forming foreign communicative 

competence of future specialists in law of higher 

education institutions in the course of 

extracurricular independent work as a process of 

solving a set of tasks, phased, based on 

alternative, democratic, highly motivated and 

compliant with foreign language proficiency. 

language, contributes to the formation of the 

required level of this competence. 

The process of formation of foreign (English) 

communicative competence includes the 

following stages: 

– motivational-cognitive: formation of 

motives, motivations that determine the nature of 

activities, ways of accumulating knowledge, 

educational work, performance of reproductive 

tasks, diagnosis, correction; 

– cognitive – active: the formation and 

development of perception, imagination, 

thinking, memory, speech, personality activity, 

direction to perform actions in accordance with 

the task, the implementation of reproductive and 

practical tasks, including during training, 

diagnosis, correction; 

– reflexive-evaluative: development of 

opportunities to objectively evaluate their 
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activities, understand the perception of others, 

perform creative tasks during linguistic 

internships in countries and whose language is 

studied, diagnosis, correction; 

– stage of complicating activities, 

encouraging future law professionals to solve 

more complex professional and creative tasks: the 

formation of the desire to work well, stimulate 

creative attitude to professional activities, 

development of self-esteem, creative tasks in the 

process of internship at the enterprise or bodies 

providing legal services in the country whose 

language is studied [9], diagnosis, evaluation. 

To assess the level of formation of foreign 

(English) communicative competence in the 

course of extracurricular independent work, we 

have identified indicators and criteria for the 

effectiveness of the process of its formation. 

As indicators we single out: 

– formation of foreign (English) 

communicative knowledge and skills; 

– presence of a high degree of motivation 

for foreign (English) communicative activity and 

its creative transformation, interaction and 

cooperation in the field of foreign 

communication; 

– the formation of the ability to 

independently manage their activities both in 

specific educational activities and in the context 

of the ultimate goals of learning a foreign 

(English) language. 

The criteria for the formation of foreign 

(English) communicative competence include: 

– semantic, by which we mean the ability 

of the communicator to acquire knowledge, skills 

and abilities, experience of interaction, creative 

activity in accordance with social norms, values 

and ideals, which implies fluency in foreign 

(English) speech, the presence of skills of 

listening, understanding and correct translation of 

foreign (English) texts into Ukrainian; 

– linguistic, which involves the ability to 

select, determine the sequence and dosage of 

speech means of expression depending on the 

needs of communication (correct lexical, 

grammatical, syntactic and phonetic design of 

foreign speech – English speech); 

– strategic, which determines the ability to 

plan, organize, perform tasks and self-control, 

identify and correct their own mistakes in the 

process outside the classroom independent work 

[5]. 

The presented classification of indicators and 

criteria allowed to provide an objective definition 

of the levels of formation of foreign (English) 

communicative competence, which we define as 

low or elementary (A), medium (B) and high (C) 

(Table 1). 

 

Table 1 

Characteristics of the levels of formation of 

foreign (English) communicative competence 

Level Activity 

AND Ability to make short notes, write 

a simple personal letter, read short 

simple texts, find information in the 

text, understand articles and texts 

describing the events of everyday 

life. 

IN Ability to clearly, structuredly 

express thoughts, explain their point 

of view, describe complex events in 

letters, texts, essays, read and 

understand modern literary texts, use 

different styles of speech. 

WITH Ability to compose a complex 

text with a clear description of 

details on various topics, write a 

report or message on a topic, express 

their attitude to the event, read and 

understand effortlessly complex text, 

write a critical note, use professional 

terminology. 

 

Thus, there are different levels of foreign 

(English) communicative competence, which 

determine the degree of formation of knowledge, 

skills and abilities necessary for communication 

in a foreign (English) language in accordance 

with the conditions of communication. 

Successful implementation of the technology 

of formation of foreign (English) communicative 

competence is ensured by the following 

pedagogical conditions: 

– step-by-step implementation of 

communicative tasks; 

– activation of reflective activity of 

students on pair, group and collective forms of 

work in the course of carrying out out of 

classroom independent work; 

– construction of the learning process in 

accordance with the principle of connection of 

learning with practice, which lead to the 

stimulation of interest in independent 

extracurricular activities, self-organization, 

initiative, taking into account student motivation 

based on the right to choose an educational task. 

Professionally oriented foreign 

communicative competence, which provides the 

ability to act adequately in situations of 

professional communication, based on 

modification of basic structural components of 

foreign communicative competence by filling 

their content, which will correspond to the 

direction of training [1; 3, c . 14–18 ; 4, c . 86–

91]. 
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The purpose of the technology of formation of 

foreign (English) communicative competence is 

to practice lexical and grammatical skills of 

foreign speech on professionally oriented speech 

material, which is characterized by the following 

tasks: 

– acquaintance with linguistic phenomena, 

features of legal foreign language and word-

formation models; 

– control of correctness of understanding 

by students of this or that linguistic material; 

– primary training of linguistic 

phenomena (terminological dictionary); 

– work with a bilingual thesaurus and 

linguistic phenomena; 

– acquaintance with the concepts of 

translation and its basic strategies. 

The group of tasks for the introduction of 

professionally oriented vocabulary (grammar) 

includes: 

– speech exercises: interpretation of terms, 

definition / selection of synonyms, antonyms; 

word formation tasks, choice of verb form, 

composing sentences, compiling a glossary; 

–  «Legal jargon» ( Legalese ): stylistic 

features of the English legal language (archaisms, 

double synonyms and Latinisms). 

At the stage of development of strategies for 

reading professionally oriented materials, 

students are introduced to legal issues and 

sociolinguistic and cultural features of the 

country whose language is being studied (cultural 

realities, stereotypes, attributive processes, etc.). 

You can use tasks aimed at: 

– comprehension of the text: various 

selection, true / false, combination of fragments 

of texts, unwinding of rearranged parts; 

– awareness: simplification (concentration 

on keywords, reduction / extension of the text, 

selection of key hypotheses), reduction (creation 

of abbreviated parallel text, exclusion of 

secondary information); 

– mastering the technique of paraphrasing 

the source in order to develop the ability to 

convey information removed from the text in 

their own words; 

– analysis: filling in, creating tables, 

dividing into semantic units, «gluing» excerpts of 

texts, compiling «intelligence maps»; 

– generalizations: writing annotations, 

reviews, summary of the article, educational, 

artistic and professionally oriented texts, drafting 

key questions to video and audio materials ; 

– comparison: description of similarities 

and differences of legal education systems, 

comparison of pros and cons, commenting on 

opinions, writing essays, creating comparative 

notes; 

– Adequate translation: students need to 

work on machine translation of the text, correct 

mistakes and perform adequate translation, taking 

into account cultural realities, professionally 

oriented vocabulary and techniques of legal text 

translation. 

When correcting draft translations, students 

should be aware of ways to translate academic 

and legal terminology, such as law school – a law 

school where people who have already received a 

bachelor's degree or a diploma of higher 

education; the terms «contracts» and «tax» are 

translated by adding as «contract law» and «tax 

law»; academic degree «Doctor of Juridical 

Science» ( J. S. D. ) and «Doctor of Judicial 

Science» ( S. J. D. ) – different writing of one 

scientific degree – Doctor of Law. 

At the stage of situational and communicative 

activities students are offered: 

– search and game tasks aimed at: 

development of acuity of professionally oriented 

socio-cultural observation; identification of 

similarities and differences in the systems of legal 

education, functional responsibilities of lawyers, 

assistant lawyers, national security officers and 

law enforcement agencies; 

– professionally oriented cultural 

discussions and role-playing games that allow to 

intensify the study of lexical and grammatical 

materials; 

–     «Hypothetical cases» aimed at solving the 

legal problem contained in the case, its 

justification, search for evidence and preparation 

of a solution in English. 

In the process of an independent 

interdisciplinary project, the knowledge gained 

from the previous stages of learning skills is 

consolidated, as well as the activation of 

components of foreign (English) communicative 

competence necessary for the preparation and 

conduct of independent public speaking. In the 

course of working on an interdisciplinary project, 

the student must conduct research, use a large 

number of sources of professionally oriented 

information, which allows you to prevent patterns 

and turn each work into a product of individual 

creativity. 

The positive potential of project technology is 

based on the fact that, on the one hand, during the 

project the student realizes professional interest 

in the subject, expanding their knowledge about 

it, and on the other – in the process of working on 

the project formed professionally oriented foreign 

(English) communicative competence. 

The result of the project activity is the 

promotion and defense of the final product in a 

foreign (English) language in the form of an oral 

presentation using a multimedia presentation. 

Students' performance is discussed and evaluated 

by students and teachers themselves according to 

certain criteria. To help students develop analysis 

and assessment skills, there are special 
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assessment letters along with oral comments. 

Students, as a rule, evaluate the performance on 

the following criteria: structure and content, use 

of visual aids, general impression. The teacher 

points out speech problems (phonetic, lexical, 

grammatical errors), shortcomings in the 

structure of the presentation. Involving students 

in the process of analysis and evaluation of the 

presented project makes the evaluation process 

more efficient and objective. 

It is important to note that the technologies of 

professionally oriented foreign (English) 

communicative competence are based on a 

number of consistently organized pedagogical 

actions, which include a multifaceted, 

interconnected system of relationships and 

methods of interactive technologies [2, 4, p. 86-

91]. 

Conclusions and prospects for further 

researches.  Thus, we believe that the inclusion 

of the considered teaching materials and tasks in 

professionally oriented foreign education 

promotes the integration of foreign ( English) 

language as a discipline in the educational 

process in legal education, and through 

expanding socio-cultural experience . English) 

language, which corresponds to the goals and 

objectives of teaching a foreign (English) 

language in a non-language institution of higher 

education. 
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ФОРМИ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ    КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ НА ЗАСАДАХ 

ЕД’ЮТЕЙНМЕНТУ 

 

Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Сучасний розвиток 

музично-педагогічної освіти відзначається 

безпрецедентним динамізмом, надзвичайною 

складністю і багатовимірністю. Учасники 

освітнього процесу дедалі частіше 

опиняються перед досі невідомими 

викликами, які необхідно адекватно оцінити і 

на які треба дати ефективну відповідь. 

Зрозуміло, що це вимагає високого 

професійного рівня і фахової підготовки. 

Отже, узагальнення та обґрунтування 

найбільш ефективних форм, методів та 

засобів формування методичної 

компетентності майбутнього керівника 

вокального ансамблю на засадах 

ед’ютейнменту вважається актуальним і 

своєчасним. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Дослідженню проблеми 

компетентностей присвячені праці 

представників різних напрямів, з-поміж яких: 

Н. Авшенюк, Н. Ашихміна, І. Бех,                    

М. Головань, О. Гунза, Т. Десятов,                         

О. Дубасенюк, Л. Дяченко, О. Жигайло,                     

О. Лебедєва, А. Мормуль,  Н. Постригач,                   

Л. Пуховська, О. Семеног, Н. Сидорчук,                      

О. Сулима та інші. Проблема професійної 

компетентності стала предметом дослідження 

науковців у галузі музично-педагогічної 

освіти, а саме: Л. Аристова, Л. Гаврилова,                

М. Михаськова, Н. Мурована, В. Орлов,                 

О. Олексюк, О. Отич, Г. Падалка,                              

І. Полубоярина, О. Процишина, Р. Савченко, 

С. Світайло,  Л. Теряєва, М. Томашівська,                

В. Черкасов, Н. Юдзіонок, Н. Цюлюпа  та ін. 

Однак, зауважимо, що на сучасному етапі 

питання форм, методів та засобів формування 

методичної  компетентності майбутнього 

керівника вокального ансамблю на засадах 

ед’ютейнменту не набуло висвітлення в 

наукових дослідженнях.  

Мета статті – обґрунтування форм, 

методів та засобів формування методичної 

компетентності майбутнього керівника 

вокального ансамблю на засадах 

ед’ютейнменту.  

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Відповідно до запропонованої 

концепції та з метою якісної організації 

освітнього процесу щодо формування 

методичної компетентності майбутнього 

керівника вокального ансамблю на засадах 

ед’ютейнменту виникає необхідність  

mailto:valeriy80994417959@gmail.com
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розробки  та впровадження ефективних форм, 

методів і засобів навчання. У зв’язку з цим 

вважаємо за необхідне уточнити 

термінологічне поле ключових дефініцій 

дослідження.  

Доцільно зазначити, що форми навчання 

(від лат. forma – зовнішній вигляд, оболонка)  

– це «характеристика  освітнього  процесу,  

що  відображає  ступінь  і  характер взаємодії  

студентів  і  викладача»  [2,  с.  50] – 

наголошує В. Головенкін. За влучним 

визначенням О. Савченко «форма організації 

навчання означає певну взаємодію вчителя та 

учнів, що регулюється встановленим режимом 

та умовами роботи» [7,  с.  25]. У свою чергу 

В. Гладуш та Г. Лисенко зазначають, що 

«формою організації навчання є певна  

структурно-організаційна  та  управлінська  

конструкція  навчального  заняття залежно від 

його дидактичних цілей, змісту й 

особливостей діяльності суб’єктів та об’єктів 

навчання»  [3,  с.  90].  

Ми суголосні з висновками науковців, що 

ефективність засвоєння знань, формування 

умінь та навичок залежить не лише від 

вдалого підбору методів і прийомів навчання, 

а й від форм організації навчальної роботи. 

Отже, екстраполюючи означене на суб’єкт 

нашого дослідження, зазначимо, що форма 

організації навчального процесу  – це спосіб 

організації, побудови й проведення 

навчальних занять, у яких реалізуються зміст 

навчальної роботи, дидактичні завдання і 

методи навчання. 

Дотично до проблеми нашого 

дослідження в організації освітнього процесу 

з формування методичної компетентності 

майбутнього керівника вокального ансамблю 

на засадах ед’ютейнменту ми 

використовували різні форми навчання та 

технології, що взаємозумовлюють спільну 

діяльність майбутнього керівника вокального 

ансамблю і студентів, а саме: групову роботу, 

індивідуальну роботу, самостійну роботу, 

ед’ютейнмент або ігрове навчання, веб-

квести, комп’ютерний скрайбінг, 

мультимедійний лонгрід. Розглянемо кожну з 

них. 

Групова форма роботи передбачає 

визначення учасниками ансамблю жанру, 

стилю, структури, форми, емоційного 

навантаження, особливостей драматургічного 

розвитку, можливостей художнього 

виконання та подолання виконавських 

труднощів. До того ж в процесі групової 

роботи відбувається розвиток основних 

вокальних навичок, відпрацювання вокально-

технічних вправ для розспівування, 

розучування репертуару, формування та 

розвиток сценічних навичок, запровадження 

ігрових та рухових музично-ритмічних 

елементів та вправ.  

Врешті решт, з метою формування 

методичної компетентності керівнику 

вокального ансамблю варто реалізувати 

основні дидактичні принципи, намагатися 

активізувати сприйняття учасників колективу, 

розвинути образне мислення та творчу 

ініціативу, комплексне освоєння музичного 

матеріалу. Доречно наголосити на тому, що 

вивчення вокальних партій ансамблевого 

репертуару передбачає точне інтонування, 

рівну, єдину манеру звукоутворення в 

сполученні з правильним співацьким 

диханням, досягнення рівного художньо-

виразного виконання музичної фрази, 

визначення фразування та цезур, емоційно-

виразну подачу словесного тексту. 

Індивідуальна форма роботи з 

учасниками вокального ансамблю – це спосіб 

організації музично-творчої діяльності, який 

регулюється певним, наперед визначеним 

планом і дає змогу на кожному етапі роботи 

над музичним твором опанувати  

запланований репертуар в індивідуальному 

для студента порядку.  

Безсумнівно, індивідуальна робота у 

значній мірі зосереджується на розучуванні 

вокальних партій, що зумовлено роботою над 

чистотою інтонування, дихальними вправами, 

досягненням метроритмічної досконалості, 

концентрацією уваги на артикуляції та 

засобах музичної виразності. Не зайвим буде 

наголосити на тому, що у роботі з вокальним 

ансамблем керівнику необхідно реалізувати 

основні дидактичні принципи, особливо 

індивідуального підходу, активізації 

сприйняття, образного мислення, творчої 

ініціативи та комплексного освоєння 

музичного матеріалу. 

Самостійна форма роботи учасників 

вокального ансамблю на засадах 

ед’ютейнменту передбачає самостійне 

вивчення пісень, розучування та інтерпретація 

творів, виконання індивідуальних творчих 

завдань, досягнення точності інтонування, 

темпу, ритму, штрихів, динаміки, агогіки, 

специфіки тембрового загального звучання, 

уміння втримуватися у тональності. До того ж 

сприяє розвитку навичок співу a cappella, 

емоційному, виразному виконанні своєї партії, 

дотримуючись усіх вимог ансамблевого співу, 

а також адекватній передачі музично-

художнього образу твору.  

У той же час  в процесі самостійної 

роботи на засадах ед’ютейнменту у студентів 

формуються навички читки нот з листа творів 

для вокального ансамблю, опанування 

прийомами роботи над співацьким диханням 

(ланцюгове, пофразове), відбувається робота 
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над технікою філірування звуку, опанування 

навичками гармонічного ансамблю, 

удосконалення виконання вокальних штрихів, 

опанування ансамблевих творів гамофонно-

гармонічного складу.  

Ед’ютейнмент або ігрове навчання – це 

форма організації освітнього процесу в 

умовних ситуаціях, тобто без примусу, за 

допомогою розваг. Наголосимо, що 

ед’ютейнмент спрямований на відтворення і 

засвоєння суспільного досвіду у всіх його 

проявах: знаннях, навичках, уміннях, 

емоційно-оціночній діяльності. Дана форма 

роботи основана на концепції навчання через 

розваги і урізноманітнює процес організації 

отримання знань. У найширшому сенсі 

ед’ютейнмент спрямований на активізацію  

пізнавального процесу, отримання та 

накопичення нових знань у неформальній 

обстановці. Задоволення, яке отримують 

учасники вокального ансамблю в процесі гри 

розкріпачує і сприяє формуванню стійкого 

інтересу до музично-творчої діяльності. У 

цьому допоможе впровадження мультимедіа, 

що робить заняття вокального ансамблю  

цікавішим, ніж та інформація, яку студенти 

знаходять у відкритому доступі в Інтернеті. 

