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ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

 Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. У нових умовах 

розвитку України  необхідна гуманістично 

спрямована особистість вчителя початкової 

школи, який володіє не тільки глибокими 

знаннями, а й високим моральним та 

інтелектуальним потенціалом, ставленням до 

праці з урахуванням гуманістичних 

пріоритетів та людських цінностей, широким 

кругозором, почуттям високої 

відповідальності перед суспільством і 

народом за свої дії. 

Вирішенню проблеми формування 

гуманістичної спрямованості особистості 

майбутнього фахівця і досягнення ним 

відповідного високого професіоналізму 

сприяє процес гуманізації системи освіти. У 

цьому зв’язку виникає потреба в 

конкретизації ряду ідей гуманізації освіти як 

основи формування гуманістичної 

спрямованості особистості майбутнього 

вчителя початкової школи. Особливого 

значення набувають наукові дослідження 

гуманізації освіти у процесі професійної 

підготовки майбутніх вчителів початкової 

школи України, оцінка реального стану і 

пошуку оптимальних шляхів її реалізації [1]. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. У наукових джерелах проблема 

гуманістичної спрямованості фахівця не є 

новою. Про це дізнаємось в дослідженнях 

науковців Г. Балла, І. Беха, Л. Іванової, А. 

Міняйлової, О. Мишак, В. Семиченко, 

I. Учитель та інших.  

Мета статті – конкретизація ідей 

гуманізації освіти як основи формування 

гуманістичної спрямованості особистості 

майбутнього вчителя початкової школи. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Формування гуманістичної 

спрямованості майбутнього вчителя 

початкової школи забезпечується завдяки 

актуалізації у студентів потреби в розвитку 

цієї якості, включенням їх в активну 

пізнавальну діяльність з оволодіння знаннями 

про сутність педагогічної гуманності, її 

значущість і формуванню на цій основі 

гуманних почуттів, поглядів, переконань; 

практичним формуванням умінь, навичок і 

звичок гуманної поведінки; зміцненням 

вольових зусиль, пов’язаним з дотриманням 

відповідних норм поведінки. 

На думку І. Учитель розвиток 

гуманістичної спрямованості майбутнього 

фахівця здійснюється впродовж кількох етапів 

(пропедевтичного, підготовчого, етапу 

оволодіння спеціальністю). 

Пропедевтичний етап передбачає, що 

студенти ознайомлюються з історією 

виникнення гуманістичних ідей, авторськими 

підходами філософів, психологів, педагогів до 

проблеми гуманізму, з роллю особистості 

педагога в гуманізації освіти, завдяки чому й 

усвідомлюють сутність педагогічного 

гуманізму. 

Через спостереження за гуманістичною 

взаємодією в системі «викладач-студент» 

усвідомлюють базові ознаки гуманістично-

орієнтованої педагогічної діяльності. В 

результаті у студентів укріплюється бажання 

стати досвідченним фахівцем, 

інтеріоризуються гуманістичні цінності. 

Упродовж підготовчого етапу на практичних 

заняттях з психолого-педагогічних дисциплін 

відбувається формування фасилітаційної 

компетентності студентів, що передбачає 

сформованість здатності: забезпечувати 

позиції рівноправ’я; здійснювати діалогічну 

взаємодію з партнерами по спілкуванню; 

навички відповідальної діяльності в ситуації 

свободи. 

Набуває розвитку позитивне ставлення до 

самого себе й інших людей, розвивається 

професійний оптимізм. На етапі оволодіння 

https://orcid.org/
https://orcid.org/
mailto:tetyanna@ukr.net
https://orcid.org/
https://orcid.org/
https://orcid.org/0000-0002-0448-0852
mailto:tetyanna@ukr.net
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спеціальністю у процесі розв’язання квазі-

професійних завдань студенти усвідомлюють 

сутність педагогічної фасилітації (підтримка, 

допомога учням в їх навчанні і розвитку; 

формування здатності сприймати іншого як 

індивіда, що має безумовну цінність, 

незалежну від його поведінки; усвідомлення 

значення педагогічного впливу на особистість 

учня, відповідальність за нього; усвідомлення 

власного ставлення до інших людей і 

прийняття власних почуттів).  

Розвитку гуманістичної спрямованості 

майбутніх вчителів початкової школи 

сприяють: гуманізація процесу підготовки, 

практико-орієнтоване навчання на заняттях з 

педагогічних дисциплін, вивчення провідного 

педагогічного досвіду, використання 

інноваційних методів навчання [2]. 

Ретроспективний аналіз філософських та 

психолого-педагогічних джерел із проблеми 

дослідження, зроблений А. Міняйловою [3], 

виявив, що ідеї гуманістичного виховання 

особистості зародилися в Стародавньому світі 

(Конфуцій, Платон, Аристотель, Цицерон та 

ін.) і носили здебільшого космогонічний 

характер. Подальшого розвитку і нового 

теоцентричного осмислення вони набули в 

епоху Середньовіччя (Августин Блаженний, 

Фома Аквінський та ін.). За часів 

Відродження відбувається звернення 

філософсько-педагогічної думки до 

особистості як індивідуальності і з’являються 

перші європейські гуманістичні школи 

(Вітторіно да Фельтре та ін.). У добу 

Просвітництва гуманістичні ідеї розвитку 

особистості формуються у філософсько-

педагогічну течію – гуманізм – і набувають 

нового науково обґрунтованого осмислення в 

роботах Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Я.-

А. Коменського, І. Песталоцці та ін. 

Подальшого розвитку ідеї гуманізму 

особистості набули у XVIII – поч. ХХ ст. у 

творчості російських педагогів-мислителів 

(В. Бєлінський, М. Добролюбов, 

М. Чернишевський, К. Ушинський та ін.), які 

одностайні в думці, що головна мета 

виховання полягає у вихованні Людини, та 

українських (Г. Ващенко, О. Духнович, 

І. Огієнко, С. Русова, Г. Сковорода, та ін.), 

які розглядали проблему гуманістичного 

виховання особистості крізь призму 

суспільно-політичних умов у контексті 

національного виховання як єдиного шляху 

гуманістичного перетворення українського 

суспільства і держави.  

Значний внесок у вирішення проблем 

гуманістичного виховання особистості 

зроблено класиками вітчизняної та світової 

педагогіки А. Макаренком, який розглядав їх 

у контексті виховання колективу, і 

В. Сухомлинським, який узагальнив, 

систематизував, переосмислив, поглибив, 

розширив та наповнив новим змістом 

педагогічні ідеї й здобутки попередників-

гуманістів, досягнувши акме-вершини теорії 

гуманістичного виховання особистості. 

Аналіз психолого-педагогічних 

досліджень вітчизняних та зарубіжних 

науковців засвідчив наявність інтеграційних 

зв’язків між поняттями: «гуманістичне 

виховання», «гуманізм», «гуманність», 

«людяність», «людинолюбство», «виховання», 

«виховання гуманності», «гуманістичні 

цінності», «гуманістичні орієнтації», 

«гуманістичний ідеал», «гуманізація освіти», 

«гуманітаризація освіти». Розкрито сутність 

понять «гуманізм», «гуманність», 

«гуманізація», «гуманітаризація» як 

основоположних, вихідних дефініцій, що 

орієнтують на пошуки нових підходів до 

вирішення означеної проблеми.  

Аналіз наукових досліджень з проблем 

гуманістичного виховання дав змогу дійти 

висновку про відсутність єдиного підходу до 

визначення сутності гуманістичного 

виховання. Деякі дослідники вживають інші 

терміни, які є або синонімами терміна 

«гуманістичне виховання», або близькими за 

семантичним значенням поняттями: 

«виховання у гуманістичному дусі» 

(Г. Балл), «гуманістичне формування 

особистості» (Й. Гайда).   

Існують різні підходи сучасних 

науковців до визначення поняття 

«гуманістичне виховання». Так, 

А. Вірковський розглядає гуманістичне 

виховання у контексті самоактуалізації 

особистості. Інший підхід здійснюють вчені 

М. Касьяненко та І. Шевчук, акцентуючи на 

співпраці й співтворчості вихователя і 

вихованців як необхідній умові 

гуманістичного виховання особистості. 

О. Сухомлинська розглядає гуманістичне 

виховання у контексті культурологічного 

підходу. Л. Бобко і Д. Пащенко, формуючи 

власне бачення досліджуваної проблеми, 

синтезували означені вище підходи.  

Синтезуючи різні підходи до 

визначення сутності досліджуваної 

проблеми, А. Міняйлова розглядає 

гуманістичне виховання студентів технічних 

університетів як невід’ємну складову 

цілісного педагогічного процесу творення 

особистості в умовах суб’єкт-суб’єктних 

взаємин викладачів і студентів, спрямовану на 

засвоєння гуманістичних знань, формування 

спеціальних умінь, навичок, гуманістичних 

якостей особистості та реалізовану в 

гуманістичній спрямованості, гуманістичному 

тезаурусі, гуманістичній самоідентифікації 
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[3]. 

Особистісна орієнтація, що набула 

великого поширення, передбачає 

гуманістичну конверсію освіти. Як вважає І. 

Бех, особистісно орієнтований підхід до 

виховання ґрунтується на методологічних 

принципах західної гуманістичної психології: 

самоцінності особистості, глибокої поваги та 

емпатії до неї, врахування її індивідуальності 

тощо. Він пропонує будувати виховний 

процес на засадах гуманізму, адже лише 

гуманний вихователь може виховати гуманну 

особистість [4].  

У ході аналізу наукової літератури з 

питань розкриття змісту гуманістичної 

спрямованості у контексті професійної 

спрямованості (А. Алексюк, І. Бех, І. Зязюн та 

ін.) М. Опольською виявлено різні підходи до 

розуміння сутності гуманізації: як 

гуманітарної підготовки і оволодіння 

гуманітарними знаннями, як розширення 

гуманітарних знань, як стимулювання 

прагнень студентів до гуманітарних знань. 

На основі оцінки різних підходів до цього 

поняття визначено гуманістичну 

спрямованість майбутнього фахівця як 

провідну професійну якість, яка скеровує дії 

управлінця на прийняття адміністративних 

рішень щодо особистості підлеглого з 

гуманістичних позицій. Нам імпонує 

твердження М. Опольської, що структура 

гуманістичної спрямованості майбутнього 

фахівця включає в себе такі компоненти: 

доброзичливість як апріорно позитивне 

ставлення до працівника; емпатійне розуміння 

з урахуванням індивідуальних особливостей 

працівників, партнерів, колег; 

комунікативність як уміння встановлювати та 

підтримувати контакти і впливати на людей; 

толерантність як терпимість до 

індивідуальності, думок, способу життя 

працівників, некатегоричність суджень; 

професійний оптимізм як віра в людський 

потенціал; знання норм і правил професійної 

етики, що передбачає справедливість як 

об’єктивну оцінку праці та дисципліни, 

моральну оцінку та самооцінку поведінки, 

формування стереотипів моральної поведінки. 

Науковцем доведено, що формування 

гуманістичної спрямованості неможливе без 

застосування конкретних принципів цього 

процесу. Таких принципів визначено чотири: 

принцип індивідуального підходу до 

особистості студента, активної самостійної 

діяльності студента, рефлексивного бачення 

професійної діяльності та принцип 

діяльнісного підходу. Визначено основні 

напрямки формування гуманістичної 

спрямованості: філософсько-світоглядний 

(адже формування гуманістичної особистості 

– це, перш за все, формування гуманістичного 

світогляду, поглядів на світ, у центрі яких 

повинна бути людина, загальні закономірності 

її становлення і розвитку, її цілі та ідеали); 

екологічної освіти (оскільки розуміння 

проблеми взаємовідносин і взаємодії людини 

та навколишнього середовища є одним із 

показників загальнокультурного рівня 

особистості); морально-етичний (передбачає 

організацію як навчально-виховного процесу, 

так і позанавчальної діяльності студентів 

відповідно до оральних норм, схвалених 

суспільством); культурологічний (оскільки 

можна сказати, що освіта є своєрідною 

ланкою, яка поєднує матеріальну та духовну 

культури). 

Відзначено, що знання основних 

теоретичних положень і володіння 

технологіями професійної діяльності не 

завжди дає змогу бачити перед собою 

професійно грамотного та, водночас, 

толерантного, гуманістичного спрямованого у 

своїй діяльності спеціаліста. Це дозволило 

говорити про те, що, виявивши педагогічну 

винахідливість, можна відкрити такі 

педагогічні аспекти у діяльності вищих 

навчальних закладів, які дозволять 

стимулювати конкретні спрогнозовані якості 

особистості студента, зокрема, гуманістичні. 

Цілком погоджуємось з окресленими М. 

Опольською організаційно-педагогічними 

умовами формування гуманістичної 

спрямованості майбутнього фахівця: 

співпраця та скоординованість зусиль усіх 

ланок соціалізуючого впливу на особистість; 

активна та цілеспрямована участь викладача в 

процесі формування гуманістичної 

спрямованості; особистісно орієнтований 

підхід до професійної підготовки з метою 

формування гуманістичної спрямованості 

фахівця; забезпечення єдності формування 

гуманістичної спрямованості та професійного 

становлення студентів; застосування у 

підготовці майбутнього фахівця професійно-

педагогічних ситуацій [5].  

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму.  З’ясовано причини 

забезпечення та розкрито можливості 

розвитку гуманістичної спрямованості 

майбутніх вчителів початкової школи, 

виявлено різні підходи до розуміння сутності 

гуманізації. 

Гуманістична спрямованість майбутнього 

фахівця розглянута як провідна професійна 

якість, яка скеровує дії управлінця на 

прийняття адміністративних рішень щодо 

особистості підлеглого з гуманістичних 

позицій. 

З’ясовано, що структура гуманістичної 

спрямованості майбутнього вчителя 
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початкової школи включає в себе такі 

компоненти: доброзичливість; емпатійне 

розуміння; комунікативність; толерантність; 

професійний оптимізм. 

Конкретизувавши ідеї гуманізації освіти 

як основи формування гуманістичної 

спрямованості особистості майбутнього 

фахівця, з’ясовано, що якісна підготовка 

майбутнього фахівця вбачає структурування 

педагогічної системи, що за необхідність має 

аналіз, постановку, та вирішення 

професійних, проблемних ситуацій, що їх 

викликають, розроблення системи завдань, що 

носять проблемно-пошукововий характер, та 

спрямовані на розвиток професійно значущих 

рис фахівця, в тому числі, на першому місці – 

гуманістичних, на що буде спрямована 

подальша наша робота.  
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РІВНІ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УКРАЇНІ ТА США: ПОРІВНЯЛЬНИЙ 

АСПЕКТ 

 

Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Виклики воєнного 

стану, у якому Україна перебуває з 24 лютого 

2022 р., актуалізують проблему підготовки 

вчителів початкових класів до професійної 

діяльності в умовах інклюзивного освітнього 

середовища. Якщо до початку російсько-

української війни інклюзивним уважали 

кожен другий заклад загальної освіти, нині 

інклюзивними стали всі освітні установи 

України через деструктивний вплив воєнних 

дій на психофізичний розвиток дітей. Воєнні 

дії кардинально змінили вимоги до 

професійної кваліфікації вчителя початкових 

класів, оскільки гомогенність і стабільність 

учнівського класу залишилися спогадом 

мирного часу, а на зміну прийшли виклики 

гетерогенного колективу, де кожен здобувач 

освіти має індивідуальні освітні потреби. 

Міністерство освіти і науки України 

провадить чіткий супровід організації 

педагогічної діяльності в умовах воєнного 

стану, що засвідчують накази профільного 

міністерства. Так, наказ МОН України від 28 

березня 2022 р. № 274 «Про деякі питання 

організації здобуття загальної середньої 

освіти та освітнього процесу в умовах 

воєнного стану в Україні» регламентує 

зарахування здобувачів загальної середньої 

освіти, які вимушені були змінити місце 

навчання та / або проживання. Наказ від 29 

березня 2022 р. № 1/3737-22 «Про 

забезпечення психологічного супроводу 

учасників освітнього процесу в умовах 

воєнного стану в Україні» визнає складність 

завдань, що постають перед педагогічними 

працівниками, і необхідність надання вчасної 

психологічної допомоги дітям, які пережили 

психотравмувальні події на війні.  

Найважливішим і водночас 

контраверсійним документом є постанова від 

15 вересня 2021 р. № 957 «Про затвердження 

Порядку організації інклюзивного навчання у 

закладах загальної середньої освіти», що 

набула чинності в січні 2022 р. Серед новацій 

документа варто назвати рівні надання 

психолого-педагогічної підтримки дітям з 

особливими освітніми потребами в закладі 

загальної середньої освіти. Ключовим 

чинником, що вможливить необхідний рівень 

психолого-педагогічного супроводу, є 

готовність педагогічних працівників до 

надання рівневої підтримки в освітньому 

середовищі закладу загальної середньої 

освіти.  

На цьому тлі набуває актуальності 

підготовка як майбутніх, так і нинішніх 

учителів початкових класів до створення 

безпечного, інклюзивного освітнього 

середовища в закладі освіти через надання 

необхідної різнорівневої підтримки, що 

мотивує дітей до навчання й розкриття 

потенціалу кожної особи. Нині заклади вищої 

освіти, що готують педагогічних працівників, 

покликані розв’язати суперечність між 

запитами дітей з особливими освітніми 

потребами й недостатньою готовністю 

випускників закладів вищої освіти до 

професійної діяльності в умовах викликів 

сучасності; між потребою забезпечити дітям з 

труднощами навчання підтримку першого 

рівня та браком методів і прийомів, що 

вможливлюють організацію такого супроводу 

в інклюзивному середовищі закладу загальної 

середньої освіти.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Класифікація підтримки дітей із труднощами 

в навчанні є новацією, тому вітчизняні 

науковці перебувають на етапі усвідомлення 

сутності рівневої підтримки. У цьому зв’язку 

доцільно вивчати світовий передовий досвід 

країн щодо реалізації багаторівневого 

супроводу дітей із труднощами в навчанні. 

Лідерами в забезпеченні рівних прав на освіту 

дітей з особливими освітніми потребами 

справедливо вважають США й Канаду, 

оскільки ці країни розбудовують інклюзивне 

освітнє середовище в закладах загальної 

середньої освіти з 70 років збіглого століття. 

Американські й канадські науковці 

накопичили п’ятдесятирічний досвід у царині 

різнорівневого супроводу, що засвідчують 

численні різноаспектні напрацювання. 