Для передачі інформації використовуються як 

текстові форми, так і аудіо- та відеоформат,  а 

також анімації і презентації творчих проєктів.  

У контексті адаптації до нашого 

дослідження ед’ютейнмент представляє 

двосторонню взаємодію керівника вокального 

ансамблю та його учасників. За такого 

підходу учасники вокального колективу 

мають брати активну участь в музично-

освітньому процесі, сприймати його як 

захопливий квест у пошуках нових знань. 

Саме в такому форматі майбутній керівник 

вокального ансамблю починає перевіряти 

вивчене, міркувати, винаходити, продумувати 

й планувати. 

Застосування вищезазначених форм 

роботи взаємозумовлене запровадженням 

цифрових технологій, які дають можливість 

сприймати та обробляти будь-яку інформацію. 

Цифрові технології є предметом вивчення 

українських науковців, зокрема В. Бикової,               

О. Базелюка, І. Власенко,             С. Карплюк, 

Б. Кузікова, М. Лещенко, І. Лапшиної,                     

Л. Ліщинської, Н. Морзе, С. Толочко,                      

Ю. Трач, О. Фіданян та ін. «Цифрові 

технології – це заснована на методах 

кодування і передачі інформації дискретна 

система, що дозволяє здійснювати безліч 

різнопланових завдань за найкоротші 

проміжки часу» [8, с. 4].  

У спробі обґрунтування сутності 

цифрових технологій привертає увагу 

дослідження Н. Морзе, у якому  

наголошується, що цифрові технології здатні 

«забезпечити індивідуалізацію навчання, 

адаптацію до здібностей, можливостей і 

інтересів учасників освітнього процесу, 

розвиток їх самостійності і творчості, доступ 

до нових джерел інформації, використання 

комп’ютерного моделювання досліджуваних 

процесів і об’єктів» [6, с. 3]. Науковці 

доводять, що цифрові технології дозволяють 

зробити процес навчання мобільним, 

диференційованим та індивідуальним.  

У найширшому сенсі цифрові технології 

уможливлюють інтенсифікувати освітній 

процес, збільшити швидкість та якість 

сприйняття і засвоєння репертуарного 

матеріалу, що позитивно впливає на 

формування методичної компетентності 

майбутнього керівника вокального ансамблю. 

Завдяки таким функціям цифрових технологій 

як: спрощені екрани та інструкції, послідовне 

розміщення меню та функцій управління, 

графіка в поєднанні з текстом, звуковий 

зворотний зв’язок, учасникам вокального 

ансамблю надається можливість задавати 

темп і рівень складності, встановлювати 

відповідний і однозначний зворотний зв’язок. 

У свою чергу, це можуть бути навчальні 

програми на основі поглибленого вивчення  

музично-теоретичних дисциплін; хмарні 

технології, орієнтовані на інтеграцію різних 

інформаційних ресурсів; технології блок-чейн 

для автоматизації або підвищення 

ефективності функціонування складових 

музично-творчого процесу. Звернемо увагу на 

превалюванні BYOD-технології (Bring your 

own devices, або «принеси свій власний 

пристрій») – технології, що стимулює 

використання учасниками вокального 

ансамблю власних гаджетів (смартфонів, 

планшетів, ноутбуків та ін.), за допомогою 

яких здійснюється робота над вокально-

ансамблевим репертуаром; VR-, AR-

технології, засновані на застосуванні 

віртуальних світів і симуляцій.  

Веб-квест (від англ. Web – всесвітнє 

павутиння, quest –подорож, пошуки пригод). 

Це освітній сайт в Інтернеті або 

телекомунікаційний проєкт, що поєднується з 

музично-творчим процесом та інтегрується в 

діяльність вокального ансамблю на різних 

етапах роботи над ансамблево-вокальним 

репертуаром. Наразі, веб-квест представляє 

собою симбіоз музично-виконавської 

інтерпретації вокально-ансамблевого твору і 

гри. Учасники вокального ансамблю 

створюючи різні варіанти сценічно-

виконавських композицій можуть виконувати 

різні ролі. Зауважимо, що для цього 

використовуються технічні засоби навчання: 

аудіо- та відео техніка, записи концертних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%94_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%94_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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програм всесвітньовідомих вокальних 

колективів, фільми про життя і творчість 

композиторів, оперні спектаклі зі сцен 

відомих оперних театрів.  

Майбутній керівник вокального 

ансамблю плануючи роботу над веб-квестами  

намагається залучити  учасників колективу до 

активної пізнавальної діяльності, при цьому 

створюються умови як для індивідуальної, так 

і для  колективної роботи, що уможливлює 

виявлення умінь та здатності працювати 

самостійно. Вважаємо, що це стимулює 

мотивацію до подальшої музично-творчої 

діяльності, сприяє розвитку творчих 

здібностей та нахилів, мотивує формування 

дослідницьких навичок, уміння самостійно 

працювати з  ансамблево-вокальною 

партитурою й Інтернет-ресурсами, розширює 

кругозір, сприяє вихованню толерантності, 

особистісної відповідальності за виконання 

своїх обов’язків. 

Стає очевидним, що веб-квест за 

допомогою інформаційних ресурсів Інтернету 

ефективно розв’язує багато задач практичного 

змісту і уможливлює формування наступних 

компетенцій:  використання інформаційних 

технологій з метою розв’язання фахових 

задач; самонавчання і самоорганізацію; 

уміння знаходити не один, а декілька способів 

розв’язання проблемної ситуації. 

Комп’ютерний скрайбінг (англ. Scribing – 

це описування або розмітка, scribe  – 

переписувати, описувати, розмічати). 

Скрайбінгом називається візуалізація 

інформації за допомогою графічних символів, 

які просто і зрозуміло відображають її зміст та 

внутрішні зв’язки. Комп’ютерний скрайбінг – 

це ефективна форма передачі повідомлення 

певній аудиторії.  Так, сервіс Sparkol 

VideoScribe уможливлює створювати 

відеоролики з ефектом, промальовування 

сюжету від руки.  

Насамперед слід звернути увагу на те, що 

запровадження комп’ютерного скрайбінгу 

майбутнім керівником вокального ансамблю 

уможливлює розробку та презентацію будь-

якої ділової гри, зміст якої дозволяє закріпити 

та поглибити знання з музично-теоретичних 

та вокально-хорових дисциплін, презентувати 

можливі варіанти інструментального 

супроводу до вокально-ансамблевого твору, 

створити сценічно-театралізовані композиції з 

використанням фольклорної музики певних 

регіонів. Вважаємо, що за допомогою 

комп’ютерного скрайбінгу майбутній 

керівник вокального ансамблю отримує 

можливість розвинути творчі уявлення 

стосовно побудови композиції сценічного 

виступу, мотивувати учасників вокального 

ансамблю на  виразне виконання концертного 

репертуару. 

Мультимедійний лонгрід забезпечує 

можливість майбутньому керівнику 

вокального ансамблю на засадах 

ед’ютейнменту поєднувати текстові розповіді 

з анімованою графікою, фотогалереями, 

неймовірним надземним відео. Лонгрід – це 

термін, що прийшов із американських медіа. 

Цим словом позначають величезні текстові 

матеріали на веб-сайтах. Це можуть бути 

концертні програми філармонічних 

колективів, виступи ансамблів малих форм, 

відеоматеріали про життя і творчість 

композиторів, майстер-класи провідних 

фахівців у галузі музичного мистецтва. 

Стає очевидним, що серед основних 

умов, які визначають ефективність 

формування методичної компетентності 

майбутнього керівника вокального ансамблю 

на засадах ед’ютейнменту особливе місце 

посідають методи навчання, бо вони 

безпосередньо формують і визначають 

характер взаємин керівника і учасників 

колективу, суттєво впливають на формування 

суб’єкт-суб’єктних стосунків між ними. 

 «Метод» (від грецького «methodos» – 

спосіб пізнання). Дефініція «методи 

навчання» досить складне утворення, що 

зумовлюється надзвичайною багатогранністю 

процесу, який має відображати цю категорію.  

Згадаємо позицію А. Алексюка, який визначав 

«методи навчання» як «способи спільної 

діяльності вчителя і учнів, яка передбачає 

оволодіння учнями соціальним досвідом 

людства та організацію і керівництво вчителя 

навчально-пізнавальною діяльністю учнів» [1, 

с. 59]. 

Відзначимо, що вітчизняні науковці                  

О. Михайличенко, О. Олексюк,  Г. Падалка,            

Т. Рейзенкінд, О. Ростовський, О. Рудницька, 

Т. Смирнова, В. Черкасов дали чітку 

класифікацію та обгрунтування  методів 

музичного навчання відповідно до вимог 

вищої школи. Методи музичного навчання                

В. Черкасов пропонує класифікувати за 

такими ознаками: «джерелом отримання 

інформації, спрямованої на формування 

музичної культури; логікою організації 

художньо-естетичної та художньо-

пізнавальної діяльності учнів; рівнем 

емоційного впливу на свідомість школярів» 

[9, с. 211]. 

У даному контексті з метою формування 

методичної компетентності майбутнього 

керівника вокального ансамблю на засадах 

ед’ютейнменту нами застосовувався комплекс 

методів, які умовно поділяються на: методи 

за джерелом подачі інформації та методи, 

які використовуються на емпіричному й 

теоретичному рівнях дослідження, методи 
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стимулювання творчої активності учасників 

освітнього процесу, інноваційні методи 

музичного навчання, методи самостійної 

роботи, методи контролю і самоконтролю. 

До методів за джерелом подачі 

інформації та методів, які 

використовуються на емпіричному й 

теоретичному рівнях дослідження 

відносяться: аналіз змісту педагогічної 

документації за результатами культурно-

освітньої діяльності, метод педагогічного 

спостереження, бесіди, інтерв’ю, 

анкетування, метод експертної оцінки. 

Метод аналізу змісту педагогічної 

документації за результатами культурно-

освітньої діяльності дав змогу вивчити, 

узагальнити та систематизувати архівні 

документи, матеріали проведення культурно-

освітніх заходів, репертуарну політику того 

чи того колективу, звіти керівників вокальних 

ансамблів про участь у фестивалях, конкурсах 

та олімпіадах, програми виховних заходів 

художньо-естетичного спрямування за участю 

вокальних ансамблів. 

Метод педагогічного спостереження 

ґрунтується на активному, планомірному, 

систематичному та цілеспрямованому 

сприйнятті об’єкта дослідження, 

закономірностей і тенденцій розвитку 

музично-педагогічної освіти, процесу 

модернізації художньо-естетичного виховання 

молоді. 

Бесіда – це цілеспрямоване спілкування 

учасників вокального ансамблю з керівником 

та взаємний обмін думками, що уможливлює 

отримати інформацію, яка надасть змогу 

ефективно організувати музично-творчу 

діяльність. 

Інтерв’ю – це метод дослідження, за 

допомогою якого виявляють думки, погляди 

та ставлення учасників вокального ансамблю 

до організації музично-творчої діяльності, 

інтерпретації творів вокально-ансамблевого 

репертуару та концертно-сценічних виступів 

колективу. 

Анкетування – це письмове опитування 

учасників вокального ансамблю, збір 

відповідей на поставлені в анкеті запитання на 

умовах повної  анонімності.   

Тестування уможливлює визначення 

рівня знань, умінь і навичок учасників 

вокального ансамблю, яке оцінюється та 

стандартизується за допомогою спеціального 

математичного аналізу.  

Метод експертної оцінки – це процедура 

оцінювання досягнень учасників вокального 

ансамблю у галузі музичного мистецтва, 

метод отримання кількісних оцінок для 

якісних характеристик і властивостей. 

Методи стимулювання творчої 

активності учасників освітнього процесу 

спрямовані на формування позитивної 

мотивації в роботі над інтерпретацією 

інтонаційно-образного змісту музичного 

твору, а також на підвищення рівня творчої 

активності під час концертно-сценічних 

виступів. Утім, необхідною умовою є 

створення доброзичливої атмосфери, де 

учасники вокального ансамблю спроможні  

розкрити індивідуальні творчі здібності й 

презентувати якісне виконання запланованого 

репертуару. В роботі над розучуванням 

музичного твору майбутній керівник 

ансамблю повинен  дотримуватися позиції 

консультанта, толерантно і тактовно  

впливаючи на хід творчого процесу. 

У зв’язку з цим, до методів 

стимулювання творчої активності учасників 

освітнього процесу ми відносимо: метод 

створення ситуації успіху, метод емоційного 

співпереживання або емпатії, метод 

емоційного впливу. 

Метод створення ситуації успіху. Суть 

цього методу полягає у створенні ефекту 

несподіваності, здивування та захоплення. 

Успіх пов’язано з виникненням емоційних 

переживань, що сприяють незвичайності 

музичних уявлень, грандіозності і 

несподіваності створеної композитором за 

допомогою засобів музичної виразності. 

Створення ситуації успіху надихає  учасників 

вокального ансамблю на активні дії, робить 

працю захоплюючою й радісною, в результаті 

чого з’являється натхнення до творчості. 

Метод емоційного співпереживання або 

емпатії. Поняття емпатія інтерпретується як 

глибоке, сильне й чутливе почуття. 

Сприймаючи і відтворюючи музику, учасники  

вокального ансамблю виражають свої 

емоційні почуття. У їхній свідомості 

відтворюються переживання, образи та думки, 

втілені композитором у музичному творі, які 

формують нашу емоційну культуру, культуру 

естетичних почуттів і смаків, що є органічною 

умовою формування гармонійно розвиненої 

особистості. 

Метод емоційного впливу передбачає 

емоційний контраст і послідовне насичення 

емоційного тону під час інтерпретації 

інтонаційно-образного змісту музичного 

твору,  активізує емоційне ставлення 

учасників вокального ансамблю до музики, а 

також сприяє створенню захоплюючого  та 

живого інтересу до музичного мистецтва. В 

результаті позитивних емоцій учасники 

вокального ансамблю відчувають 

енергетичний спалах, який викликає почуття 

блаженства, ейфорію від спілкування з 

шедеврами музичного мистецтва. 
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Інноваційні методи музичного навчання  

– це методи,  що передбачають 

цілеспрямоване, систематичне й послідовне 

впровадження в музично-творчий процес 

оригінальних, новаторських засобів, прийомів 

та педагогічних дій спрямованих на 

формування методичної компетентності 

майбутнього керівника вокального ансамблю 

на засадах ед’ютейнменту. До таких методів 

відносимо: метод пояснення як монологічну 

форму викладу художньо-педагогічної 

інформації, обгрунтування певних музично-

теоретичних положень; метод бесіди, що 

передбачає взаємодію майбутнього керівника 

вокального ансамблю з учасниками 

колективу; метод наслідування або 

копіювання, сутність якого полягає в засвоєнні 

творчого стилю композитора, у наслідуванні 

художньо-естетичного досвіду, вокально-

хорових вмінь і навичок; метод музичного 

узагальнення, який допомагає розкрити  

музичні явища та образи за істотними 

ознаками, спільними для них самих; метод 

інтерпретації музичного твору, що мотивує 

учасників вокального ансамблю до прояву  

музично-теоретичної компетентності й 

володіння термінологічним словником 

емоційно-образних визначень; метод 

контрасту і зіставлення, який зосереджує 

майбутнього керівника вокального ансамблю 

на порівнянні одних явищ і фактів  музичного 

мистецтва або музичних образів з іншими; 

метод спостереження за розвитком музичної 

дії, що регламентує зосередженість уваги 

учасників вокального ансамблю на динаміці 

розгортання музичного твору або образу. 

Як з’ясовано, у найширшому сенсі 

інноваційні методи запроваджено з метою 

практичного використання мультимедійних 

засобів і програм-нотаторів для написання 

нот, створення власних інтерпретацій 

вокально-ансамблевих творів, підготовку 

мультимедійних презентацій. 

До методів самостійної роботи 

відноситься самостійне ознайомлення з 

творчістю композиторів та прослуховування 

їхніх творів; індивідуальна самостійна робота 

над вокальними партіями; робота в Інтернет 

ресурсах з презентації сценічної композиції 

виконуваних творів; самостійна розробка 

дидактичних та сценічно-виконавських ігор; 

презентація концертних програм  на засадах 

ед’ютейнменту. Перевірка самостійної роботи 

здійснюється керівником вокального 

ансамблю за допомогою комп’ютера, 

аудіовідеотехніки, інших сучасних технічних 

засобів. 

Слід зазначити, що самостійна робота, у 

якій  плідно співпрацюють керівник 

вокального ансамблю зі студентами і студенти 

між собою, сприяє моделюванню сценічно-

виконавських ситуацій, використанню на 

репетиціях ділових і рольових ігор, спільному 

творчому баченню концепції створення 

музично-художнього образу того чи того 

вокально-ансамблевого твору. При цьому 

самостійна робота базується на самостійному 

вивченні невеликими, логічно завершеними і 

послідовними порціями вокальних партій і 

аналізі сценічно-виконавського репертуару. 

Зокрема, згідно з означеним алгоритмом, 

звертаємо увагу на те, що спільна самостійна 

робота майбутнього керівника і учасників 

вокального ансамблю на засадах 

ед’ютейнменту сприяє розв’язанню 

інтерпретаційних та сценічно-виконавських 

проблем, уможливлює  формування 

методичної компетентності майбутнього 

керівника вокального ансамблю, мотивує 

розвиток творчого мислення, музичних 

здібностей, сприяє створенню доброзичливої і 

творчої атмосфери у вокальному колективі.  

Методи контролю і самоконтролю 

пов’язані з оцінюванням творчих досягнень 

учасників вокального ансамблю, засвоєння 

ними знань, умінь та навичок роботи над 

вокальною партитурою, емоційно-ціннісним 

ставленням до музично-творчої діяльності, що 

уможливлює формування навчально-

корегуючої функції методичної 

компетентності майбутнього керівника 

вокального ансамблю. Безумовно перевагою 

методів контролю і самоконтролю є 

індивідуальний підхід і висока якість 

засвоєння матеріалу. У цьому контексті 

основними показниками оцінювання 

навчальних досягнень є:  

– контролююча, яка дає змогу керівнику 

вокального ансамблю виявити рівень творчих 

досягнень колективу і відповідно планувати 

подальшу роботу щодо підбору вокально-

ансамблевого репертуару та планування 

концертних виступів;  

– навчальна, що зумовлює таку 

організацію оцінювання результатів 

репетиційної роботи і концертних виступів, 

коли його проведення сприяє закріпленню, 

уточненню та досягненню виконавської 

майстерності в роботі над репертуаром;  

– діагностично-коригуюча, яка 

уможливлює майбутнього керівника 

вокального ансамблю вносити корективи в 

інтерпретацію музичного твору, діагностувати 

можливі варіанти концертно-сценічних 

виступів та корегувати й  удосконалити 

формування навичок сценічно-виконавської 

майстерності;  

– стимулюючо-мотиваційна,  що 

визначає таку організацію оцінювання 

творчих досягнень учасників вокального 
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ансамблю, коли його проведення стимулює 

зростання якості сценічно-виконавської 

майстерності, бажання покращити свої 

результати, виховує відповідальність за 

кінцевий результат та мотивує учасників 

колективу до подальшої творчої діяльності;  

– виховна, яка зумовлена на 

запровадження таких методів контролю і 

самоконтролю, які передбачають виховання в 

учасників вокального ансамблю 

відповідальності, взаємодопомоги, 

організованості та уміння працювати в 

колективі.  

Додатково зазначимо, що методи 

контролю і самоконтролю є ефективним 

засобом активізації музично-творчої 

діяльності учасників вокального ансамблю, 

мотивують і активізують музично-творчий 

процес шляхом використання мультимедійних 

засобів; уможливлюють слухання вокально-

ансамблевої музики різних стилів і жанрів.  

У контексті формування методичної 

компетентності  майбутнього керівника 

вокального ансамблю на засадах 

ед’ютайнменту варто зазначити, що важливу 

роль відіграють засоби навчання, котрі як і 

методи та організаційні форми є частиною 

освітньої системи і музично-творчої 

діяльності учасників вокального ансамблю. 

Очевидно, що для функціонального втілення 

кожної форми процесу фахової підготовки в 

практичну освітню діяльність необхідним є 

застосування певних засобів навчання, вибір 

яких залежить від дидактичної концепції, 

мети, змісту, форм, методів і умов  культурно-

освітнього  процесу.  

Дослідження і використання засобів 

навчання перебуває в центрі наукових 

інтересів Н. Кирилової, А. Онкович,                       

І. Подласого, О. Сербенської, І. Харламова. У 

цьому контексті виділяють такі основні групи 

засобів навчання: вербальні засоби навчання, 

навчально-наочні посібники, технічні засоби 

навчання.  

До засобів навчання відносять навчальне 

обладнання, наочні та навчальні засоби, 

дидактичні засоби, новітні інформаційні 

технології, комп’ютери, комп’ютерні мережі, 

інтерактивне відео, засоби медіаосвіти, 

навчальне обладнання на базі електронної 

техніки. Не можна обійти увагою 

класифікацію дидактичних засобів навчання 

запропоновану польським науковцем В. 

Оконь, до якої належать: прості (словесні: 

підручники, навчальні посібники; візуальні 

засоби: реальні предмети, моделі, картини), 

складні (механічні візуальні пристрої: діаскоп, 

мікроскоп, кодоскоп та інші; аудіальні засоби: 

програвач, магнітофон, радіо; аудіовізуальні: 

звуковий фільм, телебачення, відео; засоби, 

які автоматизують процес навчання: 

лінгвістичні кабінети, комп’ютери, 

інформаційні системи, телекомунікаційні 

мережі) [5, с. 61]. 

Утім, послуговуючись дослідженнями 

науковців та в залежності від дидактичної 

мети і способу її реалізації ми виділяємо такі 

основні групи засобів навчання: вербальні 

(словесні) засоби навчання, навчально-наочні 

посібники, технічні засоби навчання. 

Вербальні (словесні) засоби навчання 

виражені в музичній мові, мелодії, словах та 

організації комунікативного спілкування у 

формі ділової гри, що  використовуються на 

заняттях вокального ансамблю, під час 

спілкування керівника вокального ансамблю з 

членами колективу, в процесі інтерпретації 

інтонаційно-художнього змісту музичного 

твору, обговоренні сценічно-виконавської 

концепції музичного твору за допомогою 

ед’ютейнменту. Окрім того, при повторенні 

вивченого репертуару з використанням різних 

видів бесіди, організації дискусії, обговорення 

можливих варіантів інтерпретації, а також як 

поточний коментар, вербалізація художнього 

змісту тощо. До візуальних засобів навчання 

відноситься також демонстрація музичних 

творів та художнє ілюстрування музичних 

творів або їх фрагментів з наступним 

обговоренням. У ході музичної комунікації 

передана інформація має важливе значення і 

особистісний смисл.  

До навчально-наочних засобів, що 

уможливлюють формування методичної 

компетентності майбутнього керівника 

вокального ансамблю на засадах 

ед’ютейнменту відносяться електронні 

навчальні посібники, спеціальна література, 

репертуарні збірники, засоби інформації і 

контролю.  

За допомогою технічних засобів навчання 

відбуваються мультимедійні презентації; 

презентації фото-, кіно- та відеоматеріалів, а 

також різних видів ігрових технологій, що 

сприяють розв’язанню завдань формування 

методичної компетентності майбутнього 

керівника вокального ансамблю. До того ж це 

звукопідсилювальна та звуковідтворювальна 

апаратура, використання сучасних 

комп’ютерних технологій і комп’ютерних 

програм у постановці концертних номерів й 

інтерпретації художньо-образного змісту 

музичного твору. 

Цілком зрозуміло, що важливе місце 

серед засобів навчання відводиться засобам 

інтелектуального та психологічного впливу 

освітнього середовища, у якому відбувається 

формування методичної компетентності 

майбутнього керівника вокального ансамблю 

на засадах ед’ютейнменту і формування його 
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загальнолюдських і художньо-естетичних 

цінностей. Крім того, дотримання гігієнічних 

факторів, подолання емоційного напруження 

під час сценічно-концертних виступів, зняття 

негaтивних емoцій в процесі виникнення 

стресових ситуацій, досягнення гармонії та 

емоційної рівноваги у процесі виконавської 

діяльності.  

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Отже, з огляду на сказане 

варто зазначити, що з метою якісної 

організації освітнього процесу та формування 

методичної компетентності майбутнього 

керівника вокального ансамблю на засадах 

ед’ютейнменту пропонується 

використовувати такі форми роботи, серед 

яких, насамперед: групова робота, 

індивідуальна робота, самостійна робота, 

ед’ютейнмент або ігрове навчання, веб-

квести, комп’ютерний скрайбінг, 

мультимедійний лонгрід.  

Досягнення означеної мети дослідження 

забезпечується шляхом застосування 

комплексу методів, а саме: методи за 

джерелом подачі інформації та методи, які 

використовуються на емпіричному й 

теоретичному рівнях дослідження, методи 

стимулювання творчої активності учасників 

освітнього процесу, інноваційні методи 

музичного навчання, методи самостійної 

роботи, методи контролю і самоконтролю. 

Результати проведеного дослідження 

засвідчили наявність спроб класифікувати 

засоби навчання. Зокрема, виділяємо такі їх 

групи: вербальні (словесні) засоби навчання, 

навчально-наочні посібники, технічні засоби 

навчання. 

Перспективи подальших розвідок 

напряму можуть бути пов’язані з 

обґрунтуванням педагогічних умов 

формування методичної компетентності 

майбутнього керівника вокального ансамблю 

на засадах ед’ютейнменту. 
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КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ 

 

 

Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Професійна 

підготовка сучасних фахівців мистецької 

сфери має відповідати як потребам 

суспільства й держави, так і стандартам якості 

сучасної вищої освіти. Це стає можливим за 

умов удосконалення та оновлення її змісту 

шляхом упровадження інноваційних 

технологій навчання, створення нового типу 

освітнього середовища, спрямованого на 

формування інтелектуально й творчо 

розвинених фахівців, із вміннями 

нестандартно мислити, знаходити оригінальні 

способи розв’язання поставлених завдань в 

постійно змінюваних умовах існування. Саме 

мистецька освіта створює унікальний простір 

для розкриття духовного світу та 

інтелектуально-творчого потенціалу 

майбутнього педагога-музиканта, розвитку 

його здібностей, формування професійно-

педагогічних та художніх компетентностей. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Проблема творчості та інтелекту 

як найважливіших ознак людської природи 

завжди привертала увагу дослідників. 

Проблеми інтелекту, інтелектуальних 

здібностей, розвитку інтелектуального 

потенціалу стали предметом досліджень 

багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, 

з-поміж яких: Г. Айзенк, Р. Арнхейм,               

З. Брукинг, Л. Брайт, Г. Гарднер, Дж. Гілфорд, 

Х. Грубер, О. Данилко, С. Єфіменко,                      

Ж. Піаже, М. Смульсон, В. Сухарєв,                      

Ч. Спірмен,  Р. Стернберг, Л. Терстоун,                  

Дж. Томпсон,   П. Турянський, М. Холодна. 

Однак, на сучасному етапі питання розвитку 

інтелектуально-творчих здібностей майбутніх 

педагогів-музикантів не набули широкого 

висвітлення в наукових дослідженнях.  

Мета статті – обґрунтування критеріїв, 

показників та рівнів розвитку інтелектуально-

творчих здібностей майбутніх педагогів-

музикантів. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Здійснення дослідно-

експериментальної перевірки ефективності 

впровадження обґрунтованих у дослідженні 

педагогічних умов, зумовило необхідність 

діагностики рівнів розвитку інтелектуально-

творчих здібностей у майбутніх педагогів-

музикантів як важливого етапу дослідження, 

що забезпечує можливість розробки 

відповідної методики, побудованої з 

урахуванням специфіки музично-педагогічної 

освіти в закладі вищої освіти та загальних 

тенденцій розвитку сучасної мистецької 

освіти України.  

Для оцінювання рівнів розвитку 

інтелектуально-творчих здібностей у 

майбутніх педагогів-музикантів визначено 

критерії та їх показники. На думку 

З. Курлянд, розгляд будь-якої досліджуваної 

величини повинен охоплювати критерії, які 

визначають експлікацію тієї чи іншої ознаки у 

процесі та явищі, що розглядається [3]. 

Відтак, критерії мають бути доступними для 

розуміння й використання; давати можливість 

кількісно та якісно оцінювати рівні розвитку 

явища, що вивчається; виявлятися завдяки 

специфічним показникам, які висвітлюють усі 

компоненти досліджуваного феномену.  

Оскільки за своєю сутністю поняття 

«критерій» є більш широким, ніж поняття 

«показник», то за одним критерієм може бути 

закріплено декілька показників. Вони надають 

якісну характеристику явищам та дозволяють 

дійти висновку щодо ступеня сформованості 

досліджуваного нами поняття – розвитку 

інтелектуально-творчих здібностей. 

Професійна підготовка фахівця, зокрема 

педагога-музиканта, вимагає чіткої та 

остаточної розробки певних критеріїв та 

показників розвитку їх інтелектуально-

творчих здібностей. Зміст терміну «критерій» 

трактується як вимір оцінки, судження, а 

термін «рівень» – ступінь величини, розвитку, 

значущості чого-небудь [2]. Отже, у нашому 

дослідженні ми  виходимо з того, що критерій 

виражає найбільш високу загальну сутнісну 

ознаку, на основі якої здійснюють оцінку, 

порівняння реальних педагогічних явищ.  

На основі вже здійсненого теоретичного 

аналізу сутності мотиваційно-цільового 

компоненту розвитку інтелектуально-творчих 

здібностей майбутніх педагогів-музикантів 

нами визначено фахово-мотиваційний 

критерій. Вказаний критерій 
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використовується для оцінки усвідомлення 

мети професійної діяльності, націленості 

майбутніх педагогів-музикантів на оволодіння 

фаховими знаннями, набуття як 

загальнокультурної, так і фахової 

компетентності. За фахово-мотиваційним 

критерієм оцінюється наявність у студентів 

внутрішніх та зовнішніх пізнавальних 

мотивів, інтересів, прагнень, потреб до 

інтелектуально-творчого саморозвитку як 

мобілізуючих чинників фахового 

самовдосконалення.  

Сучасні дослідники проблем творчості, 

розвитку творчої активності, творчих 

здібностей особистості, творчої 

компетентності (В. Дружинін, Л. Міщиха, 

В. Моляко, О. Музика, В. Роменець, 

В. Шадріков, С. Яланська та ін.), а також 

фахової підготовки педагогів-музикантів 

(О. Олексюк, В. Орлов, Г. Падалка, 

О. Ростовський, О. Рудницька, В. Черкасов та 

ін.) зауважують, що важливою умовою 

досягнення успіху в професійно-творчій сфері 

є мотивація та спрямованість на професійний 

саморозвиток.  

Наявність у майбутніх педагогів-

музикантів стійкого інтересу до навчання, 

спрямованість на набуття фахових знань, 

умінь через оволодіння новітніми 

педагогічними технологіями, сприяють 

розвитку інтелектуально-творчих здібностей, 

складає сутність фахово-мотиваційного 

критерію. Його важливою складовою є 

готовність майбутнього педагога-музиканта 

до набуття різного роду фахових 

компетентностей, зокрема, психолого-

педагогічної, фахово-музичної, інформаційно-

комунікаційної тощо.  

За М. Михаськовою, фахова 

компетентність майбутнього педагога-

музиканта – це специфічна інтегральна 

здатність, яка включає в себе спроможність до 

музично-освітньої діяльності на основі 

музично-педагогічних знань і умінь, досвіду 

емоційно-ціннісного ставлення до явищ 

музичного мистецтва, у відповідності з 

суспільними вимогами та цінностями [4, c. 9]. 

Отже, досягнення начальних результатів на 

основі розвинених інтелектуально-творчих 

здібностей стає невід’ємною складовою 

фахової компетентності майбутнього 

педагога-музиканта, що є основою фахово-

мотиваційного критерію. 

Зазначений критерій передбачає також 

наявність внутрішньої та зовнішньої 

мотивації до інтелектуально-творчої 

діяльності.  

Внутрішня мотивація обумовлена 

внутрішніми спонукальними мотивами, що 

мають особистісно-значущий характер. Вони 

визначаються усвідомленою потребою 

людини в пізнавальній діяльності, 

поглибленні та систематизації знань, умінь, 

навичок, які знадобляться в майбутній 

професійній діяльності.  

Зовнішня мотивація керується 

зовнішніми мотивами або стимулами, які 

виконують функцію заохочення для 

майбутніх педагогів-музикантів через такі 

стимули, як похвала, повага, творчі 

досягнення, самовизначення, самовираження 

через інтелектуально-творчу діяльність тощо.  

Зовнішні мотиви також 

характеризуються тим, що процес набуття 

знань та умінь виступає засобом досягнення 

зовнішньої мотивації. У такому випадку, 

найбільш значущими для розвитку 

інтелектуально-творчих здібностей майбутніх 

педагогів-музикантів стають внутрішні 

пізнавальні мотиви. При цьому зовнішні 

стимули можуть бути доповненням до 

внутрішнього мотиву. 

Серед показників фахово-мотиваційного 

критерію ми виділяємо:  

– вмотивованість щодо досягнення 

ефективних результатів у професійній 

діяльності, прагнення здобувати необхідні для 

здійснення інтелектуально-творчого розвитку 

загальнокультурні та фахові компетенції; 

– наявність внутрішніх пізнавальних 

мотивів до процесу та результатів 

інтелектуально-творчої діяльності; 

– спрямованість на вдосконалення та 

розвиток здібностей, необхідних для 

педагогічно-творчої діяльності в мистецькій 

сфері.  

Критерієм аналітично-когнітивного 

компоненту розвитку інтелектуально-творчих 

здібностей майбутніх педагогів-музикантів 

нами виокремлено пізнавально-операційний. 

Під цим критерієм розуміється оволодіння 

майбутніми педагогами-музикантами 

знаннями з предметів соціально-

гуманітарного (світоглядного), психолого-

педагогічного циклів, а також музично-

теоретичних, інструментально-виконавських 

та диригентсько-хорових дисциплін [4]. Ці 

знання, що складають праксеологічні основи 

фахової підготовки, на основі залучення 

способів аналітично-творчого мислення 

(міркування, аналіз, пояснення, уявлення, 

уточнення, зіставлення, порівняння, 

узагальнення тощо), допомагають майбутнім 

педагогам-музикантам сформувати цілісне 

уявлення щодо специфіки музичного 

мистецтва та його особливостей, способів 

здійснення музично-педагогічної діяльності 

тощо.  

У цілому, оптимальне співвідношення 

загально-гуманітарних та фахових знань 
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наповнює пізнавальний процес необхідною 

змістовністю, від якої залежить якість 

професійної підготовки та здатність до 

інтелектуально-творчої діяльності майбутніх 

педагогів-музикантів.  

Вказаний пізнавально-операційний 

критерій розкриває сутність пізнавальних 

процесів на основі показників 

інтелектуального та практичного характеру, 

що ґрунтуються на відповідних психічних 

процесах та виявляються в таких якостях 

майбутнього педагога-музиканта, як 

розвинене творче мислення, уява, емоційна 

сфера та творча інтуїція. Наявність цих 

результативних показників демонструє 

здатність особистості до розвитку 

інтелектуально-творчих здібностей.  