Різнорівнева підтримка інтерпретована в 

таких площинах: динаміка розвитку концепції 

під впливом диверсифікованих чинників 

(У. Сейлор (W. Sailor), Ш. Філіпс (S. Phillips), 

Д. Фукс (D. Fuchs), Л. Фукс (L. Fuchs)); 

академічна модель втручання (С. Діно 

(S. Deno), Д. Марстон (D. Marson), Ф. Міркін 

(P. Mirkin), Д. Фукс (D. Fuchs), Л. Фукс 

(L. Fuchs)); поведінкова модель втручання 

(Р. Горнер (R. Horner), У. Сейлор (W. Sailor)); 
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критерії для визначення доказових методів у 

межах поведінкової моделі супроводу 

(С. Андерсон (C. Anderson), Р. Горнер 

(R. Horner)); структурний підхід до 

проведення психологічних консультацій 

(Дж. Беєрген (J. Bergen)); чинники, що 

сприяють реалізації концепції «Реакція на 

втручання» (Л. Дейніелсон (L. Danielson), 

Р. ДуФор (R. DuFour), Р. Марзано 

(R. Marzano), С. МакКріді (C. McCready), 

Е. Тайе (A. Tyre), Л. Фойербон (L. Feuerborn)). 

Цей перелік не є вичерпним, більш докладно 

питання схарактеризоване в працях 

«Тенденції розвитку інклюзивної освіти у 

США та Канаді» [4]; «Тенденції розвитку 

інклюзії у закладах загальної середньої освіти 

України» [12]. 

Мета статті – проаналізувати в 

компаративному вимірі підходи до організації 

підтримки першого рівня для дітей із 

труднощами в навчанні в США й Україні, 

виокремити особливості та сформулювати 

рекомендації для розроблення ефективної 

багаторівневої системи супроводу в Україні.  

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Із 2009 р. інклюзивна освіта в 

Україні розвивається в правовій парадигмі. 

Усвідомлення значущості рівності й 

справедливості в ставленні до осіб з 

особливими освітніми потребами еволюціонує 

під впливом Конвенції ООН «Про права осіб з 

інвалідністю», що Україна ратифікувала у 

2009 р. У 2010 році ухвалено «Концепцію 

інклюзивного навчання» (01.10.2010 р.), що 

вможливило розроблення низки документів, 

спрямованих на організацію інклюзивного 

освітнього середовища. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 

«Про затвердження Порядку організації 

інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах» – украй важлива для 

розвитку інклюзивної освіти в теоретичному й 

практичному сенсах.   

Постанова Кабінету Міністрів України від 

12 липня 2017 р. № 545 «Про затвердження 

Положення про інклюзивно-ресурсний центр» 

передувала ухваленню Закону «Про освіту» та 

підготувала підґрунтя для взаємодії закладів 

загальної середньої освіти з інклюзивно-

ресурсними центрами. Основні завдання 

інклюзивно-ресурсного центру – комплексне 

оцінювання, зокрема повторне; системний 

кваліфікований супровід осіб у разі виявлення 

в них особливих освітніх потреб; надання 

рекомендацій закладам освіти щодо 

розроблення індивідуальної програми 

розвитку особи й консультування батьків, 

інших законних представників особи з 

особливими освітніми потребами щодо 

специфіки її розвитку [7].  

Закон України «Про освіту» (2017 р.) 

суттєво активізував розвиток інклюзивної 

освіти в Україні. Варто зазначити, що вперше 

на законодавчому рівні держава гарантувала 

забезпечення прав і можливостей осіб з 

особливими освітніми потребами для здобуття 

ними освіти на всіх рівнях, з огляду на 

індивідуальні потреби, можливості, здібності 

та інтереси (статті 19, 20) [11]. У руслі 

виконання закону ухвалено низку важливих 

документів. Згідно з наказом Міністерства 

освіти і науки України 08.06.2018 № 609, 

затверджено «Примірне положення про 

команду психолого-педагогічного супроводу 

дитини з особливими освітніми потребами в 

закладі загальної середньої та дошкільної 

освіти» [10]. Створення команди психолого-

педагогічного супроводу за окремим наказом 

керівника закладу освіти – основний чинник у 

забезпеченні реалізації права на освіту дітей з 

особливими освітніми потребами в 

інклюзивному освітньому середовищі. 

Освітянська практика переконує в доцільності 

налагодження взаємодії між усіма учасниками 

інклюзивного освітнього процесу, підвищення 

професійної компетентності педагогів тощо [13, 

с. 94].  

Отже, у 2018 році вже був сформований 

певний алгоритм дій: діти з особливими 

освітніми потребами отримали право на 

навчання в середовищі закладу загальної 

середньої освіти (Закон України «Про 

освіту»); обов’язковою умовою для реалізації 

цього права було комплексне оцінювання від 

фахівців інклюзивно-ресурсного центру; 

заклад освіти реалізує право дитини з 

особливими освітніми потребами через 

складання індивідуальної програми розвитку; 

команда психолого-педагогічного розвитку 

реалізує право дітей з особливими освітніми 

потребами на якісну освіту, надає психолого-

педагогічний супровід і проводить 

корекційно-розвиткову роботу.  

У контексті виконання гарантій держави 

щодо створення умов для якісної освіти осіб з 

особливими освітніми потребами у 2020 р. 

затверджено «Порядок забезпечення 

допоміжними засобами для навчання осіб з 

особливими освітніми потребами в закладах 

освіти». У документі витлумачено поняття 

«допоміжні засоби» – пристрої, обладнання, 

засоби й технології, що використовують із 

технічною, дидактичною, методичною, 

функціональною, навчально-розвивальною, 

ігровою, комунікативною метою, для 

покращення навчальної діяльності, розвитку 

навичок комунікації й надання особам з 

особливими освітніми потребами підтримки в 

освітньому процесі. Крім того, постанова 

регламентує механізм забезпечення 
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допоміжними засобами для навчання осіб з 

особливими освітніми потребами в закладах 

освіти [8].  

Інтенсивна адаптація в Україні вектору 

міжнародного законодавства, що спрямований 

на розбудову інклюзивного освітнього 

середовища, призвела до суттєвих новацій в 

організації інклюзивного освітнього простору 

[1; 2]. Системна гармонізація вітчизняної 

законодавчої й нормативно-правової бази з 

міжнародним законодавством у галузі 

інклюзії потребувала зміни в підходах до 

забезпечення особливих освітніх потреб. 

Такою новацією є виокремлення рівнів 

надання освітніх послуг особам з особливими 

освітніми потребами. Ухвалення Кабінетом 

Міністрів України постанови від 21 липня 

2021 р. № 765 «Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України щодо 

організації навчання осіб з особливими 

освітніми потребами» [6] стало результатом 

ґрунтовного й систематичного моніторингу 

діяльності інклюзивно-ресурсних центрів і 

закладів середньої освіти, де навчалися діти з 

особливими освітніми потребами.  

Відповідно до нового «Порядку» (15 

вересня 2021 р.), скасовано постанову 

Кабінету Міністрів України від 15 серпня 

2011 р. № 872 «Про затвердження Порядку 

організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах» і 

постанову Кабінету Міністрів України від 9 

серпня 2017 р. № 588 «Про внесення змін до 

Порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах». Після 

цього розпочався новий етап у розвитку 

інклюзивної освіти взагалі й підготовці 

майбутніх учителів до професійної діяльності 

зокрема. Особливість нового порядку полягає 

в упровадженні рівнів підтримки, згідно з 

індивідуальними потребами й можливостями 

учнів з особливими освітніми потребами. 

Упровадження рівневого супроводу 

увідповіднене з вимогами до забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти осіб з 

особливими освітніми потребами за 

найкращими світовими стандартами, декларує 

відповідальність закладу освіти за успішність 

усіх учнів. Учням, які відчувають труднощі 

під час навчання та потребують додаткової 

постійної чи тимчасової підтримки в 

освітньому процесі, за рішенням закладу 

освіти надають підтримку першого рівня. 

Рішення закладу освіти про надання 

підтримки першого рівня ухвалюють на 

основі рішення команди, яка проводила 

оцінювання й діагностувала потребу в наданні 

підтримки першого рівня, що відображене в 

протоколі засідання за формою, описаною в 

додатку 2, або у висновку інклюзивно-

ресурсного центру [9]. 

У цій постанові наявні важливі уточнення, 

що підготували перехід до рівневої підтримки 

дітей з особливими освітніми потребами. 

Витлумачено сутність поняття «освітні 

труднощі», що кваліфіковане як труднощі в 

навчанні, які впливають на процес здобуття 

освіти та результати навчання здобувачів 

освіти певного року навчання [9]. Цей термін 

є провідним у новому «Порядку», який 

кваліфікує учнів з особливими освітніми 

потребами для одержання першого рівня 

підтримки. Сформульовано дефініцію терміна 

«підтримка в освітньому процесі»: підтримка, 

що надають здобувачам освіти постійно або 

тимчасово; передбачає створення 

сприятливих для навчання умов у закладі 

освіти, а також проведення додаткових 

заходів, спрямованих на подолання освітніх 

труднощів. На перший погляд, термін 

«підтримка» може здаватися синонімічним до 

лексеми «супровід», але аналіз сутності цього 

терміна переконує у зворотному. Психолого-

педагогічний супровід витлумачений як 

комплексна система заходів з організації 

освітнього процесу та розвитку дитини, що 

передбачені індивідуальною програмою 

розвитку. Супровід кваліфікують як 

допомогу, яку надають у межах 

індивідуальної програми розвитку, що 

розробляє команда психолого-педагогічного 

супроводу на основі комплексного 

оцінювання дитини від фахівців інклюзивно-

ресурсного центру. З огляду на те, що 

супровід надають у межах індивідуальної 

програми розвитку, а підтримку першого 

рівня школа забезпечує без складання 

індивідуальної програми розвитку, варто 

внести зміни до нового «Порядку». 

Переформулювання потребують назви 2, 3, 4, 

5 рівнів, де термін «підтримка» необхідно 

змінити на термін «супровід». Отже, новий 

«Порядок» потребує гармонізації з 

«Положенням про команду психолого-

педагогічного супроводу». Доцільно також 

удосконалити трактування терміна «перший 

рівень» через використання прикметника 

«превентивний», зважаючи на сутність такої 

допомоги.  

У контексті дослідження варто апелювати 

до досвіду розвинутих країн щодо 

функціювання системи психолого-

педагогічного супроводу дитини з 

труднощами в навчанні. На увагу заслуговує 

досвід США із забезпечення рівневої 

підтримки та порівняльний аналіз 

особливостей підходів до реалізації права на 

освіту осіб з особливими освітніми потребами 

в США й Україні.  

В Україні, згідно з умовами нового 
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«Порядку», надання першого рівня підтримки 

відбувається на підставі письмової заяви 

одного з батьків (іншого законного 

представника) учня, що формулюють у 

довільній формі. У США не вимагають заяви 

для забезпечення першого рівня підтримки. 

Навпаки, заклад освіти бере на себе 

відповідальність за виявлення труднощів у 

навчанні всіх учнів і сприяння їх подоланню. 

Заклад освіти США послуговується 

трирівневою моделлю, що увідповіднена з 

вітчизняним першим (превентивним) рівнем. 

У США така модель має різні назви, але її 

сутність закріплена на законодавчому рівні 

через концепцію «Реакція на втручання» 

(«Response to Intervention» («RtI»)). На 

першому рівні трирівневої моделі вчителі 

працюють із доказовою / достовірною, 

якісною навчальною програмою з усіма 

учнями початкової школи. За допомогою 

універсального скринінгу («universal 

screening») або оцінювання навчальних 

результатів («benchmark assessment») 

діагностують учнів «групи ризику» і 

виокремлюють їх у групу. Із такими учнями 

проводять заняття в невеликих навчальних 

групах (2-й рівень), застосовуючи доказові 

методи, що поліпшує навчання. Заняття в 

групах (зазвичай, від трьох до п’яти учнів) 

доступні для всіх учнів за умови появи 

перших ознак труднощів у навчанні [3]. 
Результативність навчання кожного учня 

контролюють через оцінювання, що 

розроблене на основі навчальної програми. 

Учнів, які проходять оцінювання, повертають 

до рівня 1, тобто припиняють додаткові 

заняття. Учні, які не можуть поліпшити 

навчальний результат, переходять до рівня 3, 

що забезпечує індивідуальне навчання учнів.  

Результати й інструменти моніторингу 

навчальних досягнень систематично 

документують.  

Схематично відповідність першого рівня 

підтримки в Україні та США представлено в 

таблиці 1.  

Таблиця 1 

Перший рівень підтримки: Україна та 

США 

Перший рівень 

підтримки  

Три рівні 

підтримки, які 

становлять модель 

раннього втручання 

«Реакція на 

втручання» 
(«Response to 

Intervention» («RtI»)). 

 

Варто наголосити на значущості 

моніторингу на всіх рівнях «РНВ», що 

вможливлює вимірювання прогресу / 

динаміки навчання учнів. Інформація про 

успішність учнів допомагає розробити 

стратегії раннього втручання, ідентифікувати 

учнів, які потребують додаткового психолого-

педагогічного супроводу, ухвалити рішення 

щодо адаптації планів уроків, навчальної 

програми, методів навчання. Моніторинг 

також генерує діагностичну інформацію, що 

вможливлює ухвалення рішення стосовно 

розміщення учня чи його переміщення з рівня 

1 до рівня 2 та навпаки [3].  

Моніторинг в інклюзивній освіті охоплює 

систему збирання, оброблення та зберігання 

інформації про освітній процес або про окремі 

його елементи, яка зорієнтована на 

інформаційне забезпечення управлінням, на 

прогнозування та обізнаність зі станом 

розвитку дитини в будь-який момент [13, 

с. 93]. Таке превентивне втручання триває від 

6 до 10 тижнів. Якщо динаміка успішності 

учня не змінилася після проходження 

третього рівня підтримки, батькам дитини 

рекомендують подати заяву для отримання 

спеціальних освітніх послуг. Батьки 

звертаються до фахівця ресурсного центру, 

який перебуває в цій же школі. Фахівець 

починає складати індивідуальну програму 

розвитку, діагностувати сильні сторони 

дитини, пропонувати необхідні адаптації й 

залучати інших спеціалістів до надання 

послуг спеціальної освіти [14, с. 268]. 

Результати порівняльного аналізу 

забезпечення першого рівня підтримки в 

Україні та США подано в авторській таблиці 

2.  

Таблиця 2 

Особливості першого рівня підтримки: 

Україна та США 

Україна США 

Перед 

спрямуванням до 

інклюзивно-

ресурсного центру по 

комплексне 

оцінювання 

(відокремленого 

центру) надають 

перший рівень 

підтримки.  

Перед 

спрямуванням до 

ресурсного центру (у 

закладі освіти) 

надають перший 

рівень підтримки.  

 

Перший рівень 

підтримки 

(превентивний) 

надають лише після 

заяви батьків  у 

закладі освіти. 

Перший рівень, 

увідповіднений із 

трирівневою 

моделлю, надають 

усім учням.  

Команда 

проводить 

оцінювання на основі 

письмової заяви 

одного з батьків 

Оцінювання 

проводить учитель із 

першого дня занять з 

усіма учнями (не 

втрачають часу).  
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(іншого законного 

представника) учня, 

що пишуть у 

довільній формі. 

Перший рівень 

підтримки надає 

команда, яку формує 

директор за наказом 

для кожного учня. 

Команда для 

першого рівня 

підтримки – 

невід’ємна ланка в 

структурі закладу 

освіти, що працює з 

усіма учнями, які 

потребують 

підтримки.  

Планують 

надавати допомогу 

кожному учневі 

індивідуально 

(відсутній алгоритм). 

На другому рівні 

трирівневої моделі 

команда підтримки 

працює в групах, до 

яких можуть входити 

учні 1 – 5 класів та 6 

– 12 класів.   

 Кількість учнів, 

які одержують 

підтримку першого 

рівня (триступеневу 

рівневу підтримку), 

може становити до 

70 осіб із 300 учнів 

усієї школи.  

Питання щодо 

відповідальності за 

успішність учнів 

перебуває в площині 

невизначеності.  

Учителі 

відповідають за 

успішність учнів. 

Відсутній 

алгоритм  

Після 10 тижнів 

роботи учня з 

командою підтримки 

(проходження двох 

рівнів трирівневої 

моделі надання 

підтримки) учня 

спрямовують на 

отримання 

спеціальних освітніх 

послуг.  

Підтримку 

першого рівня 

припиняють за 

рішенням команди 

та / або за письмовою 

заявою одного з 

батьків (іншого 

законного 

представника) учня. 

Трирівневу 

підтримку першого 

рівня припиняють 

через 10 тижнів із 

часу роботи з учням 

у малих групах.   

Для інших учнів 

рівень підтримки 

забезпечують 

відповідно до 

висновку інклюзивно-

ресурсного центру. 

Перед 

отриманням 

спеціальних освітніх 

послуг учні в 

обов’язковому 

порядку мають 

пройти роботу з 

командою 

підтримки.  

Для інших учнів 

рівень підтримки 

забезпечують 

відповідно до 

висновку інклюзивно-

ресурсного центру. 

Уся підтримку та 

психолого-

педагогічний 

супровід надають 

фахівці ресурсного 

центру цього закладу 

освіти, де 

навчаються учні з 

особливими 

освітніми потребами.  

 

Пояснення потребує організація 

педагогічного колективу для надання послуг 

із використанням моделі «Реакція на 

втручання». Таку команду (одну) формує 

директор школи для всіх учнів, які 

потребують допомоги на першому рівні. До 

складу команди входить директор, заступник 

директора, фахівець ресурсного центру 

(шкільного, не відокремленого), учитель 

початкових класів, психолог, соціальний 

педагог. Команда може мати різні назви, 

кожен заклад освіти вибирає назву, що 

відображає мету діяльності: 

мультидисциплінарна команда, команда дій 

«Action Team», «Student’s Success Team».  

Варто акцентувати увагу на тому факті, що 

в перших і других класах початкової школи 

США вчитель завжди має асистента, наявність 

якого не регламентована вимогою 

зарахування до класу учня з особливими 

освітніми потребами. Таку практику 

пояснюють значущістю початкових класів для 

подальшої успішності учня й завантаженістю 

вчителя. Гранична допустимість учнів у класі 

початкової школи може варіюватися від 20 до 

25 учнів, незалежно від кількості учнів з 

особливими освітніми потребами.  

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Теоретичний аналіз 

нормативно-правових документів у галузі 

інклюзивної освіти, зокрема нового «Порядку 

організації інклюзивного навчання у закладах 

загальної середньої освіти», «Положення про 

команду психолого-педагогічного 

супроводу», «Положення про інклюзивно-

ресурсний центр», уможливлює 

формулювання рекомендацій щодо вживання 

термінів «перший рівень підтримки», 

«супровід». Унаслідок порівняльного аналізу 

підходів до забезпечення права на освіту 

дітям з особливими освітніми потребами в 

Україні та США, виокремлено основні 

особливості й відмінності. В обох системах 

освіти послуговуються рівневим підходом до 

забезпечення супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами й реалізації права на 

освіту. Це єдина спільність, що об’єднує 
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Україну та США. В Україні ще не 

розроблений алгоритм дій із надання першого 

рівня підтримки, тому важливо 

екстраполювати досвід американських колег 

щодо забезпечення трирівневої  системи 

супроводу перед спрямуванням дитини з 

труднощами в навчанні до інклюзивно-

ресурсного центру по комплексне 

оцінювання. Необхідно розширити систему 

освітніх послуг, організувати в школах 

України ресурсні центри, де працюватимуть 

компетентні фахівці, здатні реалізувати 

психолого-педагогічний і корекційно-

розвитковий супровід. Констатовано 

необхідність підвищення відповідальності 

педагогічних працівників в Україні за 

навчальні досягнення учнів, уведення до 

штату закладу освіти асистента вчителя 

перших, других класів. Критерієм для такої 

новації в Україні має стати не зарахування 

дитини з особливими освітніми потребами до 

інклюзивного класу, що має висновок 

інклюзивно-ресурсного центру й 

рекомендований рівень супроводу, а 

усвідомлення значущості освіти для розвитку 

держави. Через воєнний стан, у якому 

перебуває держава, такі пропозиції можуть 

здаватися не актуальними, водночас у 

формулюванні цих рекомендацій і 

відображені виклики війни, прагнення 

забезпечити особливі освітні потреби всіх 

дітей. Війна в Україні маркувала кожен клас 

як інклюзивний, а кожного учня – як учня з 

особливими освітніми потребами. Відповідь 

для запобігання повторному лиху варто 

шукати саме в системі освіти, що має бути 

фінансована не за остаточним принципом, а 

як пріоритетний сектор у структурі державних 

інституцій.  

Перспективи подальших досліджень 

пов’язані зі студіюванням підходів до 

формулювання посадових обов’язків учителя 

початкових класів й асистента в США та 

Україні, а також із порівняльним аналізом 

способів заохочення педагогічних працівників 

до виконання функцій, окреслених у 

посадових інструкціях. 
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ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ АКТИВІЗАЦІЇ МУЗИЧНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

       Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Процес творчості, як 

прояв вищої форми інтелектуальної 

активності особистості розкривається в ряді 

досліджень Е. Бриліна, М. Мороз, В. Фрицюк, 

Г. Тарасенко, В. Черкасова та інших.  

Спроби розкриття  основних етапів 

творчого процесу такі: виникнення задуму, 

його розробка; активізація досвіду життєвих 

вражень, пошуки форм його втілення. Така 

деталізація процесу творчості дозволяє 

простежувати багатоплановість задуму і 

визначити окремі ланки його послідовності. 

Концепція художньої творчості 

складається з наступних етапів: а) творчий 

задум; б) період роботи над ним; в) результат 

завершеного твору; г) художнє прочитання; д) 

включення сприймання. 

Мистецький напрямок творчості є 

найвищою формою діяльності, її обсяг 

відзначається всіма можливими проявами 

активності, вираженими у формах предмета 

або ідеї. Поняття творчості визначається не 

тільки результатами творчої діяльності, а й 

характером життєдіяльності, здібностями, 

талантом, активністю, творчою ініціативою. 

При цьому визначальними є творчі процеси, 

що викликають суттєві зміни у сфері 

мистецтва. 

Важливим джерелом розвитку 

особистості є музична творчість, тому 

розв’язання сучасних виховних проблем 

зумовлює пошук нових підходів до її 

освоєння. При засвоєнні музичних цінностей, 

їх впливу на формування професійного 

становлення музиканта важливими аспектами 

виступають передумови і результати 

творчості, які діють взаємозалежно і мають 

спільні фактори. Як елемент загальної 

творчості музичний розвиток проявляється в 

діяльності творця, який здатний оцінювати, 

класифікувати, розробляти отриману 

інформацію і здійснювати програму творчих 

дій.  

Специфіка музичної творчості значно 

залежить від провідних її компонентів: 

оцінки, інтересу, емоцій, відчуттів, смаку, 

уподобань, ідеалу, які взаємодіють між собою. 

Саме проблема музичного розвитку висуває 

парадигму: виховання – особистість – 

орієнтований підхід. Провідна роль в оцінці 

творчості відводиться досвіду, що виконує 

функції оперування художніми 

узагальненнями на образному рівні. Досвід 

художніх уявлень сприяє розвитку здатності 

асоціювання і оцінювання. Від того, які 

музичні твори вибираються особистістю 

відповідно до еталонів, залежить рівень її 

естетичного удосконалення. 

Музична творчість розглядається як 

керований психолого-педагогічний процес, у 

якому відбувається взаємодія педагогічного 

управління з активною творчою музичною 

діяльністю студентської молоді, яка 

ґрунтується на естетичних потребах, 

усвідомленому сприйманні естетичної 

цінності народної, класичної та сучасної 

музики. 

Педагогічне управління процесом 

музично-творчої діяльності студентів 

забезпечується динамічною системою 

взаємодії емоційних, інтелектуальних, 

творчих процесів, які формують їх власний 

тезаурус і ефективно досягаються за умов 

активізації пізнавальної творчості. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій.  Перед педагогічною наукою, – 

підкреслювали вчені – І. Зязюн, 

М. Марусинець, В. Моляко, Н. Шетеля, 

Д. Юник,  –   поставлені завдання у 

програмуванні й опрацюванні виховних основ 

творчості, які зумовлені метою професійної 

підготовки майбутніх учителів, а саме – 

засвоєння теоретичних і практичних 

дисциплін, набуття умінь і навичок 

управління процесом творчої діяльності учнів 

загальноосвітніх закладів, щоб активізація 

процесів творчості ґрунтувалася на чинниках 

https://orcid.org/0000-0002-9130-1364
https://orсid.org/0000-0002-1167-6888
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пізнання визначальних реалій в освітній сфері 

на основі естетичного ставлення до музично-

творчої діяльності. Методичні аспекти у 

цьому напрямку ще недостатньо досліджені. 

Існують навчальні посібники з композиції для 

практичної діяльності провідних 

консерваторій, які можуть бути задіяними в 

процесі формування спеціальних творчих 

навичок майбутніх учителів мистецького 

напрямку.  

Аналіз змістовної побудови різних 

посібників вказує, що у формуванні 

методичних принципів творення музики 

визначається дві тенденції: першою 

передбачається технічне освоєння 

закономірностей гармонічної побудови без 

урахування художнього змісту; друга орієнтує 

на творчий підхід до застосування засобів 

музичної виразності в різних її проявах. 

Видатний педагог-музикант Е. Брилін 

відзначав, що викладання композиції не може 

бути відірване ні від проблематики наукової в 

даній галузі, ні від проблематики методичної, 

педагогічної та культурологічної в широкому 

розумінні цього слова [1]. Однак, як засвідчує 

практика, технологічно-конструктивні 

принципи домінують у викладанні більшості 

сучасних музично-теоретичних дисциплін, що 

призводить до відставання музичної теорії від 

культурологічної практики. Тому на шляху 

розвитку музикознавчих і педагогічних 

дисциплін виникає об'єктивна потреба їх 

поєднання. 

В науковій праці «Методика організації 

художньо-творчої діяльності майбутніх 

учителів музичного мистецтва» О. Гаврилюк 

пропонує дидактичну систему розвитку 

творчої активності майбутнього вчителя 

музики, зокрема, в процесі його підготовки з 

навчальної дисципліни – мистецтво, де 

вдосконалення навичок музично-творчої 

діяльності майбутніх педагогів здійснюється 

шляхом освоєння ними спеціальних предметів 

гуманістичного значення [2]. 

Успішне вирішення проблеми розвитку 

естетичної творчості студентів потребує 

впровадження у процес викладання не тільки 

музично-теоретичних і практичних дисциплін, 

але й також предметів естетичного циклу. З 

цієї позиції процес оволодіння елементами 

естетичного підходу може розглядатися як 

прояв позитивного результату в галузі 

музичної творчості. 

Мета статті – висвітлення основних 

дидактичних аспектів активізації музично-

творчої діяльності студентів мистецьких 

спеціальностей. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. В реальних умовах професійної 

підготовки педагогів мистецьких 

спеціальностей впровадження системи творчо 

розвиваючого навчання при викладанні таких 

дисциплін, як теорія, історія музики, 

естрадно-джазове сольфеджіо, аналіз 

музичних форм та інших зустрічаються деякі 

труднощі. Застосування активізуючої 

методики і формування інтересу до неї у 

процесі фахової підготовки студентів 

потребує вивчення специфічних особливостей 

та прийомів освоєння продуктивної творчості. 

У психолого-педагогічних дослідженнях 

Д. Говоруна, В. Роменця, О. Шпортун 

вказується, що для формування певного 

способу діяльності необхідно виділити 

структурні дії, які в своїй сукупності 

становлять змістовну та операційну сутність 

діяльності, що забезпечують вільний перебіг 

процесу взаємодіючих елементів із 

відповідними функціями, властивостями та 

змістом. Висвітлення специфіки цього 

процесу дозволяє виявити нові дидактичні 

можливості активізації музично-творчої 

діяльності  майбутнього фахівця.  

Переважна більшість дослідників 

(Г. Вірановський, Т. Грінченко, Е. Гуренко, 

Г. Костюк та ін.) вважають, що процесуальна 

сторона музичного творення охоплює дві 

підструктури: формування художньої 

інтерпретації у свідомості музиканта і звукову 

реалізацію ідеального уявлення про 

виконання. Зміст першої полягає у створенні 

виконавського задуму, яка базується на 

освоєнні продукту первинної художньої 

діяльності; друга в його реалізації, що 

становить сукупність специфічних оперувань, 

які спрямовані на об'єктивізацію 

виконавського задуму [3]. 

Основними діями в структурі цілісного 

процесу творення є вибір художньо доцільних 

засобів виконавської виразності, пошук 

способів технічного вдосконалення, контроль 

за відповідністю засобів виразності та їх 

доцільності для втілення. У педагогічних 

дослідженнях А. Козир, О. Теплової, 

В. Черкасова, виконавські навички 

розглядаються як спосіб засвоєння 

музикантом виконання певних дій, що 

забезпечують ефективне їх використання у 

відповідності до поставленої мети розкриття 

змісту твору. Складність цих дій проявляється 

в тому, що музичний твір, як предмет 

творчості, характеризується неоднозначністю 

художнього змісту та багатомірністю 

варіантів його інтерпретаційного прочитання. 

За визначенням В. Черкасова, виконавство – 

це здібність мислити звуками [5]. Це свідчить, 

що музикант мислить і оперує звуковими 

образами, у створенні яких особливе місце 

належить здібності до відтворення власних 

образів на основі наявного емоційного 
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досвіду. Ця здібність проявляється в умінні 

поєднувати як немузичні елементи (враження, 

уявлення, поняття про предмети і явища 

навколишнього світу) в якості нових 

сполучень – художніх образів, так і ті 

елементи музичної мови, з якими вони 

асоціюються. 

Крім цього, музична мова є засобом 

пізнання музики, знаряддям розумових 

процесів є музична мова, яка 

характеризується мелодикою, ритмом, 

тембром, гармонією, динамікою, інтервалікою 

та особливостями інструментальних, 

вокальних художніх засобів виразності. 

Основою музичної мови виступає оперування 

її структурними елементами, музично-

смисловими конструкціями, які 

закріплюються у свідомості і підсвідомості 

музиканта на рівні рефлексу. Досконале 

володіння виконавськими навичками дозволяє 

вільно комбінувати і перетворювати готові 

музичні сполучення в музичну форму 

одухотворених звуків. Застосування окремих 

засобів музичної виразності (гармонічних, 

ритмічних, штрихових, тембрових, агогічних 

та інших) – це одночасний творчий пошук і 

осмислення художнього образу. 

Виокремлюються два типи творчого 

задуму. Перший тип опирається на життєві 

явища і враження; другий – пов'язаний зі 

способами вираження музичної мови та 

прагненням дослідити засоби художньої 

виразності. Основою для формування 

виконавських навичок є уміння втілювати 

відчуття і думки творця в реальну звукову 

форму, створювати естетично усвідомлену, 

емоційну картину, яка покликана стати 

стрижневою домінантою сприймання 

музичного твору з його ідеєю та логіко-

емоційною сутністю. Сама музично-звукова 

конструкція твору має відрізнятися 

оригінальними рисами образності та засобами 

виразності. Вміле прочитання естетичного 

змісту в тому чи іншому творі становить 

сутність виконавського мислення, що свідчить 

про рівень естетичної культури музиканта. 

Одночасно процес втілення авторського 

задуму в реальну виконавську модель твору 

відбувається на рівні підсвідомості і залежить 

від здібностей, естетичного досвіду, уяви, 

фантазії, інтуїції виконавця. Незважаючи на 

своєрідність творчого процесу, аналогічні 

етапи реалізації художнього задуму залежать 

також від діалектики художнього змісту 

твору, ступеня його оригінальності, 

масштабності, привабливості музичної мови. 

Оскільки даний процес міцно пов'язаний зі 

світосприйняттям і логікою мови музичного 

твору, то він може викликати особистісні 

відчуття як у виконавця, так і у слухача, яких, 

можливо, і не було в творчій концепції самого 

композитора. Таку інтерпретацію прийнято 

розцінювати як співтворчість. 

Узагальнення творчої діяльності 

музиканта на рівні його світосприйняття 

передбачає виділення загальної емоційної 

основи, яка проявляється не в окремих 

засобах виразності або прийомах 

виконавського мислення, а в цілісній системі 

образів музичного твору. Проте цей розвиток 

неможливий без емоційного відчуття. Саме 

емоційний стан, викликаний спілкуванням з 

музикою, дає можливість доторкнутися до 

задуму автора твору, збагнути його емоційно-

семантичний досвід, а набуті враження 

зробити багажем культуротворчих дій. Тому 

виникає потреба синтезу пізнавального та 

емоційного імперативів, тісно пов'язаних з 

естетичним ставленням студента до самої 

музично-творчої діяльності в і цілому.  

Слід зазначити, що основними видами 

музично-творчої діяльності є слухання, 

сприймання, виконання, композиція. Залежно 

від мети та завдань діяльності виділяються 

деякі типи сприймання, наприклад, 

сенсорний, перцептивний, емоційно-

семантичний, інтелектуально-естетичний. 

Ступінь сприймання неможливо визначити 

без аналізу тієї форми діяльності, за 

допомогою якої відбувається осягнення 

цінності музичного твору, тобто музично-

перцептивної активності, яка є не лише 

сполученням емоційного спілкування з 

музикою, але й обумовлює творчі параметри. 

Тому без музично-перцептивної активності 

неможливе існування жодної з форм музичної 

діяльності. 

Згідно із законом екстраполяції будь-яка 

якість, розвинена в окремій формі творчості, 

проявляється і в інших. Т. Джаман виділяє два 

види творчої діяльності: а) відтворююча, або 

репродуктивна, тісно пов'язана з пам'яттю, її 

суть полягає у відтворенні або повторенні 

раніше створених, вироблених прийомів, дій; 

б) комбінуюча, або творча, в процесі якої 

відбувається створення нових образів або дій 

[4, с. 89]. 

Специфічними особливостями 

формування музичної творчості є націлення 

слухових уявлень на побудову такої моделі, 

яка б забезпечувала реалізацію художніх 

запитів виконавця і слухача. Оптимальне 

врахування критеріїв виконавської 

майстерності забезпечує якість технічних і 

художніх завдань, а знання специфіки 

музичної інтерпретації – рівень художньої 

досконалості та творчих вмінь.  

Ю. Афанасьєв, О. Олексюк, Г. Падалка, 

О. Щолокова у своїх наукових дослідженнях 

зазначали, що творчі вміння необхідні для 
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виконання будь-якої музичної діяльності 

(сприймання, виконання, творення), і 

вказували на особливо важливу роль музично-

слухових уявлень, що відображають 

особливості музики поза реальним звучанням 

і незалежно від нього, що сприймається 

внутрішнім слухом. Поняття «внутрішній 

слух» у вузькому значенні включає навички 

уявлення мелодико-гармонічної і ритмічної 

структури музичного твору незалежно від 

зовнішнього звучання. В широкому значенні 

уявлення розуміють як здатність внутрішньо 

відчувати художній образ твору, а така 

здатність утворює ядро музичної пам'яті та 

музичної уяви.  

У даному контексті важливі три 

музичних нахили: ладове чуття, здатність до 

слухового уявлення і музично-ритмічне чуття. 

Важливість ладового відчуття при слуховому 

контролі має, по-перше, особливе значення в 

загальному розвитку; по-друге – в музичному. 

Ладове відчуття – це емоційне переживання 

певних співвідношень між звуками і ладовим 

забарвленням звуків. Під поняттям «відчуття 

ладу» розуміємо, у прямому значенні, 

емоційні переживання. Неможливо спочатку 

розвинути музичний слух, а потім 

застосовувати його для емоційно насиченого 

сприйняття музики. Єдність слухового й 

емоційного проявляється з найбільшою 

яскравістю у навичках ладового почуття, 

досконалість і активність якого має важливе 

значення в музично-творчій діяльності. 

Отже, дидактичні аспекти активізації 

творчості пов'язані з музично-образним 

моделюванням, уміннями застосовувати 

знання та успішно реалізовувати їх у нових 

видах практики. Композиція, як спосіб 

творчого відображення дійсності у вигляді 

художніх образів, потребує осмислення 

цілісності художнього процесу. Визначення 

гностичного аспекту музично-образного 

змісту дає змогу стверджувати, що цей процес 

включає такі сфери: а) емоційно-почуттєву 

(музичний слух, пам'ять, фантазія, інтуїція, 

здібності, метро-ритмічне та ладове відчуття); 

б) емоційно-вольову (увага, потреби, 

самоконтроль, музично-образне мислення); в) 

інтелектуальну (знання, естетична культура). 

Успішність музично-творчої діяльності 

залежить від наступних передумов: 

естетичних, психологічних, музикознавчих, 

педагогічних. Естетичні передумови 

включають сферу духовного сприйняття 

реальної дійсності, здатність музиканта 

оцінювати навколишні явища, події за 

естетичними критеріями. Психологічні 

передумови забезпечують природні музичні 

дані і відображають здібності та потреби у 

самовираженні. Музикознавчі передумови 

складають професійні знання, вміння та 

навички. Педагогічні передумови 

забезпечують методи вирішення музично-

творчих завдань.  

В цілому теорія активізації музичної 

творчості включає психологічний, 

педагогічний, соціологічний, соціальний, 

гносеологічний, естетичний, 

культурологічний та музикознавчий аспекти. 

Кожен із таких аспектів може мати перевагу в 

конкретному випадку, однак з точки зору 

дослідників, вони залишаються тільки 

певними передумовами для творчості.  