Обґрунтовуючи пізнавально-операційний 

критерій, ми спираємося на психологічні 

концепції мислення відомих учених 

(Б. Ананьєв, А. Брушлінський, Л. Виготський, 

О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін.), у яких 

мислення розглядається в діяльнісному 

аспекті, в контексті динаміки його 

розгортання й тим самим виступає як 

діяльність. Така діяльність виникає та 

формується під час розв’язання задач та 

вирішення проблемних ситуацій. Відтак, 

визначаємо мислення як провідний чинник 

пізнавально-операційної, професійної, 

інтелектуально-творчої діяльності.  

У процесі розвитку інтелектуально-

творчих здібностей важливу роль відіграє 

творчий або продуктивний тип мислення. Цей 

тип мислення характеризується як різновид 

нестандартного мислення, що призводить до 

нового погляду на проблему з різних точок 

зору, як інтуїтивний момент та його логічна 

формалізація [10, с. 207], як дивергентний 

різновид мислення, який передбачає 

багатоваріантність та відкритість процесу 

пізнання, результатом якого є створення 

суб’єктивно чи об’єктивно нових ідей в галузі 

науки, техніки [1, с. 2] тощо.  

Мислення педагога-музиканта 

визначається загальними для людської 

діяльності закономірностями, специфікою 

інтонаційного змісту музики, засобами і 

закономірностями музичної мови [6, с. 39]. 

Разом з тим, для педагога-музиканта 

притаманно художньо-педагогічне мислення, 

що інтегрує у собі психолого-педагогічну і 

художньо-естетичну сфери діяльності 

педагога та проявляється у педагогічній 

творчості, критичному ставленні до 

результатів і досвіду попередньої діяльності, 

виробленні конструктивних ідей щодо 

самопізнання та професійного 

самовдосконалення [6, с. 94–95].  

У цілому, від рівня розвиненості 

творчого мислення майбутнього педагога-

музиканта, сформованої здатності до пошуку 

нестандартних рішень на основі аналітично-

пізнавальної діяльності, залежить 

ефективність процесу розвитку 

інтелектуально-творчих здібностей. 

Інтелектуально-творчий процес 

передбачає наявність таких важливих 

психологічних характеристик особистості, як 

уява, емоційна сфера та творча інтуїція. Уява 

є не тільки необхідним компонентом 

творчості, але й як основа всякої творчої 

діяльності однаково проявляється у всіх 

сторонах культурного життя, роблячи 

можливим існування художньої, наукової й 

технічної творчості. Разом з тим, особливістю 

творчості, зокрема інтелектуальної, є тісний 

зв’язок уяви з емоцією [5].  

Як зауважує, Г. М. Падалка, емоції не 

виникають самі по собі, вони йдуть пліч-о-

пліч із інтелектуальним мисленням. Відтак, 

процес творчості неодмінно супроводжується 

високим емоційним рівнем, глибокими 

переживаннями, інтенсивним емоційним 

сприйманням оточуючого світу, зразків 

художньої культури, витворів мистецтва. В 

підготовці майбутнього педагога-музиканта 

емоції дозволяють формувати оптимізм, 

емоційну сприйнятливість, чуйність та 

витримку, стійкість та концентрацію уваги, 

бадьорість, активність, стриманість, 

терплячість, врівноваженість та зібраність, 

швидкість переключення з одного виду 

музичної діяльності на інший, швидкість 

звикання до змін. Крім того, творчий процес 

також тісно пов’язаний із інтуїцією – 

універсальним «скороченим стрибком 

свідомості» (С. Міхоелс), при якому процес 

мисленнєвого та чуттєвого пізнання робиться 

якісно іншим [7, c. 118]. 

Відтак, серед показників пізнавально-

операційного критерію ми визначаємо 

наступні: 

– набуті у процесі навчання загально-

гуманітарні та спеціалізовані концептуальні 

знання; 

– здатність до аналітично-творчої 

діяльності на основі сформованого художньо-

творчого мислення, образної уяви та 

розвиненої емоційної сфери в процесі 

використання сучасних інтерактивних 

технологій та інноваційних методів навчання; 

– здатність застосовувати художньо-

естетичні знання для інтелектуально-творчого 

розвитку в процесі самостійної роботи. 

На основі змістово-процесуального 

компоненту розвитку інтелектуально-творчих 

здібностей майбутнього педагога-музиканта 

нами виокремлено дослідницько-пошуковий 

критерій. Цей критерій  визначає міру 
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здатності майбутнього педагога-музиканта до 

науково-дослідницької діяльності, здійснення 

якої дозволяє вдосконалювати дослідницькі 

уміння, навички пошуково-аналітичної 

роботи, формувати відповідний тип мислення, 

підвищувати рівень інтелектуально-творчого 

розвитку шляхом використання 

інформаційних ресурсів та комунікаційних 

технологій, а також проблемно-пошукових 

методів, підходів та інноваційних науково-

педагогічних стратегій.  

Саме шляхом наукового пошуку 

відбувається не тільки досягнення 

поставленого результату, а й формуються 

базові компетенції, що виступають 

інтегральними педагогічними явищами, на 

основі яких стає можливим здійснення 

розвитку інтелектуально-творчих здібностей 

майбутніх педагогів-музикантів.  

Науково-дослідницька робота студентів 

складається з проведення науково-

педагогічних досліджень та експериментів, 

розробки, апробації та використання 

інноваційних ефективних музично-

педагогічних технологій, результатом чого 

стає створення певного інтелектуально-

творчого продукту. Організація та проведення 

науково-дослідницької діяльності передбачає 

наявну процедуру, сукупність прийомів, а 

також розумових та практичних дій педагога-

музиканта, спрямованих на вивчення та 

дослідження конкретної професійної 

проблеми, усвідомлення шляхів та вибір 

засобів її наукового, художньо-педагогічного 

вирішення [9].  

Найбільш ефективними для розвитку як 

інтелектуальних, так і творчих здібностей 

майбутніх педагогів-музикантів у процесі 

науково-дослідницької діяльності є проєктні 

технології навчання. Так, проєктна форма як 

найбільш поширена сучасна педагогічна 

технологія передбачає постановку певного 

дослідницького або творчого завдання, для 

розв’язання якого потрібні інтегровані знання 

з різних навчальних дисциплін, вміння 

володіти різними дослідницькими 

методиками. Крім того, така форма 

передбачає роботу студента над завданням, 

виконання якого потребує самостійної роботи 

з різноманітними інформативними 

джерелами, бібліотечними фондами, 

матеріалами архівів, музеїв, спілкування з 

фахівцями різних наукових галузей знань 

тощо. Це сприяє максимальному 

особистісному інтелектуально-творчому 

розвитку майбутнього педагога-музиканта, 

активізації його розумової діяльності та 

формування потреби у постійному 

інтелектуальному саморозвитку. 

У цілому, формування здатності до 

науково-дослідницької діяльності, в основі 

якої знаходиться кропітка пошукова робота, 

сприяє перетворенню студентів у самостійних 

дослідників, спроможних трансформувати 

себе, знайти необхідну інформацію, виробити 

власні шляхи розв’язання творчого завдання 

на основі проблемно-пошукових методів. У 

цьому зв’язку, проєктна технологія навчання, 

на нашу думку, найбільш системно розкриває 

сутність дослідницько-пошукового критерію 

та виступає важливим інструментом розвитку 

інтелектуально-творчих здібностей майбутніх 

педагогів-музикантів.  

Показниками цього критерію є:  

– наявність інтересу до науково-

дослідницької діяльності на як універсального 

способу освоєння та перетворення дійсності 

на основі інтегрованих знань для здійснення 

дослідницького пошуку; 

– здатність до розв’язання науково-

творчих завдань на основі проблемно-

пошукових методів, із залученням сучасних 

педагогічних технологій навчання; 

– здатність до інтелектуально-творчого 

саморозвитку на основі набутих нових знань. 

Особистісно-творчий компонент 

розвитку інтелектуально-творчих здібностей 

майбутнього педагога-музиканта в нашому 

дослідженні визначається творчо-

продуктивним критерієм. Цей критерій 

засвідчує наявність у майбутнього педагога-

музиканта особистісних якостей, які 

спонукають до творчості як вияву, одночасно, 

високого рівня розвитку інтелекту та 

духовності особистості. Творчо-продуктивний 

критерій демонструє сформовані у 

майбутнього педагога-музиканта 

інтелектуально-творчі здібності, необхідні для 

вироблення оригінальних продуктів творчої 

діяльності: оригінальних ідей, шляхів та 

стратегій тощо, а також володіння способами 

мистецько-творчого самовираження. 

Слід зазначити, що даний критерій 

синтезує такі ознаки сформованості 

інтелектуально-творчих здібностей 

майбутнього педагога-музиканта як здатність 

до творчого пошуку, високий рівень творчої 

активності та прагнення до творчого 

самовираження. З цих позицій нам імпонує 

думка В. Моляко, яка демонструє «тріаду 

творчого процесу». Вчений відзначає, що для 

отримання оригінального продукту творчості 

необхідно: 

– розуміння сутності процесу, що 

досліджується; 

– висунення гіпотези про кінцевий 

результат і можливий шлях його досягнення; 

– встановлення відповідності знайденого 

з тим, що передбачалося шукати на початку 

вирішення тієї чи іншої проблеми. Разом з 
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тим, саме варіантне вирішення художньої 

проблеми, створення варіантів, їх аналіз, 

оцінювання та вибір – це вагомі спонуки до 

творчих пошуків та творчої діяльності 

майбутніх викладачів мистецьких дисциплін. 

Людина є творчою істотою по своїй 

природі. Тому, творчість як складне, 

багатоаспектне утворення засноване на 

взаємодії внутрішньо-особистісних та 

зовнішньо-соціальних детермінант, є тією 

характеристикою людини, яка активізує її 

інтелектуальний потенціал та суттєво 

розширює сфери самореалізації. Відтак, 

процес залучення до творчої діяльності може 

розглядатися як спосіб самоактуалізації, 

самовдосконалення, самоздійснення, 

самовиявлення особистості. 

Важливою характеристикою творчої 

діяльності є її продуктивність. Це пов’язано із 

спрямованістю творчої діяльності на 

створення нового, раніше невідомого, із 

розв’язанням спеціальних завдань, які 

характеризуються новизною, 

нетрадиційністю, оригінальністю тощо. 

Відтак, міра продуктивності творчої 

діяльності, в значній мірі, визначається 

розвитком інтелектуально-творчих 

здібностей, сформованістю фахових 

компетенцій, що забезпечуються опануванням 

необхідними знаннями та вміннями. Для 

майбутніх педагогів-музикантів 

продуктивність інтелектуально-творчої 

діяльності зумовлюється наявністю 

здатностей оперувати отриманим слуховим, 

виконавським, інтерпретаційним досвідом, а 

також генерувати на його основі здатності до 

аналітично-творчого мислення та 

екстраполювати його у процес фахової 

підготовки. 

З огляду на вищезазначене, творчо-

продуктивний критерій визначається 

наступними показниками:  

– наявність наявність здібностей до 

музичної творчості шляхом формування 

творчо-аналітичного мислення; 

– прагнення до творчого самовираження 

та самовиявлення; 

– продуктивність інтелектуально-творчої 

діяльності у процесі професійної підготовки. 

Здійснений теоретичний аналіз критеріїв 

та показників дозволив гіпотетично визначити 

три рівні розвитку інтелектуально-творчих 

здібностей майбутніх педагогів-музикантів – 

низький (індиферентний), середній 

(умотивований) та високий (творчий). 

Низький (індиферентний) рівень 

розвитку інтелектуально-творчих здібностей 

майбутніх педагогів-музикантів 

характеризується наступними ознаками:  

– поверховістю мотивації до 

інтелектуально-творчої діяльності, 

несформованістю потреби в розвитку власних 

інтелектуально-творчих здібностей;  

– набуті фахові вміння та прийоми 

інтелектуально-творчої діяльності 

застосовуються майбутніми педагогами-

музикантами за зразком або певним 

алгоритмом; 

– здійснення інтелектуально-творчої 

діяльності відбувається тільки під 

керівництвом педагога; виявляється 

байдужість у спільних діях та операціях; 

– відчуваються складнощі в організації та 

здійсненні інтелектуального та творчого 

саморозвитку в умовах самостійної роботи 

студентів;  

– відсутністю зацікавленості майбутніх 

педагогів-музикантів в ознайомленні із 

здобутками у сфері сучасних педагогічних 

технологій; 

– незначним ступенем сформованості 

досвіду здійснення інтелектуально-творчої 

діяльності в умовах освітнього середовища, 

малопомітним є прагнення реалізовувати 

практичні завдання та знаходити неординарні 

рішення в сформульованих творчих 

завданнях;  

– низьким рівнем інтересу до науково-

дослідницької діяльності в навчальному 

процесі як шляху розвитку інтелектуальних 

здібностей та наукової творчості; 

– відсутністю спрямованості на творче 

самовираження через засоби розвитку 

інтелектуально-творчих здібностей. 

Визначений у дослідженні середній 

(умотивований) рівень розвитку 

інтелектуально-творчих здібностей майбутніх 

педагогів-музикантів характеризується:  

– усвідомленням майбутніми 

педагогами-музикантами необхідності 

здобувати необхідні загальнокультурні та 

фахові компетенції для розвитку 

інтелектуально-творчих здібностей; 

–  наявною є мотивація до розвитку 

інтелектуально-творчих здібностей, при 

цьому майбутні фахівці виявляють позитивне 

ставлення до процесу та результатів 

інтелектуально-творчої діяльності; 

– зацікавленістю у здійсненні наукового 

пошуку, роботою з науковими джерелами, 

виявляється інтерес до дослідження та 

вивчення мистецьких явищ в музично-

педагогічному процесі;  

– виявленням середнього рівня здатності 

до аналітично-творчої роботи в процесі 

пізнавальної діяльності, а також в умовах 

залучення сучасних педагогічних технологій 

та методів навчання як чинників розвитку 

інтелектуально-творчих здібностей; 

– на достатньому рівні залучаються 



НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Педагогічні науки Випуск 1 
 

 138 

інтегровані художньо-естетичні знання для 

розширення способів розвитку 

інтелектуально-творчих здібностей в 

самостійній роботі студентів; 

– наявними є задатки для формування 

художньо-творчого мислення майбутнього 

педагога-музиканта, образна уява потребує 

розширення, а емоційна сфера подальшого 

розвитку; 

– демонструється зацікавленість в 

процесі інтелектуально-творчого 

саморозвитку на основі набутих знань, 

необхідних для педагогічно-творчої 

діяльності в мистецькій сфері; 

– висловлюється бажання щодо творчого 

самовираження через різні види 

інтелектуально-творчої діяльності. 

Високий (творчий) рівень розвитку 

інтелектуально-творчих здібностей майбутніх 

педагогів-музикантів визначається: 

– стійким прагненням майбутніх 

педагогів-музикантів досягти ефективних 

результатів у професійній діяльності шляхом 

розвитку інтелектуально-творчих здібностей, 

необхідних для здійснення педагогічно-

творчої діяльності в мистецькій сфері; 

– розвиненою мотивацією та наявністю 

внутрішніх пізнавальних мотивів до 

здійснення інтелектуально-творчої діяльності; 

– високим рівнем засвоєння набутих 

загально-гуманітарних та фахових знань, 

загальнокультурних та фахових компетенцій; 

– сформованим художньо-творчим 

мисленням, на основі якого майбутні 

педагоги-музиканти демонструють шляхи 

розв’язання творчих завдань через різні види 

аналітично-творчої діяльності; 

– наявністю розвинених психологічних 

характеристик, необхідних для розвитку 

інтелектуально-творчих здібностей, а саме – 

широка образна уява, розвинена емоційна 

сфера, творча інтуїція;  

– високим рівнем здійснення 

інтелектуально-творчої діяльності в процесі 

фахової підготовки, а також в умовах 

впровадження в освітній процес сучасних 

музично-педагогічних технологій; 

– творчим розв’язанням поставлених 

науково-дослідницьких завдань на основі 

застосування проблемно-пошукових методів, 

використовуючи результати проведених 

досліджень в інтелектуально-творчій 

діяльності та самостійній роботі; 

– здатністю до творчого самовираження 

та самовиявлення в процесі фахової 

підготовки шляхом знаходження якісно нових 

та неординарних рішень музично-

педагогічних завдань, упровадження 

інноваційних педагогічних прийомів у 

здійсненні музично-педагогічної діяльності. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. У результаті проведеного 

дослідження нами визначено та 

охарактеризовано критерії, з-поміж яких: 

фахово-мотиваційний, пізнавально-

операційний, дослідницько-пошуковий  та 

творчо-продуктивний критерій. Згідно до 

заявлених критеріїв визначено відповідні 

показники. Згідно із визначеними критеріями 

та їх показниками було встановлено й 

схарактеризовано рівні розвитку 

інтелектуально-творчих здібностей майбутніх 

педагогів-музикантів – низький 

(індиферентний), середній (умотивований) та 

високий (творчий) у процесі їх професійної 

підготовки з урахуванням запропонованих у 

дослідженні педагогічних умов.  

Перспективи подальших наукових 

досліджень можуть бути пов’язані з 

обґрунтуванням структурно-функціональної 

моделі розвитку інтелектуально-творчих 

здібностей майбутніх педагогів-музикантів. 
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БРИЛІН Борис Андрійович, ГАВРИЛЮК Оксана Анатоліївна. ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ 

РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ 

У статті проаналізовано та обгрунтовано основні структурні компоненти категорії 

«естетична культура», визначено, що становлення належного рівня естетичної культури  

майбутніх педагогів залежить від створення об’єктивних умов для розвитку їх естетичного смаку. 

Різноаспектно розглянуто категорії «смак», «художній смак»,  «музична мода» як багатозначні 

соціокультурні явища. Визначено, що розвиток естетичної культури є процесом удосконалення 

художнього смаку особистості, що відбувається при цілеспрямованому впливові, який реалізується 

у творчому процесі з визначеним естетичним ідеалом. Обґрунтовано необхідність розвитку 

чуттєвого досвіду особистості, який на інтелектуальному рівні сприятиме формуванню 

естетичних почуттів, що є еквівалентними параметрами інтенсивності, валентності і 

когнітивним змістом музичної творчості.  

Ключові слова:  естетична культура, музична мода, художній смак, естетичні почуття, 

особистість. 

BRYLIN Borys Andriyovych, HAVRYLYUK Oksana Anatoliivna. MAIN COMPONENTS OF THE 

DEVELOPMENT OF AESTHETIC CULTURE OF PERSONALITY 

The main structural components of the category «aesthetic culture» are analyzed in the article. The 

peculiarities of the relationship between the structural components of culture: aesthetic ideal, taste, interest, 

feelings are substantiated. Based on scientific research of the problem, it is determined that the formation of 

the appropriate level of aesthetic culture of future teachers depends on the creation of objective conditions 

for the development of their aesthetic taste.  

The categories «taste» and «musical fashion» are considered in various aspects as multifaceted socio-

cultural phenomena. It is substantiated that musical fashion causes the process of imitation in different 

directions. It is determined that under favorable conditions, musical fashion contributes to a serious 

reorientation of artistic taste. The criteria of self-affirmation of the personality and their manifestation are 

analyzed. It is emphasized that the musical values of the previous historical period still serve to improve the 

taste and emotional sphere of the individual, regardless of the structure of society. It is determined that 

artistic taste in this aspect acts as a certain value orientation and a mechanism for regulating the aesthetic 

consciousness of the individual.  

The functional interrelation of taste with other components of aesthetic culture and its role in the 

process of realization of the prospect of aesthetic improvement of personality in all forms of its artistic 

cultural practice are studied. It is determined that the development of aesthetic culture is a process of 

improving the artistic taste of the individual, which occurs under purposeful influence, which is realized in 

the creative process with a certain aesthetic ideal. Necessity of development of sensory experience of the 

person which on an intellectual level will promote formation of aesthetic feelings which are equivalent 

parameters of intensity, valence and cognitive maintenance of musical creativity is substantiated. 

Keywords: aesthetic culture, musical fashion, artistic taste, aesthetic feelings, personality. 

 

ВАЙНТРАУБ Марк Абрамович. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ 

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ  

Стаття присвячена проблемі оцінювання ефективності розвитку в освітній університетській 

галузі. Обґрунтовано актуальність і необхідність розвивати систему підготовки фахівців у галузі 

технологічній освіті. Проаналізовано значущість технологічної освіти на виробництві та інших 

закладах, у соціальному житті. Обґрунтовано складові розвитку технологічної освіти в 

університетській освіті в Україні (створення знань; дослідницько-підприємницької діяльності; 

забезпечення соціального розвитку, організація і співробітництво у вітчизняному і міжнародному 

освітньому просторі, організація навчання; пропагування технологічної освіти, трудового навчання, 

технології; вивчення впливу психолого-педагогічних, фізіологічних генетичних, гендерних 

особливостей людини; впровадження нової технологічної культури) з відповідними показниками.  

Ключові слова: технологічна освіта, розвиток, ефективність, університет, оцінювання, вища 

освіта. 

VAINTRAUB Mark ABRAMOVYCH. EVALUATION OF EFFICIENCY OF TECHNOLOGICAL 

EDUCATION DEVELOPMENT IN THE UNIVERSITY EDUCATION SYSTEM 

The article is devoted to the problem of evaluating the effectiveness of development in the educational 

university field. The urgency and necessity to develop a system of training specialists in the field of 

technological education are substantiated. 

The importance of technological education in production and other institutions in social life is 

analyzed. Components of development of technological education in university education in Ukraine 

(creation of knowledge; research and entrepreneurial activity; ensuring social development; organization 
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and cooperation in domestic and international educational space; organization of training, promotion of 

technological education, labor training, technology, studying the influence of psychological and 

pedagogical? physiological genetic, gender characteristics of man; introduction of a new technological 

culture) with relevant indicators. 

A model is presented that reflects the system of the seven main components of labor protection 

development in higher education. Relevant component parameters are substantiated for each component. 

The model in the form of the formula of efficiency of development of technological education in 

university education is developed; formulas of component coefficients: creation of knowledge; research and 

entrepreneurial activity; ensuring social development; organization and cooperation in domestic and 

international educational space; organization of training, promotion of technological education, labor 

training, technology, studying the influence of psychological and pedagogical? physiological genetic, 

gender characteristics of man; introduction of a new technological culture, which include relevant 

indicators. The study of appropriate formulas provides an opportunity to make a dynamic management 

decision to change or stabilize the situation. 

The result of this model helps to trace and establish current trends in the development of technological 

education, to make a forecast of the effectiveness of this development in the given circumstances in the 

future. 

The proposed material will be of interest to teachers of higher education institutions in the field of 

technological education. The study does not cover all aspects of the problem of evaluating the development 

of technological education and its future professionals. The prospect of further research requires the 

development of a model that provides new principles, approaches, forms and methods of forming 

professional competence in future professionals in the field of technological education. 

Keywords: technological education, development, efficiency, university, evaluation, higher education. 

 

КУЗЬМІНСЬКИЙ Анатолій Іванович, БІДА Олена Анатоліївна. ГУМАНІТАРНО-

ЕКЗИСТЕНЦІЙНА СПОРІДНЕНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ Й УКРАЇНСЬКИХ КОРИФЕЇВ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ Й НАУКИ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ 

У статі розглядається життєвий шлях видатних педагогів, з’ясовується професійне кредо 

видатних педагогів-гуманістів. І Януш Корчак (Генріх Гольдшміт), і Олександр Захаренко, Іван 

Зязюн – продовжувачі кращих традицій своїх країн – Польщі й України.  

Ключові слова: педагоги, гуманітарно-екзистенційна спорідненість, польські й українські 

корифеї педагогічної практики й науки, історична ретроспектива, професійне кредо видатних 

педагогів-гуманістів, Польща, Україна. 

KUZMINSKYI Anatoliy Ivanovych, BIDA Olena Anatoliivna. HUMANITIES AND EXISTENCE 

RELATIONSHIP BETWEEN POLISH AND UKRAINIAN CORPHEES OF PEDAGOGICAL 

PRACTICE AND SCIENCE IN HISTORICAL RETROSPECT 

The article examines the life of outstanding teachers Janusz Korczak (Henryk Goldschmidt), Alexander 

Zakharenko, and Ivan Zyazyun, the successors of the best pedagogical traditions of the past. The 

professional credo of outstanding humanist educators is clarified, the common in their humanitarian-

existential paradigm is explored, which is now clearly outlined in modern domestic and foreign pedagogy, 

which is based on existences on psychology based on the primacy of human existence in the world. If in the 

knowledge-oriented paradigm the teacher acts as a translator of knowledge, leader of the learning process, 

in the personality-oriented-organizer, tutor, assistant in the process of acquiring knowledge, then in the 

humanitarian-existential paradigm the teacher acts as an equal subject of interaction, consultant, facilitator. 

This is the pedagogical ideology professed by J. Korchak, O. Zakharenko, and I. Zyazyun. 

History does not know many educators, teachers, to whom thousands of students are grateful, whose 

names are engraved on the tablets of memory. Among them are the names of Janusz Korczak, Oleksandr 

Zakharenko, and I. Zyazyun, who hurried to do good to people and gave their lives for the dignified lives of 

others. 

Educators were convinced that for all the troubles and limitations of life, good in the world is much 

more than evil, that really good is the hardest thing, that charity requires special talent, boundless tolerance 

and patience, sacrifice for the good of people. This is what they proved with their life and professional feat. 

Three teachers – a Pole and a Ukrainian – were able to rise to such heights due to the fact that they 

firmly «stood on the shoulders» of their predecessors, humanist teachers Jan Amos Comenius, Gregory 

Skovoroda, Johann Pestalozzi, Jean-Jacques Rousseau, Pamfil Yurkiewicz, Konstantin Ushinsky Herbart 

and others. 

We set the goal: to consider the life of outstanding teachers Janusz Korczak, Alexander Zakharenko, I. 

Zyazyun – the successors of the best pedagogical traditions of their countries – Poland and Ukraine; to find 

out the professional credo of prominent humanities educators, as their work is not used by scientists and 

practitioners to the extent that it deserves. 
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It is concluded that the implementation of the philosophy of the heart characteristic of the methodology 

of pedagogical activity of Janusz Korczak, Oleksandr Zakharenko, I. Zyazyun is especially important today. 

The educational paradigm of outstanding teachers is defined as follows: to educate a person who knows 

how and wants to do good for people, who knows how to overcome life's adversities, without losing dignity 

and without giving up his dream. 

Keywords: teachers, humanitarian and existential kinship, Polish and Ukrainian luminaries of 

pedagogical practice and science, historical retrospective, professional credo of outstanding humanist 

teachers, Poland, Ukraine. 

 

КУЧАЙ Олександр Володимирович, ІВАНЧЕНКО Галина Борисівна. ФОРМУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: 

СВІТОВИЙ ДОСВІД 

У статті доведено, що інформаційна культура стала культурою життєдіяльності в 

інформаційному суспільстві. Основою інформаційної культури особистості є знання про 

інформаційне середовище, закони його функціювання й розвитку, а головне – досконале вміння 

орієнтуватися в безмежному сучасному світі інформації. Сучасного учня може підготувати тільки 

творчий учитель, який сприяє генеруванню новаторських ідей, відкритий до ініціативи оточення, 

постійно збагачує свої знання, поліпшує фахові компетенції. У руслі наукового пошуку 

проаналізовано й узагальнити освітній досвід країн ЄС і США. У Великій Британії, Польщі, 

Німеччині й ін., а також у США розроблено і впроваджено мультимедійні технології на всіх рівнях 

освіти. Нині Фінляндія, Швеція, Норвегія й Данія є світовими лідерами в галузі розбудови 

інформаційного суспільства. Зазначено, що у сучасному інформаційному суспільстві необхідна 

підготовка вчительських кадрів, спроможних оперувати мультимедійними технологіями. Широке 

застосування сучасних мультимедійних технологій суттєво підвищує ефективність навчального 

процесу. 

Ключові слова: інформаційна культура, інформаційне суспільство, майбутній вчитель 

початкових класів, світовий досвід, підготовка вчительських кадрів, мультимедійні технології. 

KUCHAI Oleksandr Volodymyrovych, IVANCHENKO Halyna Borysivna. FORMATION OF THE 

INFORMATION CULTURE OF THE FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHER: WORLD 

EXPERIENCE 
The article proves that information culture has become a culture of life in the information society. The 

basis of information culture of the individual is knowledge of the information environment, the laws of its 

functioning and development, and most importantly – the perfect ability to navigate in the boundless modern 

world of information. In recent years, of particular interest is the world experience of using multimedia 

technologies, which shows that the information space is constantly changing. Recognizing the expediency of 

starting multimedia education at an early school age, it should be noted that the modern primary school 

teacher interprets education as a research process in which the student independently looks for options to 

solve problems. Such a student can be prepared only by a creative teacher who promotes the generation of 

innovative ideas, is open to the initiative of the environment, constantly enriches his knowledge, improves 

professional competencies. The work of a creative teacher is characterized by continuous search, research, 

experimentation, engagement in the implementation of the goals of the educational process. 

In line with scientific research, it is important to analyze and summarize the educational experience of 

the EU and the United States. In the United Kingdom, Poland, Germany, etc., as well as in the United 

States, multimedia technologies have been developed and implemented at all levels of education. Today, 

Finland, Sweden, Norway and Denmark are world leaders in building the information society. According to 

the index of K-society (knowledge-based society), as well as intellectual assets, these countries are 

confidently among the top five world leaders. In recent decades, all developed countries have adopted 

concepts and regulations, formulated strategies and tactics for information development. 

It is noted that in the modern information society it is necessary to train a large number of teachers 

capable of operating with multimedia technologies. Widespread use of modern multimedia technologies 

significantly increases the efficiency of the educational process. 

The experience of informatization of education systems of other countries shows that one of the 

conditions for the success of the country is the formation of teachers as a professional information culture 

and general information culture, understanding it and using it for self-development, self-education. 

Keywords: information culture, information society, future primary school teacher, world experience, 

teacher training, multimedia technologies. 

 

КУЧАЙ Тетяна Петрівна. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У 

НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ ЯПОНІЇ 

У статті з’ясовано, що в Японії значна увага приділяється формуванню естетичних традицій у 
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сім’ї засобами природи. Роль релігії у них заміняє культ краси, породжений обожнюванням природи. 

Народ вважає природу мірилом своїх уявлень про прекрасне. Важливим засобом впливу на людську 

душу в релігіях світу мають колективні обряди. Для Японії характерна колективна творчість.  

Ключові слова: естетичне виховання, дитина, Японія, напрями формування естетичної 

свідомості учнів початкових класів, система виховання Японії. 

KUCHAY Tetiana Petrivna. AESTHETIC EDUCATION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN 

THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM OF JAPAN 

The article finds that in Japan, much attention is paid to the formation of aesthetic traditions in the 

family by natural means. The role of religion in them replaces the cult of beauty, generated by the worship 

of nature. People consider nature a measure of their ideas of beauty. Collective rites are an important 

means of influencing the human soul in the world's religions. Japan is characterized by collective creativity. 

The playful atmosphere that arose during the tea action contributed to the feeling of «one heart».  

The tea rite is the key to knowledge of national psychology, no less important than the bushido – the 

moral code of the samurai. Considering the aestheticization of the educational environment and its rooting 

in the minds of the Japanese in kindergarten and primary school, it should be noted that learning in Japan 

begins in kindergarten at the age of three. These educational institutions are not compulsory educational 

institutions and are designed to develop the mental and physical abilities of the child in order to ensure the 

process of adaptation to further education. In Japanese kindergartens classes are held on the development 

of musical and artistic abilities. The content of classes is national in nature.  

The principle of education in the spirit of national traditions continues at school in lessons of music, 

drawing and handicrafts, home economics. The course of study in primary school is 6 years (6–12), during 

which children receive the basics of general knowledge in accordance with their mental and physical 

development. After graduating from school, every teenager should know 240 shades of colors that have 

numbers and names. Leading place in the aesthetic education of the child is learning to write.  

When teaching hieroglyphics, the line between calligraphy and drawing is blurred. It is investigated 

that the formation of aesthetic consciousness of primary school students in the education system of Japan is 

in the following areas: 1) educational (subject teaching of the basics of aesthetic education); 2) educational 

(expression of the unity of man and nature during mass events through aesthetic empathy, group 

consciousness; 3) providing methodological literature for children, parents, teachers, which contributes to 

the formation of the principles of artistic thinking. Analysis of aesthetic education in primary school in 

Japan shows the uniqueness and originality of this process. 

Keywords: aesthetic education, child, Japan, directions of formation of aesthetic consciousness of 

primary school students, Japanese education system, formation of aesthetic traditions in family, means of 

nature, cult of beauty, collective creativity, principle of education, national traditions 

 

ЛОБОВА Ольга Володимирівна, ПЛУТЕНКО Альона Володимирівна. ПЕДАГОГІЧНІ 

УМОВИ РОЗВИТКУ УЯВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ МУЗИЧНО-ТВОРЧОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Метою статті є обґрунтування педагогічних умов розвитку уяви молодших школярів у процесі 

музично-творчої діяльності. Визначено такі педагогічні умови: цілеспрямоване стимулювання 

дитячої творчості й підтримка творчих проявів дитини в музично-творчій діяльності; 

систематичне використання різноманітних методів розвитку уяви, ігор, спеціальних словесних і 

практичних завдань у різних видах музично-творчої діяльності; широке застосування інтеграції 

музики з іншими мистецтвами (літературним, образотворчим, хореографічним, театральним 

тощо). 

Ключові слова: розвиток уяви, педагогічні умови, молодші школярі, музично-творча діяльність, 

інтеграція музики з іншими мистецтвами. 

LOBOVA Olga, PLUTENKO Alyona. PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE 

DEVELOPMENT OF THE IMAGINATION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS 

OF MUSIC AND CREATIVE ACTIVITY 

The article considers the problem of imagination development of junior schoolchildren. The aim is to 

substantiate the pedagogical conditions for the development of the imagination of younger students in the 

process of musical and creative activities. These conditions are interpreted as a set of specially selected and 

developed guidelines, content and methods of music education, the implementation of which will contribute 

to the most effective development of children's imagination in the process of musical and creative activities. 

Accordingly, the following pedagogical conditions are defined and substantiated: 1) purposeful 

stimulation of children's creativity and support of creative manifestations of the child in musical and 

creative activities (creation of psychologically comfortable atmosphere; providing each child with 

opportunities for creative self-realization; individual musical abilities of each child, etc.); 2) systematic use 

of various methods of imagination development in different types of musical and creative activities 
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(encouraging children to attentive perception, transmission of musical impressions in the story, movements, 

drawing; the use of various games and special verbal and practical tasks); 3) wide application of 

integration of music with other arts (literary, fine, choreographic, theatrical, etc.). 

Prospects for further scientific research are to experimentally test the reasonable pedagogical 

conditions for the development of the imagination of younger students in the process of musical and creative 

activities. 

Keywords: development of imagination, pedagogical conditions, junior schoolchildren, musical and 

creative activity, integration of music with other arts. 

 

МАРУСИНЕЦЬ Мар’яна Михайлівна. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ 

ФОРМУВАННЯ ТРАНСКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-

МУЗИКАНТІВ 

У статті презентовано структурно-функціональна модель формування транскультурної 

компетентності майбутніх педагогів-музикантів, презентовано три блоки досліджуваного 

феномена, а саме: методологічно-цільовий, процесуально-операційний та оцінно-результативний; 

презентовано педагогічні умови, як-от: стимулювання мотиваційно-ціннісної сфери майбутніх 

педагогів-музикантів у процесі вивчення фахових та варіативних дисциплін;  використання 

музично-комп’ютерних технологій та інноваційних методів навчання; актуалізація науково-

дослідної роботи майбутнього педагога-музиканта шляхом участі студентів у наукових гуртках та 

проблемних групах.   