У широкому розумінні музична творчість 

діяльність є активною взаємодією об'єкта й 

суб'єкта, в ході якого суб'єкт цілеспрямовано 

створює нове, соціально значиме у 

відповідності з вимогами об'єктивних 

закономірностей. Активно діючи, суб'єкт 

удосконалює самого себе, тому що творчість – 

це процес такої взаємодії суб'єкта і об'єкта, в 

якому суб'єкт активний, він постійно у 

пошуку, а об'єкт – це те, на що направлена 

діяльність; при цьому особливість об'єкта 

визначає характер діяльності. 

Сучасна психологія містить у своєму 

арсеналі чималі дані про особливості 

перцепції, інтелекту, характеру і стимулів 

діяльності індивіду, що сприяють творчості. У 

перцептивних властивостях особистості 

виділяються: уважність, вразливість, 

сприятливість; в інтелектуальних – високий 

рівень знань, естетична культура, особливо 

фантазія, яка є однією із функціональних 

складових механізму творчої дії. Фантазія – це 

невимушене, довільне оперування чуттєво-

образними уявленнями, мислена побудова 

образних зв'язків, яка в музичній творчості 

розглядається як гра слухових уявлень, 

практично не обмежених часом і 

відокремлених одне від одного. Однак 

музичне фантазування є лише часткою гри, 

окремим моментом художньої творчості і 

залежить від здібностей, творчого мислення 

студента та накопичення художніх вражень, 

залежних від його естетичних установок і 

культури творчості. 

Таким чином, до стану установок 

музичної творчості відносяться: а) побудова 

музичного твору в свідомості музиканта; б) 

ідеальне уявлення під впливом нотного 

тексту; в)  емоційний стан в процесі 

виконання. Кінцевий наслідок музичної 

інтерпретації твору набуває естетичного 

значення, коли сприймається і позитивно 

оцінюється слухачем. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму.  Отже, дидактичні аспекти 

активізації музичної творчості студентів 

включає три основних рівні: перший – 
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репродуктивний, в якому відбувається 

розвиток сприймання, емоції, уявлення; 

другий – асоціативно-комбінований, в якому 

отримує розвиток інтелектуальна діяльність 

на основі оперування ідеальними образами й 

асоціативними розумовими процесами; третій 

– творчо-конструктивний, який забезпечує 

широкий асоціативний ряд у сполученому 

вигляді, що веде до створення емоційно 

насиченого, усвідомленого образу і 

переходить від внутрішньої уяви через 

образне мислення до активної установки на 

творчість. 

В цілому дидактичний процес 

забезпечується застосуванням 

диференційованої системи методів і засобів 

педагогічного керівництва, результати якого 

проявляються у творчих якостях студентів, 

впливають на її пізнавальну та естетичну 

діяльність. 
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НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ АСПЕКТ МУЗЕЙНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОСТОРІ (НА ПРИКЛАДІ УЖГОРОДСЬКОГО СКАНСЕНУ) 

 

Постановка та обґрунтованість 

актуальності проблеми. В умовах 

глобалізації інформаційного простору та його 

безперервного розширення актуальною 

проблемою експозиційної роботи сучасних 

музеїв є прагнення зберегти та посилити 

суспільну значущість, зацікавленість, 

актуальність і популярність музейних установ 

серед відвідувачів. Саме тому відбувається 

зміна ідеї експозиції як чогось непорушного 

та сталого. 

Експозиційна робота – це один із напрямів 

музейної діяльності, основний зміст якої 

полягає в проектуванні експозиції, монтажі та 

демонтажі експозицій, проведенні 

реекспозицій, нагляді за станом експозиції, 

організації тематичних виставок, веденні 

поточної експозиційної документації [2, с. 27; 

4, с. 9]. 

Формування музейних експозицій, сам 

процес їх створення має глибокий виховний і 

розвивальний вплив на дитину, формуючи 

навички спостережливості та уважності; 

зародження навичок творчого та критичного 

мислення; вміння працювати індивідуально та 

в команді для досягнення спільної мети. У 

процесі роботи з експонатами учні можуть з 

середини ознайомитись з музейною справою 

та її термінологією, комплексно вирішуючи 

проблеми. 

Окрім того, процес формування музейної 

експозиції має виховні аспекти: поваги до 

минулого та розуміння історичної цінності 

експонатів; шани до праці інших людей (під 

час дослідження експонатів); патріотизму та 

поваги до історичної спадщини; дає 

можливість залучити родину – впливаючи на 

її зміцнення в процесі виконання пошукових і 

творчих завдань [1, с. 232; 11, с. 260]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідженню концептуальних засад 

експозиційної роботи сучасних музеїв, а 

також виховному аспекту музейної експозиції 

присвячені публікації Н. Барановської [2, с. 

27–29] та Г. Балацької [1, с. 232–236]. 

Питання ролі експозицій у музейній 

педагогіці піднімали Н. Філіпчук [11, с. 256–

262] та О. Харченко [12, с. 198–206]. 

Різні аспекти вивчення експозиції 

ужгородського скансену зустрічаємо в працях 

наукових співробітників Закарпатського 

музею народної архітектури та побуту.                     

М. Мегела досліджувала процес відтворення 

народних ремесел і промислів як форму 

залучення відвідувачів до музею [8, с. 180– 

189], Т. Сологуб-Коцан – роль грантових 

проектів та різнопланову роботу з дитячою 

аудиторією [9, с. 170-179; 10, с. 18– 19],                       

Н. Грицюк – виставкові проекти та експозиція 

як засіб поширення етнографічних знань [4, с. 

9– 19; 5, с. 248–259]. Окремі розвідки про 

постійно діючу експозицію під відкритим 

небом ужгородського скансену присвятив й 

автор даної статті. У них зокрема йдеться про 

залучення студентської молоді до відтворення 

та популяризації народних традицій, звичаїв 

та обрядів [6, с. 41–44; 7, с. 6–9].    

Метою даної статті є показати освітню 

функцію музейної експозиції на прикладі 

діяльності Закарпатського музею народної 

архітектури та побуту. 

Виклад основного матеріалу. Постійно 

діюча експозиція під відкритим небом 

ужгородського скансену пройшла тривалий 

шлях свого формування. Її вдосконалення та 

доповнення продовжуються й на сучасному 

етапі. На сьогодні це цілісний ансамбль, що 

складається з кращих зразків народного 

дерев’яного будівництва, знарядь праці та 

предметів побуту, які є безцінними джерелами 

для дослідження культурної спадщини  

Закарпаття. 

Музей можна розглядати як навчальну 

базу, яка необхідна для практичного 

опановування дітьми різних видів 

матеріальної та духовної культури. 

Знайомство з народною архітектурою, 

костюмом, вишивкою, знаряддями праці та 

іншими автентичними пам’ятками народного 

побуту в поєднанні з музейною атмосферою 

поглиблює та доповнює попередньо отримані 

знання, сприяє закріпленню теоретичного 

матеріалу. Використання педагогічних 

прийомів в розкритті об’ємного 

інформаційного потенціалу музею допомагає 

дітям засвоїти пропонований матеріал, 

водночас прилучає їх до культурних надбань 

суспільства, виховує музейну культуру. 

Науково-освітня діяльність музеїв 

передбачає планомірну роботу фахівців з 

усіма категоріями відвідувачів, ставить за 

мету зробити доступними передачу та 

сприйняття експозиційних матеріалів, 

сполучити завдання наукової популяризації з 

педагогічною, освітньою та виховною 

діяльністю, рекреаційними заходами. 

Звичайно, щоб повною мірою осягнути досвід 

зарубіжних, колег та виробити власну 

стратегію розвитку провідних напрямів 

музейної педагогіки в Україні, необхідні 

бажання, час і кошти [9, с. 171].  

Експозиція ужгородського скансену є 

предметною основою для   вивчення та 

популяризації традиційних ремесел та 
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промислів Закарпаття. При відтворенні 

інтер’єрів музейних хат-об’єктів 

співробітниками скансену було сформовано 

окремі куточки, що репрезентують 

найхарактерніші для того чи іншого району 

ремесла та промисли. 

Одним із перших і вже традиційних 

ремесел Закарпаття, що постійно 

популяризується, є писанкарство. У квітні 

2015 року в музеї була проведена перша 

виставка-конкурс «Світ писанки», приурочена 

до великодніх святкувань. Для поціновувачів 

мистецтва писанкового розпису були 

представлені роботи з фондової колекції 

етнографічного музею та писанки майстринь 

краю. До експозиції ввійшли кращі взірці, що 

представляють писанкарство відомих 

майстринь чи не з усіх районів Закарпаття: 

Тячівщини, Іршавщини, Хустщини, 

Перечинщини, з м. Ужгород та інших. З того 

часу традиційним стало проведення майстер-

класів по навчанню писанкового розпису для 

різних категорій відвідувачів: дорослих, 

учнівських і студентських груп, дошкільнят, 

навчання сім’ями. Тематико-експозиційний 

план виставки щорічно вдосконалювався, 

змінювалась форма подачі писанок, до 

виставки долучались кращі зразки 

писанкарства з музейних зібрань та приватних 

колекцій. На сьогодні виставка має статус 

міжнародної, до її проведення долучаються 

майстри з Угорщини, Румунії, Словаччини, 

Болгарії. 14 квітня 2022 р. в музеї восьмий рік 

поспіль відбулось відкриття виставки «Світ 

писанки». Цього року виставка проходить у 

незвичному форматі: писанки, надані 

майстринями продаються, а всі кошти, зібрані 

від їх продажу будуть передані на потреби 

128-ої окремої гірсько-штурмової бригади. 

Основу ж експозиції склали писанки із 

фондової збірки музею [3; 8, с. 182; ]. 

Маючи чималу цінну колекцію керамічних 

виробів, музею використовує її в експозиції з 

навчально-виховною метою тим самим 

популяризуючи один із найдавніших видів 

ремесел на Закарпатті – гончарство.  Влітку 

та восени 2018 року в музеї реалізовувався 

грантовий проєкт «Стежками традицій 

закарпатської кераміки» за підтримки 

Українського культурного фонду. Цей проєкт 

дав змогу відродити й оживити одне з 

найдавніших ремесел краю – гончарство, 

зробити його постійною живою атракцією на 

території скансену. В одному з приміщень 

музейної старої корчми було облаштовано 

гончарну майстерню, яку урочисто відкрили 

20 жовтня 2018 року в рамках Фестивалю 

гончарства. Для повноцінного 

функціонування майстерні у м. Дніпро було 

закуплено електричні гончарний круг та 

гончарну піч, які й було вперше випробувано 

під час фестивалю. Місцеві та запрошені 

майстри навчали мистецтву гончарства всіх 

бажаючих відвідувачів [10, с. 18]. 

Влітку 2019 року в майстерні було 

проведено два курси “Літньої школи 

гончарства”, де майстриня Ольга Полянко 

навчала бажаючих цьому ремеслу. Учні мали 

змогу не лише отримати теоретичні знання 

про гончарське ремесло та його витоки, але й 

на практиці позайматися ним – виготовити 

власний виріб на гончарному крузі в музейній 

майстерні. У 2020 році ця практика 

продовжилася: навчає ремеслу майстер 

Андрій Зубенко [8, с. 183]. 

Одним з найдавніших та найбільш 

розповсюджених видів народного 

декоративно-прикладного мистецтва є 

вишивка та одяг. Вишивальні традиції, що 

застосовувалися в одязі (чоловічі та жіночі 

сорочки, спідниці) та предметах побуту 

(скатертини, рушники, серветки) є дуже 

давніми, бо зберігають в собі не просто красу, 

але й значну інформативну культурну 

пам’ять, тому неодмінно потребують не лише 

популяризації, але й відродження. Поряд з 

реконструкцією одягових комплексів 

Закарпаття, постало й питання про 

відтворення старовинних вишивальних 

мотивів та узорів.  

З листопада 2015 року при музеї діє студія 

традиційної закарпатської вишивки «Косиця». 

За час її роботи учасницями були відтворені 

автентичні жіночі сорочки з різних районів 

Закарпаття, що зберігаються у фондах 

Закарпатського музею народної архітектури 

та побуту. Наразі керівниками студії є 

випускниці першого року її проведення – 

Вікторія Співак та Галина Мунчак. Саме тут 

учасниці студії навчаються вишивці давніми 

закарпатськими техніками, мають змогу 

ознайомитися з традиційними народними 

мотивами вишивання й навіть відтворити їх 

на своїх роботах [6, с. 44]. 

Прикладами вдалого поєднання наукових і 

дозвіллєвих засад є комплексні виставкові 

заходи, спрямовані на дитяче естетичне 

виховання. Музейними співробітниками 

застосовується одна з найкращих сучасних 

форм експозиційної та освітньої роботи в 

умовах позамузейного середовища (в школі) – 

пересувна виставка. Вона є своєрідним 

проявом найбільш видозмінюючої динамічної 

форми роботи музею. Пересувна виставка – 

багатоаспектний вид музейної діяльності, 

який дозволяє швидко, ефективно, образно 

впливати на глядача, доставляти йому 

необхідну інформацію прямо на місці, 

наприклад в класі. Так, нашим музеєм 

практикується експонування пересувних 
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виставок на базі багатьох шкіл міста. При 

проведенні таких міні-виставок паралельно 

проводиться лекційна робота. Так, під час 

експонування пересувної виставки до 

Шевченківських днів «Слава Великого 

Кобзаря» (з фондової колекції музею) 

співробітниками музею читається лекція про 

життєвий та творчий шлях Т.Г. Шевченка. 

Щорічною є виставково-лекційна робота 

співробітників музею на тему «Писанковий 

дивосвіт» на базі загальноосвітніх шкіл міста 

[5]. 

У своїй роботі наукові співробітники 

Закарпатського музею народної архітектури 

та побуту використовують наступні види 

екскурсій: оглядові екскурсії для дітей та 

дорослих, тематичні, нічні, квестові. Новою 

формою роботи є «Школа юного 

екскурсовода». 

В останнє десятиріччя склалась тісна 

співпраця музею зі студентами-істориками 

ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет». Ця співпраця є різноплановою 

та проводиться в багатьох формах. Однією із 

основних форм співпраці «музей – студент» є 

тематичні лекції-екскурсії, що проводяться 

для студентів на базі постійно діючої 

експозиції просто неба. Ці екскурсії є 

частиною лекційних та практичних занять з 

нормативних дисциплін «Етнографія 

України», «Народна обрядовість українців», 

«Музеєзнавство» та «Теорія експозиційної 

роботи» [7 , с. 6]. 

Висновки та перспективи подальших 

досліджень. Експозиція в етнографічних 

музеях є важливим місцем для проведення 

культурно-освітньої та виховної роботи. 

Поряд з традиційними формами і методами, 

напрацьованими багаторічною практикою, 

музеї активно залучають дошкільників і учнів, 

студентів, сім’ї та інші категорії відвідувачів 

до пізнання культурної спадщини, 

пропонуючи інноваційні програми, 

нетрадиційні форми і сучасні методи, 

спрямовані на побудову активного діалогу 

дітей з мистецтвом і взаємодію одне з одним. 

У цьому плані Закарпатський музей народної 

архітектури та побуту має чималі 

напрацювання, що втілюються науковими 

співробітниками у цікаві проекти та програми. 

Їх подальша розробка та удосконалення є 

одним із ключових завдань по залученню 

відвідувачів до музею. Все це, звичайно, 

базується на напрацюваннях співробітників 

музею, тим самим розширює перспективу їх 

наукових зацікавлень. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

      Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Як відомо, однією з 

найважливіших умов розвитку освіти є 

інтенсивно-оптимальне впровадження в 

практику нових прогресивних педагогічних 

ідей, технологій, досягнень сучасної 

психолого-педагогічної науки і практики. 

Створення чіткої, керованої, гнучкої 

системи вивчення, узагальнення, 

розповсюдження і впровадження найновіших 

досягнень педагогічної науки і передової 

педагогічної практики в едукаційний процес – 

одна з найважливіших умов вдосконалення 

роботи освітніх установ, підвищення якості 

освіти. 

До проблеми вдосконалення освітнього 

процесу останні роки помітно зріс інтерес і 

науковців, і педагогів-практиків, і 

громадськості. Саме від ефективності 

діяльності освітніх закладів залежить 

майбутнє благополуччя кожної людини і 

держави в цілому. Наш земляк, народний 

вчитель, академік О. А. Захаренко у статті 

«Розраховуємо на мудрість» зауважував: 

«Незалежна Україна як повітря, як води 

потребує нової школи, яка хоч на крок йтиме 

попереду суспільства, нової за змістом, за 

системою і технологією навчання і виховання, 

чесної і добродійної, що дасть країні 

покоління чисте, мудре, порядне, працьовите, 

яке ніколи не зречеться своєї державності, 

своєї історії. Не зречеться святих істин 

справедливості, і давніх і нових традицій, 

дружби і поваги до культури інших народів» 

[2]. А щоб сформувати нове покоління, 

потрібні мудрі педагоги, яких готую вищі 

навчальні заклади. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Теоретичні засади формування 

педагогічної майстерності викладача вищої 

школи розроблені в працях 

Я. А. Коменського, І. Дістервега, 

К. Д. Ушинського, А. С. Макаренка, 

О. А. Захаренка, А. І. Архангельського, 

І. А. Зязюна. 

Прекрасним прикладом новаторства у 

прикладній педагогіці є діяльність                   

А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського,                      

О. А. Захаренка, Ш. О. Амонашвілі,                        

І. А. Зязюна, М. П. Гузика, В. Ф. Шаталова які 

блискуче узагальнили власний педагогічний 

досвід, збагативши теорію і методику освіти 

оригінальними науковими ідеями. У своїх 

педагогічних працях вони методологічно 

обґрунтували роль передового досвіду, 

наголошуючи на необхідності тісного 

взаємозв’язку теорії і практики без якого не 

можливий розвиток освіти. І хоча до 

проблеми передового педагогічного досвіду 

зростає інтерес науковців, ще й сьогодні не 

все прогресивне, педагогічно доцільне, що 

народжується у творчих лабораторіях 

науковців і педагогів-практиків, стає 

надбанням широкого загалу освітян. 

Метою статті є показати деякі аспекти 

впровадження і використання передового 

педагогічного досвіду в закладах вищої 

освіти. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Професійна діяльність педагога 

багатоаспектна, вона охоплює суто навчальну 

(викладацьку), методичну, науково-пошукову 

роботу, виховний вплив на особистість, 

організаційні вміння. На нашу думку, 

найголовніша функція педагога – засобами 

свого навчального предмета – математики, 

історії, біології – вчити учнів (студентів) 

найважливішому: як стати особистістю й 

реалізовувати свої потенційні можливості, 

здібності. В наш час це надзвичайно складні 

завдання. Життя за стінами навчальних 

закладів міняються стрімко, а педагог 

підготовлений «за вчорашніми вимогами 

суспільства, життя». Це не провина, а біда 

вчителя. Не лише в Україні, а в усьому світі 

спостерігається криза системи освіти. Школі 

потрібні реформи змісту, технологій 

підготовки вчителя, начально-матеріального 

забезпечення освітнього процесу. 