Ключові слова: транскультурна компетентність, структурно-функціональна модель, 

майбутні педагоги-музиканти, принципи, підходи, форми, методи, педагогічні умови. 

MARUSINETS Maryana Mikhailovna. STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL OF 

FORMATION OF TRANSCULTURAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS-MUSICIANS 

The article presents a structural and functional model of the formation of transcultural competence of 

future music teachers.  

The obtained results confirmed the achievement of the set goal and gave grounds to draw the following 

conclusions: as a result of development and theoretical substantiation of structural-functional model of 

formation of transcultural competence of future music teachers we specified the content of key research 

concepts – «competence» and «transcultural competence». 

Transcultural competence of future music teachers includes a combination of national and universal 

values based on the principle of cultural conformity, which allows not only to perform their work, but also 

determines the readiness for intercultural dialogue and pedagogical interaction in a multicultural 

educational space.  

Тhree blocks of the studied phenomenon are presented, namely: methodological-target, procedural-

operational and evaluation-effective; the purpose and tasks, and also methodological approaches are 

defined, among which: civilizational, synergetic, transdisciplinary, systemic, hermeneutic, competence, 

culturological, technological. 

In addition, the principles, forms and methods of formation of the studied phenomenon are offered; 

pedagogical conditions are presented, such as: stimulation of motivational and value sphere of future 

teachers-musicians in the process of studying professional and variable disciplines; use of music and 

computer technologies and innovative teaching methods; actualization of research work of the future 

teacher-musician through participation of students in scientific circles and problem groups. In addition, the 

criteria, indicators and levels of formation of transcultural competence of future music teachers are 

proposed. 

Keywords: transcultural competence, structural-functional model, future teachers-musicians, 
principles, approaches, forms, methods, pedagogical conditions. 

 

МОЗГАЛЬОВА Наталія Георгіївна, МАРТИНЮК Анна Анатоліївна. КВАРТЕТ № 3                     

В. СИЛЬВЕСТРОВА: ДО ПИТАННЯ ТЕМБРОВОЇ ДРАМАТУРГІЇ 

У статті визначено, що усе розмаїття стилістики другої половини ХХ століття відображує 

творчість В. Сильвестрова. Автор синтезує сучасні технічні прийоми з класичними. Особливу увагу 

композитор надає тембро-фонічній стороні інструменту. Проаналізовано Третій квартет 

В. Сильвестрова з позиції тембрової драматургії. У якості рушійної сили квартету композитор 

обирає тембровий, тематичний, ритмічний розвиток. Визначено, що будова квартету наближена 

до форми сюїти. Фактурна організацію твору складається з трьох тембрових шарів. Також 

спостерігається оркестрове diminuendo, темброве згортання та зменшення оркестрової 

насиченості.  

Ключові слова: квартет В.  Сильвестрова, темброва драматургія.  
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MOZGALOVA Natalia Georgievna, MARTYNYUK Anna Anatoliyivna. QUARTET № 3                      

V. SILVESTROVA: ON THE QUESTION OF TEMBER DRAMA 

The article states that all the diversity of stylistics of the second half of the twentieth century reflects 

the work of V. Silvestrov. The author synthesizes modern techniques with classical ones. The composer pays 

special attention to the timbre-phonic side of the instrument. V. Silvestrov's Third Quartet from the 

standpoint of timbre drama is analyzed. The composer chooses timbre, thematic and rhythmic development 

as the driving force of the quartet. It is determined that the structure of the quartet is close to the form of a 

suite. The textural organization of the work consists of three timbre layers. There is also orchestral 

diminuendo, timbre folding and a decrease in orchestral saturation. 

Timbre drama as an independent sphere: timbre is determined not just by sound color, but by an 

important dramatic factor, closely related to other linguistic means, form. All the diversity of stylistics of the 

second half of the twentieth century reflects the work of V. Silvestrov. His compositional identity crystallizes 

against the background of modernist tendencies. She filigree synthesizes modern techniques with classical 

ones. 

Analysis of the Third String Quartet by V. Silvestrov allows us to conclude that the composer pays 

special attention to the timbre-register layers, which are endowed with individual content. The realization of 

the lyrical and philosophical orientation of the work is embodied by means of timbre drama, which consists 

in the following: the use of the timbre of string instruments as a component of a complex musical and 

dramatic system of the work; the means of updating the material in the Third Quartet include timbre, 

thematic, rhythmic, development; multi-layered fabric, which consists of three layers: soloist parts, 

undertone and pedal layers; orchestral diminuendo, which involves timbre folding and reduction of 

orchestral saturation at the end of each part; wide dynamic palette consisting of gradations pp-ff. 

Timbre dramaturgy is a multifaceted complex that actively interacts with various means of musical 

expression, using timbre as the main organizing factor of musical drama, assigning certain semantic groups 

certain semantic meanings. V. Silvestrov attached great importance to the timbre palette, color painting of 

his works. The composer sought to operate on them not only while working on large symphonic cycles, but 

also in the field of chamber music. So, consider the specifics of timbre drama in the works of V. Sylvester on 

the example of his Third String Quartet. 

Keywords: V. Silvestrov Quartet, timbre drama. 

 

ОРОС Ільдіко Імріївна. СТАН ПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

РОБІТНИЧИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ 

Метою статті є розгляд стану підготовки і підвищення кваліфікації робітничих та 

педагогічних кадрів в Україні, для порівняння з Великою Британією. У статті використано методи 

дослідження: теоретичні (аналіз філософської, педагогічної, психологічної літератури); 

інтерпретаційно-аналітичний метод; метод порівняльно-історичного аналізу. Визначено та 

коротко схарактеризовано види неперервного професійного навчання робітничих та педагогічних 

кадрів в Україні: первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації.  

Ключові слова: підготовка, підвищення кваліфікації, робітничі та педагогічні кадри, Україна, 

освіта дорослих, неперервне навчання фахівців, види неперервного професійного навчання, освіта 

упродовж життя. 

OROS Ildiko Imriіvna. STATE OF TRAINING AND IMPROVEMENT QUALIFICATION OF 

PERSONNEL AND PEDAGOGICAL STAFF IN UKRAINE 
The purpose of the article is to consider the status of training and professional development of labor 

and teaching staff in Ukraine, for comparison with the United Kingdom. 

In the article methods of research are used: theoretical (analysis of philosophical, pedagogical, 

psychological literature), for substantiation of initial research positions; interpretive-analytical method, on 

the basis of which Ukrainian and foreign sources are studied using synthesis, analysis, systematization and 

generalization; the method of comparative-historical analysis, to identify the trend of adult education. 

The article defines and briefly describes the types of continuous vocational training of workers and 

teaching staff in Ukraine: primary vocational training, retraining, advanced training. Training, retraining 

and retraining of workers' occupations are carried out in vocational schools, general educational 

institutions, directly in production. The shortcomings in the work of the mentioned institutions are noted, 

their financing is insufficient. 

Adult education is presented as a component of the system of continuous education, the purpose of 

which is the socio-economic adaptation of an adult to the transformations that take place in society; 

prolonged process and the result of the development and education of the individual, with the help of 

educational programs and through the implementation of educational services throughout life (according to 

L. Lukyanova). 

The system of postgraduate education of pedagogical workers, represented by institutions of 
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postgraduate education of teaching staff, does not provide the potential that is incorporated into LLL, 

including non-formal and informal education, the need to streamline funding. Improvement of qualification 

and retraining of pedagogical staff is carried out by the correspondence unit of universities. It is a question 

of creating a variety of adult education programs at universities, which will be highlighted in our further 

work. 

Keywords: training, qualification improvement, workers and teaching staff, Ukraine, adult education, 

continuous training of specialists, types of continuous vocational training, education throughout life. 

 

ПРІМА Раїса Миколаївна, БОРТНЮК Тетяна Юріївна. АКТУАЛІТЕТИ ФОРМУВАННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ 

У статті проаналізовано актуальні аспекти формування підприємницької компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи через інституційне обґрунтування порушеної проблеми; 

дифініціювання підприємливості як ключової, наскрізної компетентності; науковий дискурс щодо 

формування підприємницької компетентності майбутнього вчителя початкової школи у площині 

вітчизняного і зарубіжного досвіду. Узагальнено, що формування підприємницької компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи є одним із пріоритетних напрямків вдосконалення  системи 

педагогічної освіти в Україні в контексті адаптації до вимог загальноєвропейського і світового 

освітнього простору. 

Ключові слова: актуальні аспекти, досвід, майбутній учитель, підприємливість, освітній 

простір, підприємницька компетентність, початкова школа. 

PRIMA Raisa Mykolayivna, BORTNYUK Tetyana Yuriyivna. ACTUALITIES OF FORMATION 

OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHER 

The article analyzes the current aspects of the formation of entrepreneurial competence of the future 

primary school teacher through the institutional justification of the problem; defining entrepreneurship as a 

key, cross-cutting competence; scientific discourse on the formation of entrepreneurial competence of future 

primary school teachers in the field of domestic and foreign experience.  

Institutionally sound solution of the problem is presented by his legislative interpretation as the ability 

to generate new ideas and initiatives and implement them in order to improve their own social status and 

well-being, and the development of society and the state; as the ability to entrepreneurial risk, legitimization 

in the conceptual model of Entre Comp as a cross-cutting competence applied in all spheres of life, within 

the project «Educational policy and peer education» through a set of skills in the professional standard for 

professions «Primary school teacher Institution of General Secondary Education» and» Teacher of 

Institution of General Secondary Education»  as a general competence that provides the ability to creatively 

search for and implement new ideas, to self-presentation and the results of their professional activities; 

ability to manage one's own life and career. Scientific discourse on the formation of entrepreneurial 

competence of future primary school teachers in the field of domestic and foreign experience is illustrated in 

the characteristics of an entrepreneurial teacher with entrepreneurial competence, coordinators of the 

Ukrainian-Polish project «Lessons with an entrepreneurial background», author positions. 

 It is generalized that the formation of entrepreneurial competence of the future primary school teacher 

is one of the priority directions of improving the system of pedagogical education in Ukraine in the context 

of adaptation to the requirements of the European and world educational space. 

Keywords: actual aspects, experience, future teacher, entrepreneurship, educational space, 

entrepreneurial competence, primary school. 

 
ЧЕРКАСОВ Володимир Федорович. МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І 

МОЛОДІ В КОРОЛІВСТВІ ДАНІЯ 

У статті здійснено спробу схарактеризувати систему музично-естетичного виховання дітей і 

молоді в Королівстві Данія. Відповідно до навчальних планів і навчальних програм визначено зміст 

та організацію освітнього процесу в середніх загальноосвітніх школах,  узагальнено досвід 

проведення уроків та позакласної роботи з художньо-естетичного виховання дітей і молоді. 

Ключові слова: уроки музики, основні види діяльності на уроках музики, розвиток 

індивідуальних творчих здібностей дітей і молоді. 

CHERKASOV Volodymyr Fedorovich. MUSIC AND AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN 

AND YOUTH IN THE KINGDOM OF DENMARK   
The article attempts to characterize the system of musical and aesthetic education of children and youth 

in the Kingdom of Denmark. In accordance with the curricula and study programs, the content and 

organization of the educational process in secondary schools are determined, the experience of conducting 

lessons and extracurricular activities in artistic and aesthetic education of children and youth is 

summarized. 
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In view of the above, it should be noted that the Ministry of Education and the Ministry of Culture of 

Denmark, together with the municipalities, take care of the formation of the spirituality of children and 

youth through the arts. Compilers of school programs in «Music»  try to involve students in various forms of 

music, which has a positive impact on the development of their musical abilities and overall development, 

introduces world examples of classical, contemporary and folk music. 

It is very valuable that the main factors that ensure the success of general music education in Denmark 

at the global level are the ability of the Ministry of Education and the Ministry of Culture to respond to the 

needs of society, as reflected in updating themselves in accordance with the requirements of today; 

professionally verified and balanced curricula and training programs in «Music» for secondary schools; 

successfully developed system of financing and encouraging young people to realize themselves in the field 

of cultural and artistic activities.  

Music and aesthetic education in the country is carried out both in class and in extracurricular 

activities and is considered an important factor in the assimilation of European and national values. 

Students participate in various types of musical and creative activities, listen to and analyze works of 

musical art by domestic and foreign composers, learn to play musical instruments, learn musical literacy 

and take an active part in making music. Involvement of children and youth in active musical and creative 

activities contributes to the formation of the spiritual culture of the individual and has a positive effect on 

the education of the citizen of his country. 

Keywords: music lessons, main types of activities in music lessons, development of individual creative 

abilities of children and youth. 

ЧИЧУК Антоніна Петрівна. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Й ВЕКТОРИ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ І США 

У статті доведено, що результати досліджень концептуальних положень формування 

освітньої системи підвищення кваліфікації учителів у США і Великій Британії свідчать, що їх 

характер пов'язаний з розвитком історії країн. Зокрема, розвивається тенденція інтеграції курсової 

та внутрішкільної форм підвищення кваліфікації на базі співробітництва учителів із фахівцями 

ЗВО; піднімається питання про демократизацію навчального процесу підвищення кваліфікації 

вчителів початкової школи: створюється партисипативний стиль навчання, що здійснюється 

колегіально (вчитель бере участь у розробці змісту програми і пропонує включити до програми 

питання, необхідні для розв’язання їх у процесі навчання на курсах, в чому вчитель початкової школи 

також бере активну участь). 

Ключові слова: перепідготовка, підвищення кваліфікації, учителі початкової школи, Велика 

Британія, США. 

CHYCHUK Antonina Petrivna. CURRENT DEVELOPMENT TRENDS AND VECTORS OF 

MODERNIZATION OF PEDAGOGICAL EDUCATION IN GREAT BRITAIN AND USA 

The article emphasizes that the UK and the United States are creating a regulatory framework for the 

training of primary school teachers, ie the issue is resolved at the state level. The development of the system 

of retraining and advanced training of primary school teachers for a long time is based on the conceptual 

foundations of pedagogy, which ensures the functioning of this system. 

The results of research on the conceptual provisions of the formation of the educational system of 

teacher training in the United States and Great Britain show that their nature is associated with the 

development of national history. In particular, there is a tendency to integrate course and in-school forms of 

professional development on the basis of cooperation of teachers with freelance specialists; the question of 

democratization of the educational process of professional development of primary school teachers is 

raised: a participatory style of teaching is created, which is carried out collegially (the teacher participates 

in developing the content of the program and proposes to include in the program primary school is also 

actively involved). 

According to the results of research on the conceptual provisions of the formation of the educational 

system of teacher training in the United States and Great Britain, their nature is associated with the 

development of national history. In particular, there is a tendency to integrate course and in-school forms of 

professional development on the basis of cooperation of teachers with freelance specialists; the question of 

democratization of the educational process of professional development of primary school teachers is 

raised: a participatory style of teaching is created, which is carried out collegially (the teacher participates 

in developing the content of the program and proposes to include in the program primary school is also 

actively involved). 

Keywords: retraining, advanced training, primary school teachers, Great Britain, USA. 
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ШАНДРУК Світлана Іванівна, ЧАБАНОВИЧ Надія Богданівна. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ 

ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АМЕРИКАНСЬКИХ 

АНЕСТЕЗІОЛОГІВ-РЕАНІМАТОЛОГІВ 

Професійна підготовка майбутніх лікарів анестезіологів-реаніматологів у США базується на 

компетентнісному підході, який реалізується на всіх етапах навчання в університеті шляхом вибору 

різних форм навчальної, наукової, виховної роботи. В статті аналізується набір компетенцій, які 

допоможуть визначити основні навички, якими повинен володіти кожен майбутній анестезіолог-

реаніматолог. 

Ключові слова: професійна підготовка; майбутні анестезіологи-реаніматологи; 

компетентнісний підхід; базові навички; медична школа; США. 

SHANDRUK Svitlana Ivanivna, CHABANOVYCH Nadiya Bohdanivna. COMPETENCES 

APPROACH TO PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE AMERICAN 

ANESTHESIOLOGISTS-RESUSCITATORS 

The study of American experience of professional preparation of future anesthesiologists-resuscitators 

showed that in this country clear criteria for admission to medical universities have been developed and 

implemented, which differ significantly from the list of requirements in Ukrainian medical schools and allow 

to establish professional suitability, readiness, motivation of entrants at the stage of medical school. In this 

regard, we consider it appropriate to carefully study the US experience in the aspect of professional 

preparation of future anesthesiologists-resuscitators at American schools of medicine. Professional 

preparation of future anesthesiologists-resuscitators in the United States is based on competency approach 

which is implemented at all stages of training in the University by choosing different forms of teaching, 

research, educational work. Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) selected and 

endorsed a set of competencies to help define the foundational skills every practicing future 

anesthesiologists-resuscitators should possess: Practice-Based Learning and Improvement; Patient Care 

and Procedural Skills; Systems-Based Practice; Medical Knowledge; Interpersonal and Communication 

Skills; Professionalism.  

Relevant in the context of the researched problem is the experience of the United States of America, 

where the training of future doctors is carried out in accordance with world standards and aimed at forming 

a professional elite of society. Improving the quality of training of future anesthesiologists-resuscitators in 

accordance with international standards in order to strengthen competitiveness of national higher medical 

education, optimize conditions for international mobility of medical students in national and international 

labor markets due to Ukraine's proclamation of integration into the world community. 

One of the conditions of competitive medical education is stimulation of clinical thinking in medical 

students, the use of interdisciplinary approaches in saturating them with knowledge, skills and abilities. The 

future anesthesiologist-resuscitator must be prepared to systematically process a significant flow of 

information, to integrate knowledge from the whole complex of disciplines. 