Як засвідчує досвід найскладнішим у 

вирішенні проблем є: 

а) кадрова – рівень підготовки і 
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перепідготовки вчителів; 

б) формування батьківської, громадської, 

суспільної думки щодо необхідності внесення 

кардинальних змін у освітню політику та 

методи її реалізації. 

Вічна проблема «Чому і як вчити». У 

повісті «Тарас Бульба» Микола Гоголь, 

говорячи про навчання Остапа, зауважив: 

«Тогдашний род учения страшно расходился с 

образом жизни: эти схоластические, 

грамматические, риторические и логические 

тонкости решительно не прикасались к 

времени, никогда не применялись и не 

повторялись в жизни. Учившиеся им ни к 

чему, не могли привязать своих познаний, 

хотя бы даже менее схоластических. Самые 

тогдашние ученые более других были 

невежды, потому что вовсе были удалены от 

опыта» [1, с. 58]. 

Саме передовий педагогічний досвід є 

важливим чинником, підвищення педагогічної 

майстерності, розвитку творчої ініціативи 

вчителя, невичерпним джерелом нового і 

прогресивного. 

Основною причиною, на наш погляд, є 

невміння виокремлення продуктивних ідей, 

недооцінка педагогіки при підготовці 

педагогічних працівників. Аналізуючи це 

явище В. Коротич цитує висловлювання Льва 

Толстого про завдання педагогіки: «завданням 

педагогіки є наведення розуму на 

узагальнення» т. б. потрібно вчити людину 

мислити самостійно [3]. Тому в закладах 

вищої освіти необхідно побудувати 

викладання педагогічних дисциплін саме так, 

щоб навчити майбутніх педагогів 

підростаючого покоління, працівників освіти 

мислити, обирати педагогічно доцільні 

форми, методи, технології для досягнення 

цілей формування особистості, людини. 

Глибинне знання навчального предмету 

майбутнього фаху студентів завжди викликає 

повагу до викладача, є характерною рисою 

справжнього майстра-педагога вищої школи. 

Саме майстерність викладача, відданість його 

своїй професії, обраному фаху є визначальним 

чинником виховного впливу на студентів. 

Бездоганне глибоке знання предмету 

навчання завжди притаманне справжнім 

майстрам вищої школи. Відданість  викладача 

обраному фаху, його професійний інтерес є 

значними чинниками його виховного впливу 

на студентство. 

Викладач вищої школи в очах студентів 

виступає як науковець, він є представником 

певної галузі наукових знань, посередником 

між наукою та студентами. Він не лише 

знайомить молодь з науковими ідеями, 

перспективами розвитку науки, її практичного 

застосування в суспільній та господарській 

діяльності, але й сприяє становленню 

студентів як науковців. Слід ураховувати 

думку В. І. Вернадського про те, що для 

наукового розвитку необхідне визнання 

повної свободи особистості, особистості духу, 

бо тільки за цієї умови може один науковий 

світогляд змінюватися іншим, створеним 

вільною, незалежною роботою особистості, 

адже забезпечення вільного, творчого 

розвитку особистості студента є одним із 

важливих завдань педагога у вищій школі. 

Викладачі вищої школи, намагаючись 

досягти підвищення ефективності 

навчального процесу, великі надії покладають 

на зміни, що відбуваються у галузі вищої 

освіти. У той же час вони розуміють, що 

наслідки будь яких реформ цілком 

визначаються якістю їх роботи, рівнем 

професіоналізму, організацією навчального 

процесу і передовсім навчальних занять. 

Навчальне заняття є закритою лабораторією 

викладача. У вищій школі, як і в 

загальноосвітній, викладач, студенти і 

навчальний предмет існують у замкненому 

середовищі. Серед фахівців – викладачів 

вищої школи – доволі поширеною є думка, що 

якість роботи педагога переважно 

визначається рівнем професійних знань. Але у 

навчальному занятті реалізуються не лише 

професійні знання та вміння викладача, а й 

рівень його психолого-педагогічної 

підготовки. Відтак, опитування студентів 

також свідчать про те, що якість навчання у 

вищій школі тісно пов’язана з особистими 

рисами викладача, рівнем його загальної 

культури та психолого-педагогічної 

підготовки. У деяких випадках у навчальному 

процесі не повною мірою реалізуються 

основні принципи навчання, обирається 

недоцільні методи навчання та неефективна 

тактика спілкування. Про це свідчать 

відповіді студентів: «викладач знає, але не 

вміє пояснити», «хизується своїми знаннями», 

«розповідає так, що не встигаєш зрозуміти», 

«не любить, коли задаєш запитання» тощо. 

Серед недоліків у роботі викладачів студенти 

відмічають негативний емоційний фон 

навчального процесу, недостатню його 

організованість. 

Як відомо, педагогічні вміння викладача 

можна розділити та такі групи: гностичні 

вміння – вміння пізнавального й аналітичного 

змісту; проективні вміння – вміння 

прогнозувати, створювати об’єкт як певну 

цілісність в уяві, визначати прогноз 

професійної діяльності; конструктивні – 

вміння створювати реальну модель 

спланованої діяльності; комунікативні – 

вміння спілкуватися зі слухачами; 

організаторські вміння – здатність 
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реалізовувати план діяльності; креативні 

(творчі) вміння. Проективні вміння можна 

визначити формулою «в мене є ідея», 

конструкторські: «я знаю, як це зробити, я 

створю зазначені умови», організаторські: «я 

зроблю заплановане обов’язково, не зважаючи 

на певні труднощі», комунікативні: «я вмію 

формувати доцільні для навчання відносини». 

Проаналізуємо сутність кожного із зазначених 

компонентів педагогічної майстерності 

викладача. 

Гностичний компонент педагогічної 

майстерності забезпечує здатність викладача 

вищої школи до самовдосконалення, 

професійного зростання. Видатний 

письменник М. Гоголь зауважував, що, 

«навчаючи інших, сам навчаєшся». 

Гностичний компонент реалізується у 

наступних уміннях викладача: уміння 

користуватися навчальною та довідковою 

літературою, використання допоміжних 

джерел; вивчення та аналіз наукової 

літератури, різних підходів до проблеми, що 

вивчається; виділення головного, суттєвого в 

навчальному матеріалі; виділення суттєвих 

зв’язків між раніше вивченими та новими 

знаннями; аналіз міжпредметних зв’язків 

навчального матеріалу; визначення 

позитивних і негативних якостей різних форм 

організації навчальної діяльності щодо 

конкретного змісту навчального матеріалу; 

формування мети навчального заняття як 

результату навчальної діяльності студентів та 

як процесуальної характеристики діяльності 

викладача; аналіз організації робочого місця, 

умов проведення освітнього процесу; аналіз 

власного й передового досвіду висвітлення 

конкретної проблеми; вивчення якості 

виконаної роботи і аналізу власних причин 

успіхів і невдач в освітньому процесі. 

 Відомий педагог І.  А.  Зязюн зазначає, що 

учитель (викладач) – і сценарист, і режисер, і 

виконавець, проекту освітнього процесу 

загалом, від початку до завершення взаємодії 

зі студентом у межах навчальної дисципліни, і 

зокрема проект конкретних актів взаємодії – 

навчальні заняття. Проективний компонент 

педагогічної діяльності викладача в підготовці 

навчального заняття виявляється в таких 

показниках; планування різних форм 

організації навчання; проектування процесу 

навчання як системи взаємопов’язаних 

окремих ланок (навчальних занять), змістовно 

і логічно пов’язаних між собою; вибір 

оптимальних форм і методів навчання в 

залежності від конкретних умов освітнього 

процесу; проектування системи контролю за 

ходом і результатами навчальної роботи 

студентів; передбачення труднощів у 

навчальній діяльності студентів; створення 

моделі навчального заняття. 

Конструктивний компонент педагогічної 

діяльності викладача вищої школи 

передбачає: знання особливостей кожного 

типу форм організації навчання; уміння 

побудувати конкретну форму навчання 

відповідно до реальних педагогічних 

ситуацій; уміння добирати оптимальну 

сукупність методів навчання для досягнення 

поставлених цілей навчання; уміння обирати 

доцільну структуру навчального заняття в 

залежності від стану опрацювання навчальної 

програми предмета та мети заняття; вміння 

відібрати кількість і обсяг навчального 

матеріалу в залежності від часу навчання і 

рівня підготовки студентів; уміння 

конструювати методичну структуру 

навчального заняття, відповідну дидактичній 

структурі. 

Успіх викладацької діяльності тісно 

пов’язаний з умінням спілкування зі 

студентами. Комунікативний компонент 

діяльності викладача реалізується в процесі 

передачі навчальної інформації студентам і в 

процесі формування ділових та 

міжособистісних стосунків. Ефективність 

процесу передачі інформації викладачем 

залежить від фахових і психолого-

педагогічних знань і вмінь. Якщо викладач 

знає і розуміє предмет, він може його 

розкрити, адаптувати до рівня готовності 

студентів сприймання навчального матеріалу. 

При формуванні міжособистісних відносин, 

на нашу думку, слід згадати пораду А. 

С. Макаренка: «Нормальний тон може бути 

тільки один. Насамперед він повинен 

відрізнятися мажорністю, проте він ні в якому 

разі не повинен мати характеру піднесення, 

постійної бурхливості, істеричної 

напруженості, яка завжди неприємно б’є в очі 

і яка загрожує при першій невдачі зірватися і 

перейти в розчарування». Комунікативний 

компонент діяльності викладача може бути 

розкритий через такі показники: вміння 

встановлювати ділові та особистісні стосунки 

із студентами, які сприяли б засвоєнню ними 

навчальної програми; вміння встановлювати 

доцільну дистанцію між собою й студентами; 

вміння адаптувати зміст навчального 

матеріалу відповідно до рівня розвитку та 

підготовки студентів; здатність викладача 

стимулювати інтерес студентів до знань, 

позитивне ставлення до освітнього процесу 

загалом та навчального предмета зокрема; 

вміння виявляти щиросердність, захоплення 

та емоційну стриманість у реальних 

ситуаціях; уміння формувати повагу до себе 

як до викладача; тактовність як здатність 

визначати межу допустимого у людських 
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стосунках; уміння створювати педагогічно 

доцільний емоційний фон освітнього процесу 

(діловий, цілеспрямований, оптимістичний, 

мажорний, доброзичливий).  

Організаторський компонент 

педагогічної діяльності є чи не 

найважливішим тому, що від сформованості 

цієї групи умінь залежить рівень і якість 

едукаційної роботи викладача. До 

організаторських здібностей та умінь можна 

віднести: вміння організовувати свою 

діяльність відповідно до поставленої мети; 

вміння раціонально розподіляти час 

діяльності; здатність до caмoкoнтpoлю, за 

дoтpиманням плану діяльності, контроль 

темпу навчання тА КОРЕКЦІЇ його в залежності 

від реальних умов; уміння організовувати 

навчальну діяльність студентів і 

контролювати їх діяльність змінюючи види 

діяльності; об’єктивно оцінювати якість 

виконаної ними роботи; вміння формувати 

вимоги до студентів і домагатися їхнього 

виконання; спрямовувати діяльність студентів 

завдяки системі доцільних і розумних вимог; 

уміння розподіляти функції, делегувати 

функції і визначати відповідальність у ході 

навчального процесу; вміння створити 

ситуацію співучасті студентів у ході 

навчального процесу.  

Велику роль у педагогічній майстерності 

викладача відіграють перцептивні (тобто 

здатність визначати емоційний стан людини 

за її мімікою, позою, жестами) та сугестивні 

(здатність чинити вплив на людину, 

змінюючи характер її діяльності) уміння. У 

процесі навчання ці групи умінь набувають 

різного значення. За мімікою, позою та 

жестами студентів викладач визначає їхній 

стан готовності до заняття, прагнення брати 

активну участь у співпраці, у навчальній 

діяльності або бажання уникнути її, 

психофізичний стан, рівень розуміння 

навчального матеріалу або рівень утруднень 

при осмисленні тощо. 

З’ясуємо, які вміння викладача і яким 

чином виявляються в підготовці й проведенні 

навчального заняття. Як відомо, 

організаційними етапами заняття є 

підготовчий етап, етап реалізації і 

аналітичний етап по завершенні заняття. 

Підготовчий етап включає розробку ідеї 

навчального заняття, створення його проекту, 

прогноз майбутнього заняття, створення 

моделі, підготовку методичного забезпечення. 

На цьому етапі практичної діяльності 

викладача реалізуються його гностичні, 

проективні, конструктивні та організаційні 

(уміння організовувати власну діяльність), 

аналітичні уміння. Характер реалізації 

підготовчого етапу залежить від типу 

викладача. Позитивні наслідки підготовчого 

етапу забезпечують, як правило, викладачі із 

творчою спрямованістю, відповідальні, 

організовані, сумлінні, добросовісні, із 

здатністю до аналізу. Набутий досвід, 

безперечно, позитивно впливає на якість 

підготовки викладача до заняття, бо дає змогу 

передбачити утруднення студентів, але й 

водночас досвід є чинником, що може 

сприяти розвитку консерватизму викладача, 

його небажання використати нові підходи при 

проектуванні навчального заняття. 

Під час реалізації заняття викладач 

виступає як організатор діяльності студентів, 

але життя вносить свої корективи, і педагог 

має бачити, розуміти й аналізувати реальні 

умови навчального процесу. Саме тут 

реалізуються його перцептивні і сугестивні 

уміння. Організаційні аспекти навчального 

заняття (початок, перехід до іншого виду 

діяльності, завершення роботи, зміна темпу 

діяльності) краще вдаються вольовим, 

енергійним, вимогливим викладачам. На 

створення емоційного фону навчального 

заняття впливають комунікативні та 

перцептивні якості викладача. Рівень фахових 

і методичних знань педагога вищої школи 

залежить від розвитку гностичного 

компоненту діяльності, а уміння викладати 

знання, уміння їх адаптувати, зробити їх 

доступними для студентів визначаються 

комунікативними та перцептивними 

здібностями. Характер стимулювання 

пізнавальної діяльності студентів залежить від 

розвитку гностичних, перцептивних, 

проективних і комунікативних умінь. 

Аналітичний етап заняття реалізується не 

всіма викладачами, його уникають викладачі, 

що формально ставляться до професійної 

діяльності та самовпевнені педагоги. Творчі, 

відповідальні працівники ретельно виявляють 

усі чинники, що вплинули на хід заняття. 

Викладачі, що прагнуть до психологічного 

комфорту, схильні до витіснення з власної 

свідомості негативних наслідків заняття. 

Деякі викладачі не вміють робити аналіз 

проведеної роботи і власної діяльності. 

Найкращим чином його реалізують аналітики, 

викладачі з розвиненими організаторськими, 

проективними та конструктивними вміннями. 

Як бачимо, рівень педагогічної 

майстерності викладача вищої школи є 

важливим чинником освітньо-виховного 

процесу, він позначається на результатах 

навчання студентів, на формуванні їх як 

особистостей. У свою чергу, розвиток 

педагогічної майстерності викладача тісно 

корелює з його ставленням до себе, вимогами 

до своєї діяльності, особистісними якостями. 

Можна вивчити свій фаховий предмет, можна 
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мати систему психолого-педагогічних знань, 

але це не забезпечить відповідної 

майстерності. Майстром стає той, хто прагне 

цього, хто працює, хто осмислює власну 

діяльність, бо як стверджував 

К. Д. Ушинський, «передається думка, 

виведена з досвіду, але не сам досвід». 

Анатолій Васильович Луначарський у 

статті «Что такое образование» наголошував, 

що скільки людина живе, стільки вона й 

учиться, вона повинна постійно 

пристосовуватися до нового, повинна 

реагувати, відгукуватися на кожен новий звук, 

уміти піймати й виокремити новий нюанс, 

нове відкриття. 

Як відзначають автори праці «Передовий 

педагогічний досвід: теорія і методика» 

оцінити складне явище освіти можна лише за 

комплексом 5–7 критеріїв, а саме:  

1. Актуальність і соціальна значущість 

досвіду. 

2. Новизна і прогресивність. 

3. Результативність і дійовість. 

4. Стабільність і повторюваність. 

5. Перспективність. 

Легко помітити, що за домінуючою в них 

функцією ці критерії поділяються на дві 

групи: 

– критерії, за допомогою яких 

оцінюється педагогічний досвід як передовий 

(1–3); 

– критерії, на основі яких визначається 

можливість і доцільність вивчення та 

поширення досвіду (4, 5) [4, с. 16–17]. 

Виявити знайдене і перевірене досвідом 

«раціональне зерно» діяльності викладача 

ЗВО, довести його ідею до конкретного 

педагога – означає реально допомогти його 

становленню як майстра у розв’язанні 

завдань, що постали сьогодні перед освітою. 

Однією з важливих складових оновленої 

парадигми освіти є навчання вихованців 

творчо мислити, умінням вчитися, свідомому 

вибору виконавських цілей. Формування 

якостей педагога реалізувати ці завдання 

покликана педагогіка, її похідні галузі: 

педагогічна психологія, основи педагогічної 

майстерності, основи професійно-педагогічної 

культури, порівняльна педагогіка. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Доцільно відзначити, що 

останні роки у ЗВО знизилася увага щодо 

розвитку психолого-педагогічних якостей 

майбутніх педагогів. Це викликано як 

об’єктивними так і суб’єктивними чинниками. 

Зокрема, у ЗВО до викладацького складу 

прийшли представники покоління – 

випускники університетів, у яких не ставилася 

мета готувати вчителя, а тим більше 

викладача вищого навчального закладу, 

кандидати педагогічних наук, які не пройшли 

необхідну практичну підготовку у школах на 

посадах учителів (мін. З роки) й асистентську 

у ЗВО. 

А тому доводиться долати ці прогалини у 

двох напрямах, зокрема: перший – розвиток 

психологічних основ педагогічної 

майстерності студентів – майбутніх 

викладачів; другий – навчання діючих 

викладачів умінням педагогічної 

майстерності. 

З цією метою впродовж останніх років 

вимальовується певна система неперервної 

освіти. Так, сформульовані концептуальні 

положення педагогічної освіти в ЗВО, 

визначені завдання дисциплін психолого-

педагогічного циклу (кожен випускник 

університету повинен бути педагогом у 

родині, у виробничому колективі і, звичайно, 

педагогом-професіоналом, починаючи з 

дошкільного навчального закладу і 

завершуючи посадою викладача ЗВО, 

керівника освітнього закладу); навчальні 

плани складені так, щоб формування 

професіоналізму здійснювалося послідовно: 

теорія – ознайомлювальна практика, 

навчальна, виробнича з застосуванням 

інтерактивних технологій. Така системна 

діяльність дала певні позитивні наслідки.  