Keywords: professional preparation; future anesthesiologists-resuscitators; competence approach; 

foundational skills; medical school; USA. 

  
ВИШПІНСЬКА Ярина Маноліївна. МУЗИЧНО-КУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МУЗИКАНТА-

ПЕДАГОГА 

У статті розглянуто проблему формування міжкультурної компетентності майбутнього 

музиканта-педагога засобами музично-культурної комунікації. Музична мова розглядається нами як 

універсальний модус культури, зрозумілий та доступний для сучасної молоді, чиї смаки та 

уподобання через відкритість Інтернет ресурсів та освітніх платформ зазнають постійної 

модифікації. Саме завдяки підготовці майбутніх музикантів-педагогів ми можемо розглядати 

музичне мистецтво у його різноманітті й багатогранності. Виховувати у своїх учнів прагнення 

вивчати, слухати, виконувати музику інших стилів, напрямів, епох і континентів, збагачувати їх 

музично-естетичні смаки й удосконалювати виконавські навички інтерпретації музичних творів.  

Ключові слова: музично-культурна комунікація, міжкультурна компетентність, музикант-

педагог, Буковина.  

VYSPINSKA Yaryna Manoliivna. MUSIC-CULTURAL COMMUNICATION AS A MEANS OF 

FORMATION OF INTERCULTURAL COMPETENCE OF THE FUTURE MUSICIAN-TEACHER 

 We consider the language of music as a universal model of culture, understandable and accessible to 

modern youth, whose tastes and preferences due to the openness of Internet resources and educational 

platforms are constantly being modified. Through the training of future musicians-teachers, we can consider 

the art of music in its diversity and versatility. To educate their students in the desire to study, listen, and 

perform the music of other styles, directions, epochs, and continents, enrich their musical and aesthetic 

tastes, and improve the performance skills of interpretation of musical works. 



НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Педагогічні науки Випуск 1 
 

 149 

 Involvement of higher education students in project activities will improve the technique of 

interpersonal relationships and stimulate their professional musical and performance training, 

strengthening skills of intercultural interaction. Significant in this direction is the experience of intercultural 

cooperation and ethnic attractiveness of the Bukovyna region, which has accumulated unique content for the 

formation of civil society based on the values of culture, education, adoption of another religion and 

worldview.  

The art of music and culture must be used as a universal means of establishing intercultural dialogue 

and cooperation. Musical and cultural communication has become an integral part of the implementation of 

musical and creative projects in strengthening the dialogue environment, partnership and intercultural 

competence of young people. Communication as a socially significant quantity today occupies a leading 

place in establishing a positive worldview. Without it, it is impossible to talk about understanding and 

agreeing on certain trajectories of action and achieving voluminous and sustainable communication 

between people.  

For each region of the country and the community, which represents its peculiarity, it is necessary to 

find or revive historically formed traditions of public and cultural communication, which gives confidence in 

restoring the image of historical and cultural center and filling it with modern landmarks: accessibility, 

openness, active communication with different populations. , intercultural tolerance, freedom of expression, 

ethics of interpersonal interaction, adequacy, involvement of musical culture as a universal means to 

achieve all these conditions. 

Keywords: musical-cultural communication, intercultural competence, musician-teacher, Bukovyna. 

 

ГАСНЮК Вероніка Василівна, ЗАВАДСЬКА Тетяна Миколаївна. ЗДОРОВЯЗБЕРІГАЮЧІ 

ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ СОЛЬНОГО СПІВУ 
У публікації актуалізовано проблему використання ефективних інноваційних технологій, в яких 

збереження здоров’я особистості є пріоритетним завданням в процесі підготовки майбутніх 

артистів-вокалістів, викладачів сольного співу. Узагальнено погляди дослідників щодо феномену 

«здоров’язберігаючих технологій», представлено авторське трактування поняття 

«здоров’язберігаючих технологій», яке висвітлюється з позицій мистецької освіти. З’ясовано, що 

здоров’язберігаючі технології – це цілісна система заходів, що включає взаємозв’язок і взаємодію 

усіх факторів освітнього середовища, спрямованих на збереження здоров’я здобувача на усіх етапах 

освітнього процесу, в якому особистість має можливість виявити емоції, почуття, що й 

виокремлює їх в ефективний засіб зняття внутрішньої напруги, відкриває чудові можливості для 

творчого самовираження.  

Ключові слова: здоров’язберігаючі технології, кінестетичне навчання, артист-вокаліст, 

викладач сольного співу. 

HASNYUK Veronika, ZAVADSKA Tetiana. HEALTHY SAVING TECHNOLOGIES IN SOLO 

SINGING CLASSES 

The publication highlights the problem of using effective innovative technologies in which maintaining 

the health of the individual is a priority in the training of future vocalists, teachers of solo singing.  

Researchers' views on the phenomenon of «health-preserving technologies» are summarized, and the 

author's interpretation of the concept of «health-preserving technologies» is presented, which is covered 

from the standpoint of art education.  

It was found that health technologies are a holistic system of activities that includes the relationship 

and interaction of all factors of the educational environment aimed at maintaining the health of the 

applicant at all stages of the educational process in which the individual has the opportunity to express 

emotions, feelings, which separates them into an effective means of relieving internal tension, opens up great 

opportunities for creative self-expression. 

The key competence of the future vocalist, teacher of solo singing is health. After all, it is important 

that classes not only contribute to the preservation of health, but also shape it. The health-preserving 

competencies of a future solo singing teacher are systematized knowledge of personal health and the health 

of others, the ability to integrate health-preserving technologies in solo singing lessons, as well as the 

willingness to create modern educational trajectories in the art school. 

Health-preserving technologies are a holistic system of activities that includes the interconnection and 

interaction of all factors of the educational environment, aimed at maintaining the health of the individual at 

all stages of the educational process. They are used in various activities, including singing. Solo singing is 

one of the types of performance in the field of musical art. It is a complex psychophysiological process in 

which a person has the opportunity to express emotions, feelings, which distinguishes it as an effective 

means of relieving internal tension, opens up great opportunities for creative expression by interpreting 

vocal works, developing vocal performance techniques. 

Keywords: health technologies, kinesthetic training, vocalist, solo singing teacher. 
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КІНАХ Неля Володимирівна. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-

ПЕДАГОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ВЧИТЕЛЯ 

У статті розглянуто принципи формування професійно-педагогічного підприємництва вчителя 

в системі післядипломної педагогчної освіти. На основі узагальнення результатів теоретичного 

аналізу напрацювань дослідників щодо аспектів підприємництва в освіті нами визначено такі 

основні принципи формування професійно-педагогічного підприємництва вчителя: науковості, 

доступності, поєднання традиційних та інноваційних технологій, полісуб’єктності, 

інтерактивності, рівневості, інноваційності, неперервності, технологізації, рефлексивності. 

Ключові слова: принцип, професійно-педагогічне підприємництво, вчитель, післядипломна 

педагогічна освіта. 

KINAKH Nelia Volodymyrivna. PRINCIPLES OF FORMATION OF TEACHER'S 

PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL ENTREPRENEURSHIP 

The reasons for the integration of entrepreneurship into the educational programs of the continuing 

education system are obvious: entrepreneurship is a key competence for lifelong learning. Teacher 

entrepreneurship involves a willingness to take the initiative and manage one's own learning, development 

and career, which are important aspects given the high level of uncertainty and complexity in today's 

society.  

The article considers the principles of formation of professional and pedagogical entrepreneurship of 

teachers in the system of postgraduate pedagogical education. The purpose of the article is to determine the 

basic principles of formation of professional and pedagogical entrepreneurship of teachers in the system of 

continuing education. Based on the generalization of the results of theoretical analysis of researchers' work 

on aspects of entrepreneurship in education, we have identified the following basic principles of 

professional pedagogical entrepreneurship of teachers: science, accessibility, combination of traditional 

and innovative technologies, polysubjectivity, interactivity, equality, innovation, continuity, technology, 

reflexivity.  

The above principles determine the research strategy and determine the leading ideas, research 

opinion on ways to solve the problem of forming professional and pedagogical entrepreneurship of teachers 

in a changing educational environment. Prospects for further research will be to provide a theoretical and 

methodological basis for the successful implementation of the model of formation of professional and 

pedagogical entrepreneurship of teachers in the system of continuing education. 

Entrepreneurship provides an interesting and relevant perspective for every teacher in terms of 

determining how we can best prepare young people for their future role in society, in which they will have to 

deal with an increasing number of complex, significant societal problems. Therefore, everyone should be 

able to develop an entrepreneurial spirit using entrepreneurship as a daily practice. Such a mood can 

provide entrepreneurial energy, enriching lives and enabling teachers to contribute to solving problems that 

arise in an open educational environment. 

Keywords: principle, professional and pedagogical entrepreneurship, teacher, postgraduate 

pedagogical education. 

 

ЛИМАНСЬКА Ольга Вікторівна, БАРАБАШ Ольга Володимирівна. ВИВЧЕННЯ 

«ПЛАСТИЧНОГО ТАНЦЮ» В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ 
У статті з’ясовано, що вивчення принципів та особливостей творчості видатних 

балетмейстерів та хореографів впливає на формування та розвиток індивідуального стилю 

майбутнього фахівця в галузі хореографічного мистецтва. В процесі вивчення курсу «Історія 

хореографічного мистецтва» формуються важливі професійні компетентності здобувачів вищої 

освіти. 

Ключові слова: естетика, естетичні принципи, пластичний танець, професійна підготовка 

хореографів. 

LYMANSKA Olha Viktorivna, BARABASH Olha Volodymyrivna. STUDY OF «PLASTIC 

DANCE» IN THE CONTEXT OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF 

FUTURE TEACHERS OF CHOREOGRAPHY 

The article notes that modern art education is developing in close connection with global integration 

processes. The professional training of future choreography teachers, in particular, involves understanding 

choreography as an artistic phenomenon. Applicants for higher education must distinguish between the 

main trends in the development of choreographic art, classify the types, directions, styles of choreography. 

«Plastic dance» is one of the manifestations of free dance, which aspired to creative people in schools 

and studios of plastic arts, embodying the aesthetic ideals of antiquity. Unfortunately, the philosophy of 

«plastic dance» has not been continued in the modern art of dance. Modern dance, having become part of 
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the entertainment industry, has lost the lofty mission promoted by the representatives of free dance. It is 

necessary to understand the cultural and aesthetic principles of «plastic dance» for the further development 

of the philosophy of modern choreography. 

The future choreographer must not only master his body, have developed performing skills, but also 

have a thorough knowledge of the history and theory of choreographic art. 

«Plastic Dance» arose under the influence of the artistic direction of Impressionism, the basis of the 

aesthetics of which was a decisive liberation from the conventions of classical art and the tendency to 

encrypted content. The idea of variability of the surrounding world, the current state of nature, spontaneity 

came to the fore. 

The authors define «plastic dance» as a dance technique that emerged in the early twentieth century. 

together with the worldview and philosophical views of A. Duncan, which is based on the recognition of the 

naturalness of the movement of the human body and freedom of spirit and human emotions and its aesthetic 

principles: freedom; harmony of spirit and body; emotional perception of the world around; naturalness of 

human sensations; playing music in dance; improvisation as a manifestation of spiritual freedom. 

In the process of professional training of future choreographers, the acquisition of knowledge by 

students of higher education in the history and theory of choreographic art becomes of great importance. 

The course «History of Choreographic Art», having close interdisciplinary links with other special 

disciplines encourages the study and improvement of professional terminology, the formation of experience 

in processing various sources of information, creating a creative environment based on aesthetic principles 

and cultural values. 

The study of creativity, principles of creation of choreographic compositions of various 

choreographers and choreographers of the past and present creates conditions for choosing one's own style. 

Keywords: aesthetics, aesthetic principles, plastic dance, professional training of choreographers. 

СМІРНОВА Ліна Леонідівна. ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ЗАКЛАДАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

У статті систематично проаналізовано наукову літературу та освітні документи. 

Підкреслюється думка, що в цьому сучасному глобальному світі, пов’язаному економічними та 

науковими зв’язками в різних галузях, зростає значення знання англійської мови серед спеціалістів. 

Важливим джерелом для визначення стратегічних тенденцій розвитку педагогічної освіти в Україні 

у сфері підготовки майбутніх учителів є вивчення та аналіз подібного досвіду за кордоном. 

Наголошується на тому, що аналіз та впровадження передового досвіду в системі неперервної 

професійної освіти у Східній Європі допоможе визначити та розглянути нові підходи до підготовки 

вчителів в Україні. 

Ключові слова: вища освіта, майбутні вчителі, навчання іноземним мовам, безперервна 

професійна освіта, професійна мобільність. 

SMIRNOVA Lina Leonidivna. FOREIGN LANGUAGE TRAINING IN PEDAGOGICAL 

HIGHER INSTITUTIONS IN EASTERN EUROPE 

Scientific literature and educational documents have been systematically analyzed in the article. The 

idea, that in this modern global world, which is connected by economic and scientific relations in various 

fields, the importance of the English language proficiency among specialists is growing, is stressed. In the 

conditions of such globalization and integration processes, which have already become a sign of the XXI 

century, the tasks of pivotal improvement of the quality of foreign language education in the system of 

secondary and higher education in Ukraine are actualized. Ukrainian educational reform takes course using 

the world’s experience of human adaptation to life in competitive environment of the modern society. An 

important source for determining the strategic trends of the development of pedagogical education in 

Ukraine in the field of training of the future teachers is the study and analysis of the similar experience 

abroad. The development of educational systems in Eastern Europe is relevant for the study of modern 

pedagogical science in the context of the transition from industrial to post-industrial civilization in these 

countries. The idea that analysis and implementation of best practices in the system of continuing 

professional education in Eastern Europe will help identify and consider new approaches to teachers’ 

training in Ukraine is stressed.  

The analysis showed that the development of foreign language training of future teachers was 

influenced by a number of factors: socio- economic (focus on labor market needs, integration into the 

international space, scientific and technological progress); educational (updating legal documents in the 

field of education, standardization of training content, development of methods for the formation of 

professionally oriented skills). As a result of the research, the following tendencies in the sphere of higher 

education are determined: paradigmatic (realization of globalization imperative in language and 

professional training of future teachers); structural-educational (preparation according to a modern 

curriculum which is defined by lifelong learning, student success, digital dexterity, career readiness 
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according new learning paradigms, development of communication skills and soft skills as leading ones); 

semantic (integration of foreign language training and multicultural education); instrumental and 

methodological (use of innovative methods and technology, brand-new textbooks, top-notch technics). 

While processing pedagogical research, it has been found that the economic development of 

countries is highly dependent on citizens’ education level in foreign languages, especially in English. The 

main problem in the development of higher education in this respect is the lack of a long-term strategy for 

socio-economic development of Ukraine, which complicates the creation of a model of higher education 

adequate to the goals of the country’s future. One of the high-priority directions in reforming Ukrainian 

education is to strengthen foreign language training of future teachers, as the quality of the educational 

process determines how successful young specialists will be in further self-development and professional 

self-affirmation, whether their professional choice is a success, whether they are ready for professional 

mobility, competitiveness in the labor market in conditions of rapid socio-economic changes. 

Keywords: Higher Education, Future Teachers, Foreign Language Training, Continuing 

Professional Education, Professional Mobility. 

 

ТЕЛЕП Оксана Анатоліївна.  ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ 

У статті досліджено процес формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців 

соціально-культурної сфери. З’ясовано, що сформований потенціал комунікативної 

компетентності забезпечується сукупністю наступних принципів: зв’язку теорії з практикою, 

індивідуального і диференційованого підходу, гуманізації, творчої активності, професійної 

спрямованості, духовно-інтелектуальної взаємодії, опори на позитивне, культуровідповідності. 

Ключові слова: формування комунікативної компетентності, майбутні фахівці соціально-

культурної сфери, принцип зв’язку теорії з практикою, принцип індивідуального і 

диференційованого підходу, принцип гуманізації, принцип творчої активності, принцип професійної 

спрямованості, принцип духовно-інтелектуальної взаємодії, принцип опори на позитивне, принцип 

культуровідповідності. 

TELEP Oksana Anatoliyivna. FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF 

FUTURE SPECIALISTS IN THE SOCIO-CULTURAL SPHERE 

The future specialist in the socio-cultural sphere, along with mastering knowledge and skills in a 

particular field of professional disciplines must have communicative abilities and a system of communicative 

skills that allow him to effectively use their potential in various fields of practice.  

The effectiveness of the formation of communicative competence depends on the effective organization 

of the educational process and the use of such methods, techniques and teaching aids that would not only 

deepen the knowledge of future professionals, but also aimed at the practical use of communication skills in 

certain creative activities. Under this approach, the study of the problem of formation of communicative 

competence of future specialists in the socio-cultural sphere is relevant and timely. 

The article investigates the process of formation of communicative competence of future socio-cultural 

specialists. It was found that the potential of communicative competence is provided by a set of the following 

principles: connection of theory with practice, individual and differentiated approach, humanization, 

creative activity, professional orientation, spiritual and intellectual interaction, reliance on the positive, 

cultural relevance. 

The formation of communicative competence of future specialists in the socio-cultural sphere is a 

complex dynamic process that requires a holistic system of work with experience of communicative self-

development and is provided by a set of principles: connection of theory with practice, individual and 

differentiated approach, humanization, creativity, professional activity, spiritual and intellectual interaction, 

reliance on the positive, cultural relevance. 

In the process of mastering the communicative sphere, a person borrows from the socio-cultural 

environment the means of analysis of communicative situations in the form of verbal and visual forms. It 

involves the ability to change the depth and scope of communication, to deepen or expand the subject of 

discussion, to understand and be understood by the communication partner. This experience is gained not 

only in the process of direct subject-subject interaction, but also indirect, including in literature, theater, 

cinema, music, from which a person receives information about the nature of communicative situations. 

Keywords: formation of communicative competence, future specialists of socio-cultural sphere, 

principle of connection of theory with practice, principle of individual and differentiated approach, principle 

of humanization, principle of creative activity, principle of professional orientation, principle of spiritual-

intellectual interaction, principle of positive, the principle of cultural conformity. 