В умовах побудови нової, власної, 

національної системи освіти оновлення й 

змісту, форм і методів роботи з впровадження 

досягнень педагогічної науки, прогресивна 

педагогічна практика набуває першочергового 

значення, на що буде спрямовано перспективи 

подальших розвідок напряму. 
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МУЛЬТИМЕДІЙНА ОСВІТА У СТАНОВЛЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми Упродовж 

останнього періоду в Європі відбулися 

кардинальні зміни, які охопили багато 

важливих сфер життя ‒ господарську, 

суспільну, освітню та ін. Міжнародна 

спільнота визнала, що найціннішим 

капіталом, яким володіє людина, є знання. 

Вони відіграють особливу роль у 

суспільстві як один із важливих чинників, 

що впливають на інноваційність, 

підвищують конкурентноспроможність і 

поліпшують добробут громадян. Високий 

рівень освіти ‒ це умова успішності 

держави.  

У європейських країнах увага 

зосереджується на знаннях, спрямованих на 

формування здібностей і компетенцій. У 

центрі уваги перебуває освіта, зв’язана з 

ефективною підготовкою молоді до участі в 

суспільному житті. Навчання передбачає три 

основні види діяльності: здобуття нової 

інформації, її трансформація й оцінювання. 

Опанування селекціонованої інформації, 

необхідної для подальших видів, доповнює 

структуру наявних знань і є складною річчю, 

особливо в період інформаційного вибуху. 

Людина постає перед вибором різноманітної 

інформації ‒ у шкільній освіті, професійній 

роботі й у приватному житті. Соціум отримує 

відомості з багатьох джерел: через 

мультимедіа, Інтернет, локальні мережі, 

суспільні організації, урядові установи, 

бібліотеки тощо [10]. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Роль мультимедійної освіти у 

становленні інформаційного суспільства 

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, 

О. Шликова та ін.   

Мета статті – проаналізувати роль 

мультимедійної освіти у становленні 

інформаційного суспільства. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Своєрідною рисою 

інформаційної сфери сучасного суспільства є 

її принципово недискретний і багатовимірний 

характер. За низкою фундаментальних ознак 

вона являє собою цілісний феномен, але на 

рівні соціальної практики інформаційний 

складник наявний в усіх основних галузях 

суспільного життя, причому його вияви 

різноманітні. Схематизуючи певною мірою 

ситуацію, можна кваліфікувати інформаційну 

сферу і як окремий сектор економіки, і як 

чинник модернізації освіти [4]. 

Для з’ясування семантики поняття 

мультимедійної освіти в період становлення 

інформаційного суспільства варто окреслити 

сутність терміна «інформаційне суспільство». 

Словосполученням «інформаційне 

суспільство» номінують те суспільство, в 

якому інформація стає товаром, його 

тлумачать як особливу нематеріальну, 

рівноважну або найціннішу з матеріальних 

благ [5]. Цей термін запропонував 1963 року 

японець Т. Умесао в статті про теорію 

еволюції суспільства, що базується на 

інформаційних технологіях [13]. 

Інформаційні технології стрімко 

ввійшли в життя людини, активізувавши 

інтерес в учнів і вчителів, які почали 

апелювати до них в освітньому процесі [22]. 

https://orcid.org/
https://orcid.org/0000-0002-9468-0486
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На сучасному етапі розвитку 

інформаційного суспільства мультимедійні 

технології стали звичними засобами освіти. 

Підґрунтям для впровадження 

мультимедійних технологій в освітній 

простір є така властивість мультимедіа, як 

гармонійне інтегрування різних видів 

інформації [1].  

Інформатизація суспільства – це 

глобальний соціальний процес, особливість 

якого полягає в тому, що домінантним 

видом діяльності у сфері суспільного 

виробництва є збирання, нагромадження, 

продукування, оброблення, зберігання, 

передавання та використання інформації.  

Виникнення й розвиток 

інформаційного суспільства зумовлюють 

широке застосування інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті, 

що вмотивовано багатьма чинниками. По-

перше, упровадження ІКТ в сучасну освіту 

інтенсифікує передавання знань і 

накопиченого технологічного та 

соціального досвіду людства не тільки від 

покоління до покоління, а й від однієї 

людини до іншої. По-друге, сучасні ІКТ, 

підвищуючи якість навчання й освіти, дають 

змогу людині успішніше й швидше 

адаптуватися до умов навколишнього 

середовища, соціальних змін, щодня 

одержувати необхідні знання. По-третє, 

активне й ефективне впровадження цих 

технологій в освіту є важливим чинником 

створення нової системи освіти, що 

відповідає вимогам інформаційного 

суспільства і процесу модернізації 

традиційної системи освіти [7]. 

Глобалізація сучасного інформаційного 

світу призвела до утвердження медіакультури 

практично в усіх галузях людського життя, 

зокрема й в освітньому просторі. Сучасні 

інформаційні технології відіграють посутню 

роль у формуванні ціннісних орієнтацій 

молоді. У зв’язку з тим, що медіаосвіта 

орієнтована на підготовку молоді до життя в 

нових інформаційних умовах, до 

повноцінного сприймання різноманітної 

інформації, оволодіння способами 

спілкування на основі сучасних 

інформаційних технологій, уміння критично 

осмислювати інформацію,  швидкий розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ) відкриває людству нові можливості в 

освіті, окреслюючи натомість нові вимоги до 

навчання. Розвиток «інформаційного 

простору» потребує від сучасної школи 

модифікації окремих аспектів її діяльності, які 

вже не задовольняють усіх потреб  

інформаційного суспільства.  

Реструктуризація світового економічного 

й політичного порядку, особливо в Європі, 

серед багатьох інших змін потребує 

запровадження нового змісту та методів 

навчання. Саме використання ІКТ допомагає 

змінити зміст освіти [2]. Інформаційні 

технології мають потужний уплив на процес 

розвитку учнів, слугуючи знаряддям 

комунікації, а також соціалізації молодих 

людей. Інформаційні технології позначаються 

на методах роботи, співпраці, комунікації, 

способах навчання [9]. 

Уже в початковій освітній ланці вчителі 

повинні вміти використовувати 

мультимедійні технології в процесі навчання 

[20]. Одним із найважливіших складників 

цього процесу є розвиток інформаційних 

компетенцій учителів, що залежать від 

застосування мультимедійних технологій у 

різних галузях навчання; використання 

мультимедійних технологій для підвищення 

рівня й організації навчання; трансформації 

навчання та програми школи, де навчання 

відбувається за допомогою мультимедійних 

технологій [14]. 

Мультимедійні технології поступово 

охопили всі сфери життя людини, зокрема й 

освіту. Нині від учителів вимагається 

формування мультимедійних компетенцій і 

навчання учнів у цій сфері. У зв’язку з 

технологічним прогресом і вагомою роллю 

мультимедіа в освіті, вчитель зобов’язаний 

бути кваліфікованим і постійно 

самовдосконалюватися. Мультимедійні й 

технічні компетенції окреслюють низку 

аспектів, що потребують вивчення. 

Оскільки світ змінюється швидко, вчитель 

має адаптуватися до змін і динаміки 

розвитку освітнього середовища, 

оперативно реагувати на вимоги сучасного 

соціуму, незалежно від того, чи наявна 

мультимедійна освіта в школі або в 

університеті. Вищі навчальні заклади, які не 

оперують мультимедійними технологіями, 

перестають приваблювати студентів, не 

встигають за іншими сферами громадського 

життя, що намагаються бути релевантними 

до технологічного прогресу в 

інформаційному суспільстві.  

Інформаційним називають суспільство, 

яке інтенсивно використовує відомості через 

різні інформаційно-комунікаційні ресурси. 

Розвиток інформаційного суспільства 

потужно впливає на динаміку в освіті. 

Науковці стверджують, що успіх 

інформаційного суспільства суттєвою мірою 

залежить від освіти особистості. У цьому разі 

освітня система має частіше використовувати 

нові методи навчання, що ґрунтуються на 

найновішій мультимедійній техніці.  

Підготовка до життя в інформаційному 
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суспільстві повинна бути реалізована під час 

викладання різних предметів, а не тільки в 

процесі загальновідомого курсу 

«Інформаційні технології», тому що молодь 

потребує допомоги в опануванні найновіших 

знань у цій сфері. Учитель виконує роль 

путівника в сучасному глобалізованому світі, 

його значущість примножується згідно з 

технічним прогресом. Завдання вчителя ‒ 

допомогти учням усвідомити, як 

використовувати інформацію в щоденному 

житті, а також розширити власні знання. Що 

цікавіша інформація, то охочіше її засвоює 

учень.  

Школа повинна підготувати учня до 

правильного функціювання в інформаційному 

суспільстві, зокрема через мультимедійні 

технології в освіті. Володіння таким умінням 

допомагає багатогранніше пізнавати світ. 

Учня також потрібно навчати опрацьовувати 

інформацію з різних джерел. Учитель 

покликаний сформувати міцні підвалини для 

використання мультимедіа в сучасному світі 

[19]. 

Стандарти підготовки вчителів до 

застосування мультимедійних технологій 

регламентують компетенції за такими 

складниками: 

‒ мультимедійні технології як частина 

навчально-виховного процесу; 

‒ використання ІКТ у навчанні; 

‒ застосування мультимедійних 

технологій як дидактичного матеріалу у сфері 

освіти [20]. 

Використання мультимедійних 

технологій у навчальному процесі допомагає 

здобувати знання й уміння у сфері власної 

професійної підготовки. Знання і вміння 

застосовують на трьох характерних для 

навчання етапах:  

– планування способу використання 

мультимедійних технологій у навчанні і 

власній роботі учнів;  

– організація способу введення 

ресурсів і знарядь до процесу навчання; 

– оцінювання впливу мультимедійних 

технологій на підвищення ефективності 

навчання і виховання [21]. 

Освітня система потребує багатьох 

перетворень уже з першого етапу навчання, 

тому що навчальні заклади не встигають за 

динамікою змін у сфері ІКТ. Постійний 

розвиток ІКТ призвів до появи різноманітних 

варіацій щодо використання цих технологій 

у навчально-виховному процесі. Більшість із 

них може допомагати студентам вчитися 

ліпше, а вчителям спрощувати викладання 

[12]. Основний показник інформаційного 

суспільства ‒ загальний доступ до 

різноманітних інформаційних технологій. 

Навколишня дійсність спонукає до все 

більшої залежності людини від ІКТ. 

Після з’ясування сутності й 

особливостей інформаційного суспільства 

логічним постає аналіз мультимедійної освіти 

в період зародження інформаційного 

суспільства. Із мультимедіа починають 

контактувати все більш молодші діти, тому 

необхідністю сьогодення є мультимедійна 

освіта учнів початкової школи. Це одна з 

основних вимог часу, реалізація якої дає 

перепустку до активної участі особистості 

майже в усіх сферах суспільного життя.  

В умовах інформаційного суспільства 

діти потребують застосування 

мультимедійних технологій для власного 

розвитку й динаміки суспільства, в якому 

живуть. Важливим завданням початкової 

школи стає підготовка учнів до життя в 

інформаційному суспільстві. Очевидний факт, 

що вимоги життя в інформаційному 

суспільстві, свідоме використання 

різноманітних медіа вмотивовують усе більше 

залучення учнів молодшого шкільного віку до 

процесу навчання за допомогою засобів 

мультимедійних технологій, яких називають 

переважно «дітьми медіа» [25]. 

Інформатизація суспільства зв’язана 

насамперед із розвитком комп’ютерної 

техніки, різноманітного програмного 

забезпечення, глобальних мереж (Інтернет) і 

мультимедійних технологій. Мультимедійні 

засоби навчання посідають важливе місце в 

розвитку інформаційного суспільства. За 

висловом С. Гончаренка, мультимедійні 

засоби навчання – це комплекс апаратних і 

програмних засобів, що дають користувачеві 

змогу спілкуватися з комп’ютером, 

застосовуючи різноманітні, природні для себе 

середовища: графіку, гіпертекст, звук, 

анімацію, відео. Мультимедійні системи 

пропонують користувачеві персонального 

комп’ютера такі види інформації: текст; 

зображення; анімаційні картинки; аудіо; відео. 

Технології, які дають змогу за допомогою 

комп’ютера інтегрувати, обробляти й 

водночас відтворювати різноманітні типи 

сигналів, різні середовища, засоби і способи 

обміну інформацією, номінують 

мультимедійними [3]. 

Існують різноманітні способи 

застосування мультимедіатехнологій у 

навчальному процесі, серед яких: 

‒ використання електронних лекторів, 

тренажерів, підручників, енциклопедій; 

‒ розроблення ситуаційно-рольових та 

інтелектуальних ігор із використанням 

штучного інтелекту; 

‒ моделювання процесів і явищ; 

‒ дистанційна форма навчання; 
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‒ проведення інтерактивних освітніх 

телеконференцій; 

‒ побудова систем контролю й перевірки 

знань і вмінь студентів (застосування 

контрольних програм-тестів); 

‒ створення й підтримка сайтів 

навчальних закладів; 

‒ підготовка презентацій навчального 

матеріалу; 

‒ провадження проективної й дослідної 

діяльності студентів тощо [7]. 

Оун Занг-Юань (Own Zang-Yuan), Лінь 

Фанг-Ні (Lin Fang-Ni), Чуанг Кунь-Хунг 

(Chuang Kun-Hung) із тайванського 

Університету Провіденс зазначають, що 

мультимедійне навчання обов’язково має бути 

основним джерелом в освітніх технологіях 

[18]. Кінг-Доу Су (King-Dow Su), Чінг-Вен 

Лінь (Ching-Wen Lin), Ю-Мінь Чанг (Yu-Min 

Chang) із тайванського Інституту технології 

Де Лінь стверджують, що мультимедійні 

технології в освіті – це активний, 

інструктивний розвиток інформації, який є 

новим домінантним підходом, що контактує з 

процесом навчання [16]. Вільям Е. Ремус 

(William E. Remus), Кай Х. Лім (Kai H. Lim), 

Маркус Дж. О’Коннор (Marcus J. O’Сonnor) 

уважають, що саме мультимедійні технології 

відіграють одну із провідних ролей у 

поліпшенні якості навчання [23]. 

Освіта за допомогою мультимедійних 

технологій робить освітній процес цікавішим, 

відкриває нові методи навчання, а також 

наповнює навчальне середовище 

різносторонньою культурою. Нині навчання 

на підставі мультимедійних технологій 

допомагає студентам отримати базові знання з 

використання інформаційно-комунікаційних 

технологій [11]. 

На думку С. Юшчика (S. Juszczyk), 

польського фахівця у сфері медійної 

педагогіки, швидкий розвиток ІКТ посилив 

інтерес їх застосування у процесі навчання 

серед багатьох науковців. Дослідники 

обстоюють думку, що такі технології можна 

використовувати не тільки для блискавичного 

проведення складних обчислень, а й для 

створення презентації, оброблення та 

генерації інформації, безпосередньо придатної 

для оцінювання результатів, а також для 

успішного перебігу процесу навчання [15]. 

Ґрунтовні висновки зробили польські 

науковці, досліджуючи особливості 

застосування сучасних мультимедійних 

технологій учителями в освітньому процесі 

(табл. 2.1). 

                                                   Таблиця 2.1  

Самооцінювання вчителями 

застосування сучасної мультимедійної 

технології в освітньому процесі (залежно 

від стажу роботи) 

Чи знаю я, як використовувати сучасні 

мультимедійні технології  

в процесі навчання? 
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Джерело: Szkolak Anna. Kompetencje 

informatyczno-medialne nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej // Nauczanie początkowe. 

Kształcenie zintegrowane. – Rocznik XXІX (LІ). 

– Numer 3. – Rok szkolny 2005/2006. – Kielce. – 

S. 42-49. 

Аналізуючи дані таблиці з’ясовується, 

що найбільше вчителів (55 %) оцінюють свої 

знання, що стосуються використання 

сучасних мультимедійних технологій, як 

середні. Майже однаковий відсоток 

респондентів схарактеризував свої знання як 

високі (23 %) і низькі (22 %). У контексті 

стажу роботи респондентів традиційно 

вирізнялися вчителі, які працюють не більше, 

ніж 5 років. Жоден із них не продемонстрував 

слабких знань, зв’язаних із застосуванням 

мультимедійних технологій у навчанні. Їхня 

самооцінка така: 82 % – середня, 18 % – 

висока.  

Подібні результати зафіксовано в 

наступних двох групах учителів, де 

найбільший відсоток респондентів оцінює 

рівень своїх знань із мультимедійних 

технологій як середні: 62 % у групі вчителів, 

які працюють від 6 до 15 років, 54 % у 

колективі вчителів, стаж роботи яких ‒ від 16 

до 25 років. Висока самооцінка констатована в 

молодшій групі респондентів  ‒ 23 %, у 

старшій – 27 %. У досліджуваних групах були 

особи, які мало використовують 

мультимедійні технології впродовж дня: у 

першому комплексі – 15 %, у другому – 19 %. 

З’ясовано, що вчителі з найбільшим стажем 

роботи демонструють найслабшу 

поінформованість щодо застосування 

мультимедійних технологій, оскільки вони не 

вміють послуговуватися Інтернетом, їхні 

знання на тему використання мультимедіа в 

навчанні несуттєві.  

Узагальнюючи результати дослідження, 
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зазначимо, що майже всі вчителі початкової 

школи добре розуміються на застосуванні 

мультимедійних технологій в освіті, 

володіють інформацією про те, що комп’ютер 

та Інтернет є необхідними знаряддями в 

роботі й у щоденному житті, зацікавлені 

впровадженням неконвенційної 

мультимедійної допомоги у свої заняття, а 

також демонструють бажання 

ознайомлюватися з дидактичними 

мультимедійними ресурсами.  

А. Школак (A. Szkolak) зауважує, що 

нагальною є професійна підготовка вчителів у 

сфері використання мультимедійних 

технологій у початковому навчанні. Завдання 

вчителя в сучасному інформаційному 

суспільстві ‒ не тільки прямувати за 

інноваціями, а й випереджати на крок своїх 

учнів [22]. Освіта та актуалізація знань 

учителів стають ключем до рефлексного 

формування навичок використання 

суспільством майбутнього мультимедійних 

технологій. Володіння комп’ютером ‒ це 

промовистий показник високого рівня 

підготовки вчителів.  

Мультимедійна освіта виконує не лише 

дидактичну функцію, а насамперед виховну й 

соціальну, тому що мультимедіа покликані 

зацікавити школярів, посилити ефективність 

навчання в обраних освітніх просторах, а 

також справити вплив на формування системи 

якостей і переконань учнів [24]. В. Османська-

Фурманек (W. Osmańska-Furmanek), 

М. Фурманек (M. Furmanek) стверджують: 

«Основне завдання мультимедійної освіти ‒ 

виконання ролі мультимедіа в культурі, 

ознайомлення користувачів із можливостями 

мультимедіа та способами їх застосування в 

процесі навчання й самоосвіти, використання 

інформаційно-комунікаційних технологій як 

знаряддя інтелектуального розвитку» [17]. 

У руслі європейських і загальносвітових 

трендів, що стосуються заснування й цілей 

мультимедійної освіти UNESCO з 1999 року, 

наголошено, що сучасний учень має бути 

підготовлений до оперування інформаційно-

комунікаційними та мультимедійними 

технологіями; свідомого (критичного) 

отримання мультимедійної інформації; 

раціонального використання ігор із 

мультимедіа як інструментів навчання. 

Для ефективної реалізації 

мультимедійної освіти школи повинні 

створити такі умови: належне обладнання 

бібліотек і мультимедійних класів; наявність 

мультимедійних компетенцій учителів; 

систематичне оновлення й доповнення 

обладнання мультимедійних класів і 

професійне вдосконалення вчителів у цій 

сфері. Дотримання цих основних умов є 

найкращим запобіжним ресурсом для 

навчання дітей використовувати 

мультимедійні технології у власному 

розвитку, збагачувати можливості чіткої 

самоосвіти, способи уникнення зв’язаних із 

ними загроз [8]. 

Мультимедійну освіту можна 

реалізовувати трьома способами, 

адаптованими до рівня розвитку дітей та їхніх 

інтелектуальних можливостей: 

‒ як освіту з мультимедіа – мультимедіа є 

об’єктом освіти, що допомагає процесові 

навчання; 

‒ як освіту через мультимедіа, де 

мультимедіа створюють привабливий для 

учнів простір удосконалення різних дій у 

школі й поза нею; 

‒ як освіту для мультимедіа, зв’язану із 

залученням учня до мультимедійної культури, 

яку ми розуміємо як середовище життя. 

У сучасному інформаційному суспільстві 

школа покликана виконувати низку завдань у 

межах мультимедійного навчання в 

початкових класах: 

‒ гарантування дітям вільного доступу до 

різних джерел інформації;  

‒ підготовка їх до самостійного пошуку 

потрібної інформації й матеріалів, зокрема з 

енциклопедій (також мультимедійних), 

словників, інших інтернет-видань; 

‒ розвиток знань, комунікація 

безпосередньо через мультимедіа; 

‒ уміння користуватися різними 

інформаційними ресурсами; 

‒ підготовка дітей до критичного аналізу 

мультимедійних програм. 

Уміння оперувати різними джерелами 

інформації, а також критично оцінювати їхню 

необхідність і можливості застосування в 

саморозвитку являє собою базис, фундамент 

для суспільно цінної, ефективної участі в 

навколишній дійсності, щоденному житті, 

культурі, характерною ознакою якої є 

уніфікація думки, маніпулювання 

інформацією тощо. Соціум пропонує різні 

готові зразки мислення, проте вчитель має 

навчити дітей самостійного пошуку й 

оцінювання різноманітних цінностей і 

пропозицій [25]. Виклад передумов спонукає 

до висновку про те, що початковий вік може 

слугувати відправним пунктом для розвитку 

критичного мислення дітей [8]. 

У ХХІ столітті, яке справедливо 

називають ерою освіти, постає об’єктивна 

потреба у створенні системи інноваційної 

освіти, удосконалення інформаційно-

комунікаційних технологій, пріоритетом якої 

має бути формування вільної й відповідальної 

особистості, що спроможна оперативно 

працювати в проблемних ситуаціях, розвиток 
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її перетворювального інтелекту, інноваційних 

здібностей і креативної інноваційної 

діяльності на базі навчально-виховного 

процесу. Для підвищення ефективності 

застосування мультимедійних технологій у 

руслі досягнення цілей навчання варто 

оптимізувати педагогічну взаємодію 

викладача й студента. Використання 

мультимедійних технологій у процесі добору, 

накопичення, систематизації й передавання 

знань, а також в організації різних видів 

навчальної діяльності ‒ одна зі значущих рис 

системи освіти, що нині формується [6]. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Сучасний світ 

переобтяжений інформацією, її 

селекціонування й оцінювання належать до 

найважливіших умінь людини. Мультимедійні 

технології необхідні в усьому світі, вони 

домінують через різноманітні візуальні 

технології, в яких потрібно відбирати 

інформацію з навколишньої дійсності, 

аналізуючи її на тлі свого досвіду, знання, 

інтерпретуючи під кутом придатності, 

використовувати для збагачення й розвитку 

освітнього складника особистості.  

Учень має знати, що інформація, яка 

надходить із різних джерел, містить безліч 

елементів реклами. Необхідно помірковано 

засвоювати ці відомості, верифікувати їх. 

Різноманітна інформаційна пропозиція, 

різнорідність мультимедійних технологій та їх 

оброблення постали перед сучасним 

суспільством як актуальне завдання.  

Отже, дослідження вчених 

підтверджують, що сучасне суспільство 

потребує якіснішої підготовки вчителів 

початкових класів, модернізації стилю їхньої 

роботи, наявності в них критичного мислення, 

підвищення професійного рівня фахівців. 

Реалізація цілей, зв’язаних із навчанням 

критичного мислення й водночас із 

поліпшенням якості мультимедійного 

навчання, є вступом до освіти людини, яка 

ефективно функціює в інформаційному 

суспільстві майбутнього. На це будуть 

спрямовані подальші розвідки напряму. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ  

 
Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Григорій Савич 

Сковорода – найвидатніша постать у 

культурному й літературному житті України 

XVIII ст. Великий народний мислитель, 

просвітитель і письменник, він у своїх творах 

розвивав цілий комплекс ідей, актуальних для 

свого часу, виражав передові погляди 

українського громадянства. Його 

багатогранна філософська й літературна 

творчість – це остання ланка в перехідному 

періоді від давньої української літератури до 

нової [2]. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Педагогічні погляди Григорія 

Сковороди досліджували в своїх працях 

Б. Год, Н. Іванова, Г. Ільїн, Н. Кабусь, 

Н. Кавалєрова, І. Козубовська, П. Кононенко, 

О. Мишанич, С. Новосад, Н. Путіловська, 

О. Рудь, В. Шевчук, Л. Штефан, М. Яворский 

та інші вчені.  

Мета статті – вивчення творчої 

спадщини народного філософа і вчителя 

Г. Сковороди. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Філософія Григорія Савича 

Сковороди зводилась до основної ідеї, що 

сутність людини – це дух, думка і серце. 

Шлях до ідеального суспільства пролягає 

через серце людини, її мораль, 

самовиховання, творчу працю. На 

формування світогляду українського філософа 

справили вплив мислителі античності, епохи 

Відродження і Нового часу, які визнавали 

матерію вічною, тобто нестворюваною і 

незнищуваною. Це, перш за все, Демокріт, 

Арістотель, Епікур, Джордано Бруно,                       

М. Ломоносов, матеріалісти XVІІ та XVІІІ ст. 

Найважливішу роль у становленні Сковороди 

як ученого мала Києво-Могилянська 

Академія. Студентські роки, проведені в 

стінах Академії, стали етапом його 

формування як передового мислителя і 

продовжувача прогресивної суспільно-

історичної і філософської думки найкращих 

представників Академії. Там працювали 

учений і церковний діяч Мелетій 

Смотрицький, лексикограф Памво Беринда, 

укладачі «Лексикона славено-латинського» 

Єпіфаній Славинецький і Арсеній Корецький-

Сатановський, автори підручника з грецької 

мови Варлаам Лащевський та посібника з 

https://orcid.org/
https://orcid.org/0000-0003-3518-2767
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польської граматики Максим Сімигиновський. 

Вихованцями академії були також 

лексикограф Яків Блоницький, засновник 

новоукраїнської граматичної традиції Олексій 

Павловський та ін. Випускники Києво-

Могилянської академії стали в Україні 

першими носіями ідей Просвітництва.  

Формування світогляду філософа разом з 

життєвим досвідом ґрунтувалися на його 

природній обдарованості, з одного боку, та 

впливі оточуючого середовища – з іншого. 

Цілісність світу Г. С. Сковорода визначав 

через «трисонячну єдність» – єдність «трьох 

світів»: Природи (Макросвіту), Людини 

(Мікросвіту) і «Світу символів чи слова» (що 

поєднує в собі людську мудрість і досвід). Як 

між небом і землею є Сонце, між тілом та 

інтелектом – Серце, так між людиною і світом 

є Слово. Сонце, серце і слово, за Г. С. 

Сковородою, генерують життя. 

Творчість Григорія Сковороди 

представляє підґрунтя його філософії. Це 

байки, поетичні твори, філософські трактати. 

За Сковородою, байка має сприяти у пошуках 

і розкритті вічної істини, його байки були 

спрямовані на викриття суспільних хвороб, 

підносили дух громадянської гідності, культ 

розуму, картали світ зловживань, 

обдурювання, кар’єризму, вельможного 

самодурства, чинопочитання, наживи, 

самохвальства, тупоумства [6]. 

Вчитель повинен безперервно 

самовдосконалюватись, а для цього він має 

бути нерозривно пов'язаним із народом, бо 

саме в народній педагогіці зможе знайти 

відповіді на корінні питання навчання і 

виховання. Ось чому просвітитель критикував 

існуючу практику використання іноземних 

наставників та гувернерів у привілейованих 

сім’ях [4].  

Сенсом життя людини, шляхом до її 

щастя Г. Сковорода вважав самопізнання. 

Самопізнання – складний процес, який 

вимагає від учителя значних зусиль, 

невпинної клопіткої праці над собою. Філософ 

підкреслює, що у процесі самопізнання 

людина розкриває саму себе, усвідомлює й 

оцінює власні дії, психічний стан. 

Запорукою педагогічної майстерності 

вчителя, на думку Г. Сковороди, є неперервна 

освіта впродовж життя на основі самоосвіти, 

цілеспрямованого та систематичного 

поліпшення, самовдосконалення, розвитку 

себе та своєї діяльності. Самоосвітня 

діяльність буде ефективною, якщо педагог 

постійно і наполегливо працюватиме над 

удосконаленням професійної компетентності, 

розвитком педагогічної майстерності, 

підвищенням наукового та 

загальнокультурного рівня. 

У своїй учительській діяльності 

Г. Сковорода використовував нетрадиційні 

методи навчання: уроки на природі, 

просвітницькі уроки серед народу, досить 

активно застосовував листування як метод 

навчання. У численних епістолярних творах 

він виклав свої погляди на виховання 

індивіда, вдосконалення людини з метою 

утвердження чесності, доброти, щирості серед 

народу; обґрунтував вимоги до особистості 

вчителя національної школи; надав 

рекомендації батькам, які покликані 

формувати у дітей високі моральні якості: 

любов до вітчизни і рідного краю, людяність, 

дружба, почуття людської гідності, вдячність, 

працелюбство, прагнення до свободи, 

справедливості і всезагального щастя [7]. 

Найглибше та найплодотворніше концепцію 

особистості, вільної у своєму самовизначенні 

й самоздійсненні, здатної до продуктивного 

перетворення себе самої з метою 

найефективнішої самореалізації, у 

філософсько-педагогічній думці українського 

просвітництва ХVІІІ ст. розкрив Г. Сковорода. 

Г. Сковорода був народним педагогом. Він 

являв собою новий тип учителя, який надавав 

виняткового значення вихованню дітей і 

ставився до цієї справи з великою 

відповідальністю. Г.Сковорода любив учнів, 

поважав їх, розвивав у них природні нахили, 

не нав’язував їм того, до чого вони не мали 

схильності.  

Світоглядні основи Г. Сковороди яскраво 

відбилися на його педагогічних поглядах. На 

освіту мислитель дивився як на засіб 

виховання всього народу; в поглядах на освіту 

ще раз виявилася його народність. Йдучи від 

села до села, перебуваючи весь час серед 

простого народу. Г. Сковорода заслужив собі 

добру славу народного вчителя. Джерелом 

педагогічних поглядів Г. Сковороди, як 

вказують сучасні дослідники, були традиції 

народної педагогіки, народна мудрість, 

погляди на освіту прогресивних філософів 

Європи [5].  

В особі Г. Сковороди бачимо досить 

незвичайний приклад цілковитої гармонії між 

навчанням, світоглядом та життям. Він жив 

так, як навчав, а навчав так, як жив, 

дотримуючись мудрих заповідей української 

народної педагогіки [8].  

Одним із перших в історії педагогічної 

думки України Г. Сковорода висунув ідею 

всебічно розвиненої особистості. Тому в його 

творах знаходимо чимало слушних міркувань 

з приводу морального, трудового, фізичного, 

естетичного, розумового виховання. Щодо 

морального, то найважливішим, на думку 

Г. Сковороди, є формування в дитини 

чесності, скромності, справедливості, 
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товариськості. В дружбі він вбачав фактор, 

який покликаний відіграти важливу роль у 

моральному вдосконаленні людей і в 

суспільному прогресі. «Друг – це наше друге 

я»,– так неодноразово висловлювався великий 

мислитель. Він був твердо переконаний, що 

людина, у якої багато друзів, – найщасливіша. 

Не залишились поза увагою Г. Сковороди 

і такі питання, як виховання патріотизму, 

любові до свободи, оптимістичного 

світовідчуття. Мислитель правильно 

відзначав, що дії людини детерміновані 

постійними законами зовнішнього світу. Але 

ця детермінованість не фатальна. На відміну 

від інших живих істот особистість володіє 

свободою волі у визначенні лінії своєї 

поведінки під час вибору того чи того 

рішення. 

За Сковородою, свобода дій людини 

залежить від ступеня пізнання нею своєї 

природи і законів зовнішнього світу. Лише 

пізнавши свою природу, вона може вільно 

спрямовувати власні зусилля на досягнення 

гуманних цілей, зробити життя змістовним і 

високоморальним [4]. 

Виховання слід починати якомога 

раніше, максимально враховуючи 

психофізіологічні особливості дітей. Хоч іноді 

й важко пізнати природу маляти, але вона 

може і повинна бути пізнана. Г. Сковорода 

наголошував на необхідності вести щоденне 

спостереження за дитиною, її грою, 

стосунками з навколишніми, за всім її життям. 

Тільки в такий спосіб можна глибоко вивчити 

її задатки і відповідно будувати процес 

виховання. Саме правильне виховання дитини 

з перших днів її життя, вважав Г. Сковорода, є 

основою профілактики відхилень у 

формуванні її особистості, вчинення нею 

протиправних дій [8]. 

Головний педагогічний принцип 

Сковороди – розвиток природних здібностей 

людини. Суттєві моменти його педагогічної 

теорії і практики, викладені у віршах, байках 

та у філософських творах, давно привернули 

увагу дослідників. 

Метою виховання він вважав не тільки 

навчити знаходити істину, пізнавати явища 

природи, а насамперед – прищепити 

благородні почуття, такі як дружба, вдячність, 

любов. Природу людини характеризує не 

стільки її розум, скільки «благое серце», 

«добра воля», тобто схильність до здійснення 

добрих вчинків. Природа «єсть всенародная и 

истинная учительница». Та це не означає, що 

процес виховання відбувається стихійно, сам 

собою. Ролі педагогічної науки, вихователя, 

школи Григорій Сковорода надає важливого 

значення. Хто бажає навчити інших мудрості 

життя, повинен довго навчатися сам, мати 

необхідний моральний авторитет вчителя, 

вміти поєднувати слово і діло, наголошував 

він [3]. 

Високо шануючи працю вчителя, 

Г. Сковорода водночас ставиться до нього 

досить вимогливо: учитель – це людина 

глибокого розуму, високої моралі, єдності 

слова і діла. Важливою якістю вчителя, на 

думку просвітника, є педагогічна 

майстерність, професійне вміння успішно 

організувати навчально-виховний процес, 

спрямувати його на всебічний розвиток та 

вдосконалення особистості. 

Він один із перших в українській 

педагогіці звернув увагу на особистість 

учителя, висунув вимоги до його 

професіоналізму. Філософські ідеї 

Г. Сковороди про сутність, завдання і 

значення педагогічної праці ґрунтуються на 

принципах народності, в основі яких – 

мудрість народу, традиції народної 

педагогіки, національна самобутність 

українського етносу. Саме з цих позицій він 

розглядає вчителя як носія народних 

цінностей, духовно-моральної культури та 

високої гуманності та людинолюбства. 

Учитель має бути із середовища українського 

народу. Не чуже виховання повинно привите 

народу українському, а своє, рідне. Тому Г. 

 Сковорода різко виступає проти залучення до 

навчально-виховного процесу іноземних 

учителів, відстоює національну систему 

виховання 

Г. Сковорода відстоював ідею наочності 

у навчанні, високо цінував безпосередні 

спостереження над предметами і явищами 

дійсності. Він радив педагогам проводити 

екскурсії-прогулянки на природу, проводити 

унаочнені бесіди з природознавства, географії, 

астрономії, і сам широко практикував їх. 

Майстерність педагога, на думку філософа, 

полягає в умілому застосуванні методу вправ. 

Доцільно, на думку Г. Сковороди, є переклад 

на рідну мову іноземних авторів, віршовані 

переклади прозових творів, виправляння 

помилок у своїх роботах [7]. 

Освіту Григорій Сковорода розглядав як 

один з основних засобів у реалізації свого 

соціального ідеалу. Виходячи із своєї 

філософської концепції та особистого 

педагогічного досвіду, він обґрунтував низку 

актуальних проблем. Вирішуючи їх, зробив 

вагомий внесок у розвиток вітчизняної 

педагогічної науки. У притчах, байках, листах 

філософ оголошував війну невігластву. Він 

критикував школу, яка не виховує справжньої 

людини, а лише прищеплює прикмети 

показного благородства, манери світської 

поведінки. 

Як до одного із засобів виховання 
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Григорій Сковорода звертався до рідного 

слова, народної творчості. Він засуджував 

механічне засвоєння чужоземних 

педагогічних теорій, стверджував, що люди 

простого звання здатні до самостійної 

педагогічної діяльності. На глибоке 

переконання мислителя, освіта має бути 

доступною для всього народу. 

У його педагогічних поглядах відбились 

основні напрями передової педагогіки: 

гуманізм, демократизм, висока моральність, 

любов до батьківщини і народу. У притчах та 

байках Сковорода висміював бездуховне 

дворянсько-аристократичне виховання і 

протиставляв йому позитивний ідеал 

виховання, мета якого – утвердження високих 

моральних якостей, формування гармонійно 

розвинутої людини [3]. 

Сковорода-педагог акцентував увагу й на 

тому, що учень повинен розвиватися 

відповідно до своїх природних здібностей та 

пізнавальних можливостей. Він радив 

навчатися тому, для чого народжений, до чого 

є природний хист і закликав не брати на себе 

неприродних завдань і обов’язків. 