 

ТОКАРЄВА Тетяна Станіславівна. СПЕЦИФІКА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОЦІ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
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У статті розглянуто специфіку організації та здійснення  навчальної діяльності на уроці 

іноземної мови; узагальнено та розкрито зміст поняття «навчальна діяльність» у психолого-

педагогічному розумінні та з точки зору методичної науки. Встановлено, що дане поняття є 

неоднозначним, навчальна діяльність розглядається як специфічний вид діяльності, спрямований на 

засвоєння системних знань, відпрацювання узагальнених способів дій та їх адекватного творчого 

застосування у різних ситуаціях. Автором виокремлено основні характеристики навчальної 

діяльності загалом та враховуючи процес оволодіння іноземною мовою зокрема.  

Ключові слова: навчальна діяльність, іноземна мова, комунікація, урок іноземної мови, мовні 

навички, мовленнєві уміння. 

TOKARYEVA Tetyana Stanislavivna. SPECIFITY OF LEARNING ACTIVITIES IN A FOREIGN 

LANGUAGE LESSON. 

The article considers the specifics of the organization and implementation of educational activities in a 

foreign language lesson; the content of the concept of «educational activity» in the psychological and 

pedagogical sense and from the point of view of methodical science is generalized and revealed. It is 

established that this concept is ambiguous, educational activity is considered as a specific type of activity 

aimed at mastering system knowledge, working out generalized methods of action and their adequate 

creative application in different situations.  

The author draws attention to the characteristics of educational activities:1) focus on mastering 

educational material; 2) focus on solving a set educational tasks; 3) mastering general methods of action 

and scientific concepts; 4) causes changes in the subject; 5) affects the mental characteristics of the 

student’s personality and its behavior. Based on the development of theoretical and methodological sources, 

it is established that the means of educational activities are: intellectual actions (analysis, synthesis, 

generalization, classification, etc.); sign, language, verbal means for learning, background knowledge. 

The article covers the specifics of the discipline «foreign language», which consists in mastering 

speech, communication, in the formation of linguistic thinking, while foreign language speech is not only a 

goal but also a means of learning. Particular attention is paid to the study of educational activities in the 

formation on phonetic, lexical and grammatical skills of a foreign language. Thus, phonetics lays the 

foundations of normative pronunciation, which is a prerequisite for communicative activity of students; 

possession of the necessary vocabulary gives speech meaningfulness, clarity and informativeness; 

knowledge of appropriate grammatical forms and constructions determine the morphological and syntactic 

correctness of speech. These skills provide a conscious component of speaking skills such as speaking, 

listening, reading and writing.  

Since the foreign language lesson has a communicative focus, all educational activities should be 

subject to the implementation of communication in the form of dialogic and monologue speech, and dialogic 

speech needs more attention in the lesson, because the ability to dialogue most convincingly demonstrates 

the importance of foreign language as a real means of communication, interest and motivation to learn the 

language. The complex of formed abilities and skills provides speech and intercultural communication in the 

classroom, which is realized through the use of various forma of work: individual, pair,  frontal, group 

work, project tasks, work with interactive learning tools and others. This area is complemented by 

consideration of the issue of interaction between teacher and students and directly between students 

themselves as an important condition for successful mastery of foreign language speaking activities. 

Keywords: educational activity, foreign language, communication, foreign language lesson, language 

skills, speech skills. 

 

ЧЕРНЬОНКОВ Ярослав Олександрович. CИСТЕМА ГРАНТІВ ЯК УМОВА ЯКІСНОГО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

 Це дослідження було проведено для визначення, окреслення основних теоретичних 

характеристик понять «грант», «академічна мобільність» у закладах вищої освіти. Автором було 

досліджено, проаналізовано провідну роль та концептуальний вплив різноманітних програм, 

проектів, фондів, стипендій, грантів, програм академічної мобільності у галузі іноземних мов. Було 

зазначено, що грант — це цільова фінансова дотація, що надається вченим на проведення наукових 

досліджень. Також до уваги студентів було запропоновано низку посилань, де всі зможуть знайти 

корисну інформацію на різні питання, які стосуються досліджуваної теми. 

Ключові слова: грант, види грантів, академічна мобільність, види академічної мобільності, 

програми академічної мобільності, міжнародні проекти, міжнародні фонди, міжнародні 

стипендіальні програми, експериментальне середовище, студенти. 

CHERNIONKOV Yaroslav Olexandrovych. GRANT SYSTEM AS A CONDITION FOR 

QUALITATIVE IMPROVEMENT OF ENGLISH PROFICIENCY 

This study was conducted to define and outline the main theoretical characteristics of the concepts of 

«grant», «academic mobility» in a system of high education. The author researched, analyzed the leading 
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role and conceptual impact of various programs, projects, funds, scholarships, grants, academic mobility 

programs in the field of foreign languages. 

It was noted that the grant is a targeted financial subsidy provided to scientists for research. Grants 

are funds provided on a non-refundable basis to non-profit organizations or individuals for the 

implementation of social projects, charitable programs, research and training. Most often, grants are 

awarded during the implementation of the grant program. Grants are awarded on a competitive basis. 

Depending on the terms of the competition, registered public organizations, municipal and state 

organizations, creative teams or individuals can participate in. 

The author determined that academic mobility – is the transfer of teachers and students of higher 

education institutions for a certain period of time to another educational or research institution within or 

outside their country for the purpose of study or teaching. Academic mobility as a way to learn and improve 

a foreign language provides opportunities: adaptation of a teacher or student in different cities in 

accordance with different conditions and requirements; determining the level of knowledge, skills and 

abilities of both teachers and students; purposefulness of the purpose of the student or teacher, for which 

they came to a particular place. 

A number of different links had been offered for students where everyone can find useful information on 

various issues related to the research topic. 

Keywords: grant, types of grants, academic mobility, types of academic mobility, academic mobility 

programs, international projects, international funds, international scholarship programs, experimental 

environment, students. 

 

ШЕТЕЛЯ Наталія Ігорівна.  СТРУКТУРА АКСІОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

У статті досліджено процес формування аксіологічної компетентності майбутніх фахівців 

галузі культури і мистецтв. У цьому контексті структура аксіологічної компетентності  нами 

представлена когнітивним, ціннісно-мотиваційним, діяльнісним та креативно-прогностичним 

компонентами.  

Ключові слова: формування аксіологічної компетентності, майбутні фахівці галузі культури і 

мистецтв, когнітивний, ціннісно-мотиваційний, діяльнісний та креативно-прогностичний 

компоненти.  

SHETELYA Natalia Ihorivna. STRUCTURE OF AXIOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE 

SPECIALISTS IN THE FIELD OF CULTURE AND ARTS 

The article investigates the process of formation of axiological competence of future specialists in the 

field of culture and arts. In this context, the structure of axiological competence is represented by our 

cognitive, value-motivational, activity and creative-prognostic components. 

In the situation of socio-economic, political, national and ethnic frustration of the world community, 

the need for professional training in various fields of cultural and artistic activities is largely relevant. The 

most important task of education in this context is the training of competitive professionals, whose 

professional level integrates the democratic values of society in order to overcome the global crisis of today. 

It is clear that axiological competence should be considered as the individual ability of future 

professionals in the field of culture and arts throughout their creative lives to acquire axiology and integrate 

them into semantic structures. Its formation implies an appeal to the value-semantic aspects of artistic and 

creative work, the actualization of the meaning-making activity of future specialists in the field of culture 

and arts. 

In order to substantiate the structure of axiological competence of future specialists in the field of 

culture and arts, we defined the terminological field of research, clarified the meaning of such key concepts 

as: axiology, axiological knowledge, competence, axiological competence. In this context, the structure of 

axiological competence is represented by our cognitive, value-motivational and activity components. Such 

structuring, in our opinion, comprehensively reveals the general pedagogical interpretation of the concept 

of «axiological competence» and makes it possible to characterize its main indicators. 

Keywords: formation of axiological competence, future specialists in the field of culture and arts, 

cognitive, value-motivational, activity and creative-prognostic components. 

 

АРКУШИНА Юлія Віталіївна.  ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНОЗЕМНОЇ 

(АНГЛІЙСЬКОЇ) КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРАВА 
У статті обґрунтовується необхідність іноземної (англійської) комунікативної підготовки 

майбутніх фахівців права до міжнародного професійного співробітництва, розширення 

міжнародної ділової і професійної взаємодії в сфері права. Представлена технологія формування 

іноземної (англійської) комунікативної компетенції. Мета дослідження полягає у розкритті 

сутності технології формування професійно-орієнтованої іноземної комунікативної компетенції та 
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розкриття практичної значущості в освітньому процесі.   

Ключові слова: іноземна (англійська) комунікативна компетенція, технологія, технологія 

формування іноземної комунікативної компетенції. 

       ARKUSHINA Juliya Vitaliivna. TECHNOLOGY OF FORMATION OF FOREIGN (ENGLISH) 

COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE LAW SPECIALISTS 
The article substantiates the need for foreign (English) communicative training of future law 

professionals for international professional cooperation, expansion of international business and 

professional cooperation in the field of law. The technology of formation of foreign (English) communicative 

competence is presented.  

The purpose of the study is to reveal the essence of the technology of formation of professionally-

oriented foreign communicative competence and the disclosure of practical significance in the educational 

process. 

In the very concept of «technology of formation of foreign (English) communication technology» the 

author put equality of cultural interaction of representatives of various linguistic and cultural communities, 

taking into account their identity and originality, which leads to the need to identify universal by comparing 

foreign and domestic cultures. At the same time, a special role is given to the sociolinguistic component of 

the content of education as a factor that largely determines and determines the use of language in specific 

situations, thus affecting foreign (English) communicative competence of students. 

Keywords: foreign (English) communicative competence, technology, technology of formation of 

foreign communicative competence. 
 
ЛИМАРЕНКО Валерій Ігорович. ФОРМИ, МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ 

МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ВОКАЛЬНОГО 

АНСАМБЛЮ НА ЗАСАДАХ ЕД’ЮТЕЙНМЕНТУ 

У статті з метою формування методичної компетентності майбутнього керівника 

вокального ансамблю на засадах ед’ютейнменту пропонується використання таких форм роботи: 

групова, індивідуальна, самостійна, ед’ютейнмент або ігрове навчання, веб-квести, комп’ютерний 

скрайбінг, мультимедійний лонгрід. 

Мета дослідження забезпечується застосуванням комплексу методів, а саме: методи за 

джерелом подачі інформації та методи, які використовуються на емпіричному й теоретичному 

рівнях дослідження, методи стимулювання творчої активності учасників освітнього процесу, 

інноваційні методи музичного навчання, методи самостійної роботи, методи контролю і 

самоконтролю.  

Результати проведеного дослідження засвідчили наявність засобів навчання, як-от: вербальні 

(словесні) засоби навчання, навчально-наочні посібники, технічні засоби навчання. 

Ключові слова: методична компетентність, вокальний ансамбль, форми, методи, засоби 

навчання. 

LYMARENKO Valeriy Ihorovych. FORMS, METHODS AND MEANS OF FORMATION OF 

METHODOLOGICAL COMPETENCE OF THE FUTURE MANAGER OF THE VOCAL ENSEMBLE 

ON THE BASIS OF EDUCATION 

In order to form the methodological competence of the future leader of the vocal ensemble on the basis 

of editing, the following forms of work are proposed: group, individual, independent, editing or game 

learning, web quests, computer scribing, multimedia long grid. 

In this context, in order to form the methodological competence of the future leader of the vocal 

ensemble on the basis of editing we used a set of methods, which are divided into: methods of information 

and methods used at the empirical and theoretical levels of research, methods of stimulating creative 

activity. process, innovative methods of music education, methods of independent work, methods of control 

and self-control. 

Multimedia presentations take place with the help of technical teaching aids; presentations of photo, 

film and video materials, as well as various types of game technologies that help solve the problems of 

forming the methodological competence of the future leader of the vocal ensemble. In addition, it is sound 

amplification and sound reproduction equipment, the use of modern computer technology and computer 

programs in the production of concert numbers and interpretation of artistic and figurative content of a 

musical work. 

The results of the study showed the availability of teaching aids, such as: verbal (verbal) teaching aids, 

visual aids, technical teaching aids. 

The future leader of the vocal ensemble planning to work on web-quests tries to involve team members 

in active cognitive activities, while creating conditions for both individual and collective work, which allows 

to identify skills and abilities to work independently. We believe that it stimulates motivation for further 

musical and creative activities, promotes the development of creative abilities and inclinations, motivates 
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the formation of research skills, ability to work independently with ensemble-vocal score and Internet 

resources, broadens horizons, promotes tolerance, personal responsibility responsibilities. 

Keywords: methodical competence, vocal ensemble, forms, methods, means of teaching. 

ЛОБОДА Ольга Євгеніївна. КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ РОЗВИТКУ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ 

У статті здійснено спробу обґрунтування критеріїв, показників та рівнів розвитку 

інтелектуально-творчих здібностей майбутніх педагогів-музикантів. Визначено та 

охарактеризовано критерії, з-поміж яких: фахово-мотиваційний, пізнавально-операційний, 

дослідницько-пошуковий  та творчо-продуктивний критерій. Згідно до заявлених критеріїв 

визначено відповідні показники та схарактеризовано рівні розвитку інтелектуально-творчих 

здібностей майбутніх педагогів-музикантів: низький середній та високий. 

Ключові слова: інтелектуально-творчі здібності, критерії, показники, рівні, педагоги-

музиканти. 

LOBODA Olga Yevheniyivna. CRITERIA, INDICATORS AND LEVELS OF DEVELOPMENT OF 

INTELLECTUAL AND CREATIVE ABILITIES OF FUTURE TEACHERS-MUSICIANS 

An attempt is made to substantiate the criteria, indicators and levels of development of intellectual and 

creative abilities of future music teachers. Criteria are defined and characterized, among which: 

professional-motivational, cognitive-operational, research-search and creative-productive criterion. 

According to the stated criteria, the relevant indicators are determined and the levels of development of 

intellectual and creative abilities of future music teachers are characterized: low, medium and high. 

According to the professional-motivational criterion, the presence of students' internal and external 

cognitive motives, interests, aspirations, needs for intellectual and creative self-development as mobilizing 

factors of professional self-improvement is assessed. The criterion of the analytical-cognitive component of 

the development of intellectual and creative abilities of future music teachers, we have identified cognitive-

operational.  
On the basis of the content-procedural component of the development of intellectual and creative 

abilities of the future music teacher, we have identified a research and search criterion.  
The degree of productivity of creative activity, to a large extent, is determined by the development of 

intellectual and creative abilities, the formation of professional competencies, provided by mastering the 

necessary knowledge and skills. For future music teachers, the productivity of intellectual and creative 

activity is determined by the ability to operate on the received auditory, performing, interpretive experience, 

as well as generate on its basis the ability to analytical and creative thinking and extrapolate it to 

professional training. 

Implementation of experimental verification of the effectiveness of the implementation of sound 

pedagogical conditions, necessitated the diagnosis of levels of intellectual and creative abilities of future 

music teachers as an important stage of research, which provides an opportunity to develop appropriate 

methods based on the specifics of music and pedagogical education. education and general trends in the 

development of modern art education in Ukraine. 

Keywords: intellectual and creative abilities, criteria, indicators, levels, teachers-musicians. 
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Шановні науковці! 

 

 

Здійснюється підготовка до друку чергового випуску збірки наукових праць «Наукові записки. 

Серія: Педагогічні науки» (на комерційній основі), у якому можуть публікуватися результати 

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. 

  

 

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ, ЯКІ БУДУТЬ НАДХОДИТИ ДО РЕДАКЦІЇ 

 

Вимоги до оформлення: 
Стаття повинна бути написана українською або англійською мовою, з дотриманням наукового 

стилю та без мовних помилок.  

Електронний варіант статті в редакторі Word – 2003, шрифт Times New Roman, збереження у 

форматі doc або rtf українською чи англійською мовами.  

Текст на аркуші А4, розмір шрифту 14, інтервал 1,5 пт; поля: зліва – 30 мм; праворуч – 15 мм; 

знизу і зверху – 25 мм.  

Обсяг статті не менше 0,5 друк. аркуша (10–12 сторінок).  

 

Розміщення на сторінці: 
У лівому верхньому кутку: УДК. В правому верхньому кутку: прізвище, імʼя та по батькові 

(повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, ORCID, електронна адреса.  

Далі через рядок по центру великими літерами та жирним шрифтом – назва статті.  

Посилання у тексті робляться у квадратних дужках [1, c. 5], цитати беруться у лапки «». 

Через 1 рядок після тексту статті розміщується слово СПИСОК ДЖЕРЕЛ та подається список 

використаних джерел (в алфавітному порядку) відповідно до загальноприйнятих вимог до 

бібліографічного опису наукової літератури (див. журнал «Бюлетень ВАК України». – 2009. –  

№ 5). 
Далі через рядок після списку джерел в алфавітному порядку подається слово REFERENCES, де 

прізвища авторів, назви джерел (книг, журналів, конференцій, статей тощо) транслітеруються 

латиницею, а в квадратних дужках подається переклад назв англійською мовою. Іноземні джерела, 

укладені латиницею, залишаються без змін (за стандартом APA 5th (www.apastyle.org).  
Відомості про автора українською та англійською мовами (прізвище, імʼя, по батькові, посада, 

науковий ступінь, вчене звання, місце роботи) подаються без скорочень.  

Наукові інтереси (українською та англійською мовами) – обовʼязково.  

Анотація та ключові слова (5–10) – українською мовою, міжрядковий інтервал 1,5 розмір (кегль) 

14 пт, шрифт – курсив.  

До статті додається назва статті та реферат англійською мовою обсягом 2000–2200 знаків (не 

менше 25 рядків), розмір (кегль) 14 пт, міжрядковий інтервал 1,5.  
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