Усі компоненти педагогічної системи, на 

думку Г. Сковороди, повинні бути 

підпорядкованими всебічному розвиткові 

особистості. Просвітитель вимагав умілого й 

продуманого керівництва навчально–

виховним процесом. Педагог, на його думку, 

повинен будувати свою діяльність таким 

чином, щоб допомогти людині розкрити й 

проявити свої природні здібності, усебічно й 

гармонійно розвинутися, підготуватися до 

практичної діяльності. 

Розглядаючи природні задатки як 

найважливіший чинник у ході формування 

особистості, Г. Сковорода обґрунтував 

засадничий педагогічний принцип – 

виховання дитини на основі її життєвого 

покликання. Основними завданнями 

виховного процесу він уважав усебічний 

розвиток особистості на основі виявлення і 

розвитку її задатків, здібностей, створення 

умов для життєвого та професійного 

самовизначення вихованців; збереження і 

зміцнення морального, фізичного, психічного 

здоров’я дитини; виховання її як вольової, 

вільної особистості, здатної зробити 

самостійний вибір і приймати відповідальні 

рішення у різноманітних життєвих ситуаціях; 

формування потреби в навчанні й здатності до 

нього впродовж усього життя. 

Г. Сковорода підкреслював, що кожна 

людина повинна пізнати себе як частину свого 

народу, із яким вона зв’язана рідною мовою, 

звичаями, традиціями. Він був впевненим, що 

формування особистості зумовлюється всім 

укладом життя конкретної нації і ґрунтується 

на її культурно–історичних традиціях. 

Якщо проаналізувати світоглядну основу 

педагогічної творчості Г. Сковороди, можна 

простежити тенденцію до використання ним 

здобутків народної мудрості в питаннях 

формування особистості. Мислитель радив 

уважно ставитися до внутрішнього світу 

учнів, дбати, у першу чергу, про виховання 

емоційно–вольової сфери. Він закликав 

формувати позитивні почуття на основі 

християнської етики і загальнолюдських 

цінностей. Найкращі якості людини 

Г. Сковорода асоціював із душею, тому у ході 

виховання пропонував звертати увагу на 

серце, почуття, прагнення, переконання, 

духовні якості особистості; із моральним 

вихованням він тісно пов’язував розумове, 

фізичне, естетичне; щастя людини вбачав у 

духовному самовдосконаленні й “сродній” 

праці. Наслідуючи українську національну 

традицію, просвітитель закликав виховувати у 

дітей людяність, чесність, справедливість, 

скромність, щирість, вдячність, 

працелюбство, повагу до Батьківщини, любов 

до Бога, життєрадісне ставлення до життя, 

віру в краще майбутнє [1]. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Педагогічні погляди 

Г. Сковороди тісно пов’язані з його етичними 

і соціальними поглядами. Він захоплювався 

гуманізмом античного світу, завжди високо 

ставив людину. Мета виховання, на думку 

Сковороди, заключається у формуванні 

мислячої, освіченої, чуйної людини шляхом 

самопізнання. 

Він один із перших в українській 

педагогіці звернув увагу на особистість 

учителя, висунув вимоги до його 

професіоналізму. Думки Григорія Сковороди 

про систему національної освіти і виховання, 

його підходи до особистості учителя як носія 

духовних і моральних цінностей українського 

народу є підґрунтям, де започаткувалися ідеї 

педагогічної майстерності. 

Педагогічну майстерність Г. Сковорода 

вважав важливою якістю вчителя. В неї він 

вкладав дві позиції: вміння організувати 

освітній процес та спрямувати його на 

всебічний розвиток особистості. 

Сковорода вважав, що виховання 

повинно починатись ще до народження 

дитини. Звідси ряд вказівок батькам про те, як 

вони мають поводитися, щоб їх покоління 

було здоровим, здібним, талановитим. 

Сковорода цінував бесіди і моральні поради, 

але вважав, що навчати потрібно не тільки 

словом, а й всією своєю поведінкою. 

Вивчення творчої спадщини народного 

філософа і вчителя Г. Сковороди дає 

можливість торкнутися витоків української 
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педагогічної майстерності, заснованої на 

невмирущих традиціях народної педагогіки, 

що їх постійно використовував у своїй 

творчості Г. Сковорода.  

Перспективи подальших розвідок 

напряму будуть направлені на дослідження 

про систему національної освіти і виховання, 

його підходи до особистості учителя як носія 

духовних і моральних цінностей українського 

народу. 
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завдань якої є організація спілкування в 

мистецькому і культурно-освітньому 

середовищі. Не викликає сумніву, що від 

рівня розвитку комунікативних здібностей 

залежить результативність художньо-творчого 

процесу. Проте, щоб досягти бажаного 

результату, майбутні фахівці галузі культури і 

мистецтв повинні володіти певними 

знаннями, уміннями та навичками 

комунікативного спілкування, за допомогою 

яких формуються комунікативні здібності.  

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Проблема формування 

комунікативних здібностей майбутніх 

фахівців достатньо широко висвітлена в 

працях Н. Арістової, Н. Вітюк, Н. Волкової,      

Д. Годлевської,  В. Гриньової, І. Зязюна,        

Г. Костюка, С. Максименка, О. Малихіна,               

В. Сидоренка, І. Черезової та інших. Ґрунтовні 

дослідження в цій галузі здійснили й 

представники зарубіжних наукових шкіл:             

Л. Бахман, М. Кенел, В. Купах, А. Палмер,             

М. Свейнта, Б. Шпітсберг та інші. Однак, 

постійно з’являються нові напрями 

досліджень комунікації, а значить 

розширюється коло питань, які потребують 

уточнень або нових підходів до вирішення 

вже дослідженого. До одного з перспективних 

та значущих напрямів належить формування 

комунікативних здібностей майбутніх 

фахівців галузі культури і мистецтв.  

Мета статті – дослідження процесу 

формування комунікативних здібностей 

майбутніх фахівців галузі культури і 

мистецтв.  

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Систему педагогічних 

здібностей утворюють такі здібності: 

дидактичні, академічні, гностичні, 

конструктивні, перцептивні, мовні, 

експресивні, організаторські, сугестивні, 

прогностичні та комунікативні. С. 

Максименко характеризує комунікативні 

здібності як «своєрідні властивості людини, її 

інтелекту, що виявляються в навчальній, 

трудовій, особливо науковій та іншій 

діяльності і є необхідною умовою їх успіху» 

[10, с. 247]. Ми погоджуємося з точкою зору 

Г. Костюка, який наголошував, що 

«характеризуючи здібності людини, ми 

судимо про неї з погляду тих вимог, які 

ставить до неї навчальна, виробнича, наукова і 

всяка інша діяльність, оцінюємо її як 

активного діяча, як творця матеріальних і 

духовних цінностей» [6, с. 516]. 

Студіювання наукової літератури 

доводить, що комунікативні здібності – це 

комплексне багаторівневе особистісне 

утворення, дослідники розуміють загальну 

здатність, пов’язану з різноманітними 

підструктурами особистості і виявляється в 

навичках суб’єкта спілкування вступати в 

соціальні контакти, регулювати повторювані 

ситуації взаємодії, а також досягати в 

міжособистісних відносинах переслідувані 

комунікативні цілі.  

Комунікативні здібності є найбільш 

важливими в системі педагогічних здібностей. 

Вони розвиваються протягом життя і 

пов’язані з інтелектуально-творчими 

здібностями,  які активно розвиваються в 

процесі взаємодії в умовах культурно-

освітнього середовища. Досвід доводить, що 

здатність майбутніх фахівців культури і 

мистецтв до комунікації в найбільш 

загальному вигляді виражається у здатності 

встановлювати соціальні та творчі контакти у 

студентському середовищі, здатність 

приходити до взаєморозуміння в різних 

умовах і на різних рівнях організації 

освітнього процесу.  

Зважаючи на те, що комунікативні 

здібності представляють собою єдине ціле, 

властивості і особливості якого залежать, 

насамперед, від внутрішньої природи 

утворюючих його частин, складну систему 

багатьох взаємопов’язаних і 

взаємообумовлених компонентів, успіх 

діяльності майбутніх фахівців культури і 

мистецтв залежить від знань та умінь, які 

студенти засвоюють під час художньо-творчої 

діяльності у тому чи тому виді мистецтв.  

Комунікативні здібності викладача 

вищого закладу – це знання психології 

студента і групового спілкування, вміння їх 

використовувати для налагодження 

продуктивного спілкування, уміння знаходити 

правильний підхід, наявність педагогічного 

такту, здатність адекватно сприймати і 

оцінювати себе та інших, встановлювати 

педагогічно доцільні стосунки. Розвиток 

комунікативних здібностей залежить від 

особистісних якостей викладача, а саме: 

наскільки він відкритий для спілкування, як 

ставиться до своєї роботи і до людей взагалі, 

від його вміння практично застосувати 

знання, використовувати практичний досвід в 

роботі з молоддю. 

Комунікативні здібності майбутніх 

фахівців галузі культури і мистецтв 

розвиваються і формуються в процесі 

художньо-творчої діяльності в студентському 

середовищі. Для успішної організації 

культурно-освітньої та концертно-

виконавської діяльності варто взаємодіяти з 

оточуючим середовищем, налагоджувати 

добрі взаємини з товаришами, адаптуватися 

до контактів міжособистісного характеру та 

до товаришів, які беруть у них участь, 

правильно сприймати й оцінювати їх самих та 



НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Педагогічні науки Випуск 2 
 

 

46 

їхні вчинки.  

Для цього студенти повинні володіти 

комунікативними знаннями, уміннями та 

навичками. Знання про особливості процесу 

спілкування та необхідні для нього протікання 

якості особистості дозволяють майбутнім 

фахівцям галузі культури і мистецтв 

орієнтуватися в комунікативних ситуаціях, 

прогнозувати свою поведінку. Проте одних 

знань недостатньо, необхідно на їх основі 

розвивати та закріплювати комунікативні 

уміння і навички. 

Серед комунікативних знань, умінь і 

навичок майбутніх фахівців галузі культури і 

мистецтв, що забезпечують ефективний 

процес художньо-творчого спілкування та 

збагачують передачу особистісного 

комунікативного досвіду, сприяють 

самоудосконаленню та самореалізації 

особистості, виокремлюємо такі:  

Комунікативні знання майбутніх 

фахівців галузі культури і мистецтв щодо:  

–  узагальненого досвіду людства в 

комунікативній діяльності, історії і культури 

художньо-творчого спілкування тощо;  

–  формування всебічно розвиненої 

особистості майбутнього фахівця галузі 

культури і мистецтв під час комунікації;  

–  закономірностей і тенденцій, 

функцій і структури художньо-творчого 

спілкування;  

–  особливостей різних форм 

спілкування і правил поведінки в конкретних 

культурно-освітніх та сценічно-виконавських 

ситуаціях;  

–  індивідуально-типологічних 

особливостей майбутніх фахівців галузі 

культури і мистецтв; 

–  створення атмосфери 

інтелектуально-психологічного комфорту, 

довіри, психологічної безпеки в процесі 

розв’язання художньо-творчих завдань;  

–  причин виникнення комунікативних 

бар’єрів у художньо-творчій діяльності 

майбутніх фахівців галузі культури і мистецтв 

і засобів їхнього подолання;  

–  причин виникнення художньо-

творчих конфліктів та методів їх 

врегулювання у культурно-освітньому 

середовищі; 

–  формування оптимістично-

позитивної установки на продуктивне 

спілкування в процесі репетиційної та 

концертно-сценічної діяльності.  

Комунікативні вміння і навички 

майбутніх фахівців галузі культури і 

мистецтв уможливлюють:  

–  програмувати процес спілкування, 

визначаючи емоційну структуру всіх етапів 

культурно-освітнього процесу, конструюючи 

засоби комунікативного впливу, спираючись 

на своєрідність комунікативної ситуації, 

особливості реципієнтів, попередній 

комунікативний досвід художньо-творчої та 

концертно-виконавської діяльності, спільність 

художньо-творчого спілкування;  

–  синтезувати комунікативні вміння і 

навички для успішного розв’язання 

комунікативних завдань, вибору ефективних 

засобів, методів і прийомів транслювання 

власного комунікативного досвіду концертно-

виконавської, сценічної та хореографічної 

діяльності;  

–  володіти засобами залучення 

майбутніх фахівців галузі культури і мистецтв 

до спільної комунікативної художньо-творчої 

діяльності, партнерського формату 

спілкування;  

–  володіти таким репертуаром 

художньо-творчого дискурсу, як-от: 

концертно-сценічний виступ, культурно-

освітній діалог, презентація художньо-

творчого проєкту, участь у міжнародних та 

всеукраїнських конкурсах, фестивалях, 

художньо-творча бесіда, співбесіда, полеміка, 

дискусія, дебати, диспут, доповіді, 

консультації, схвалення тощо;  

–  варіювати комунікативну поведінку, 

комунікативний стиль, комунікативно-

поведінкову тактику й стратегію в ситуаціях 

міжособистісної взаємодії залежно від творчої 

індивідуальності викладача, умов, завдань, 

поведінкових моделей і позицій учасників 

художнього колективу, театральної вистави, 

хореографічної композиції;  

–  обирати оптимальний спосіб 

взаємодії в художньому колективі, поєднуючи 

діловий та особистісний аспекти спілкування 

під час концертно-сценічних виступів;  

–  успішно нівелювати комунікативні 

бар’єри між тими, хто створює конкуренцію у 

творчому зростанні;  

–  формувати імпровізаційні вміння і 

навички, оперативне художньо-творче 

мислення;  

–  удосконалювати вербальну, 

акустичну, кінесичну  та комунікативно-

просторову поведінку під час репетицій та 

сценічних виступів; 

–  володіти технікою мовлення, 

прийомами, що допомагають переконувати, 

досягати спільних рішень, компромісів в 

процесі інтерпретації творів музичного, 

хореографічного та театрального мистецтва;  

–  викликати необхідний емоційний 

стан, настрій, регулювати емоційно-вольову 

сферу при виконанні та інтерпретуванні 

мистецьких творів;  

–  регулювати процес спілкування, 

уникаючи або своєчасно локалізуючи 
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міжособистісні конфлікти при вирішенні 

художньо-інтерпретаційних завдань та виборі 

універсального варіанта презентації 

художнього та сценічного образу.  

Відтак, у контексті предметного поля 

нашого дослідження до комунікативних 

здібностей майбутніх фахівців галузі культури 

і мистецтв ми відносимо: стійкість 

сформованості мотивів спілкування з 

товаришами в момент інтерпретації творів 

музичного мистецтва, створення сценічно-

хореографічних композицій або обговорення 

концепції театральної вистави; ініціативність 

спілкування при обговоренні концертних 

виступів музичних та хореографічних 

колективів і театральних вистав; тактовність у 

емоційно-оціночному реагуванні на 

виконання ансамблевої партії 

однокурсниками та в поведінці актора на 

сцені; активність взаємодії з викладачами під 

час репетиційної роботи з відтворення 

художнього образу та характеру головного 

героя в театральній постановці; особистісне 

проникнення в зміст музично-художнього 

образу та сюжетну концепцію хореографічної 

композиції та сценічно-виконавського образу; 

мовленнєве вміння при спілкуванні з 

товаришами, різноманіття в побудові 

мовленнєвих висловлювань у діалозі та 

монолозі, їх відповідність партнерському 

оточенню. 

Для з’ясування  комунікативних 

здібностей майбутніх фахівців галузі культури 

і мистецтв ми провели анкетування, де 

студентам спеціальності 025 «Музичне 

мистецтво», 024 «Хореографія», 026 

«Сценічне мистецтво», 028 «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» Комунального 

закладу вищої освіти «Ужгородський інститут 

культури і мистецтв» Закарпатської обласної 

ради було запропоновано відповісти на такі 

запитання:  

Чи багато у Вас друзів у закладі де Ви 

навчаєтеся, з якими постійно спілкуєтеся під 

час репетиційної та концертно-виконавської 

діяльності?  

Чи завжди Вам важко орієнтуватися в 

критичній ситуації, яка виникла під час 

художньо-творчого процесу?  

Чи вірно, що Вам приємніше і простіше 

проводити час із книгами або опановувати гру 

на музичному інструменті, ніж спілкуватися 

товаришами?  

Чи важко Вам включитися в нову для Вас 

компанію, адаптуватися у новому 

художньому колективі?  

Чи важко Ви освоюєтеся у новому 

художньому колективі?  

Чи прагнете Ви при нагоді 

познайомитися і поговорити з новою 

людиною стосовно діяльності Вашого 

художнього колективу?  

Чи правда, що Ви стомлюєтеся від 

частого спілкування з друзями, товаришами 

по навчанні?  

Чи правда, що Ви почуваєтеся 

невпевнено серед малознайомих Вам людей, 

учасників культурно-освітнього процесу?  

Чи охоче приступаєте до організації 

різних заходів, як-от: концертів, конкурсів, 

фестивалів?  

Чи часто Ви опиняєтеся в центрі уваги 

своїх друзів, в організації дискусії за 

результатами сценічних виступів?  

Чи часто Ви бентежитеся, відчуваєте 

незручність при спілкуванні з малознайомими 

людьми, розповідаєте їм про успіхи у 

навчанні? 

Виходячи з того, що комунікативні 

здібності – це можливості особистості, що 

забезпечують ефективність її спілкування та 

психологічну сумісність у спільній діяльності, 

ми виділяємо три рівня досліджуваного 

явища. Високий рівень – це  коли студент 

відчуває потребу у спілкуванні, активно 

залучається до культурно-освітньої та 

сценічної діяльності, швидко знаходить 

друзів, у спілкуванні виявляє ініціативу, 

намагається розширити коло своїх знайомих, 

легко заводить нові знайомства, прагнучи 

розширення кола своїх однодумців. Середній 

рівень – коли студент зберігає товаристські 

відносини в освітньому середовищі, легко 

спілкується з викладачами та у колі знайомих 

людей, готовий надати допомогу товаришу та 

не обмежує коло знайомств. Низький рівень 

характеризується малокомунікабельністю, 

студент відчуває труднощі та певні 

незручності у встановленні контактів з 

викладачами та однокурсниками, ухиляється 

від спілкування, почувається скуто в 

незнайомому колективі, не прагне 

відстоювати свою думку і важко переживає 

образи. 

Результати проведеної дослідно-

експериментальної роботи зі студентами І-ІV 

курсів Комунального закладу вищої освіти 

«Ужгородський інститут культури і мистецтв» 

Закарпатської обласної ради засвідчили, що 

13% респондентів мають низький рівень  

сформованості комунікативних здібностей, 

що  свідчить про відсутність у них 

сформованого вміння налагоджувати контакт 

з учасниками художньо-творчого процесу та в 

подальшому може негативно вплинути  на 

їхнє професійне становлення. Вони часто 

мають проблеми у встановленні контакту з 

однокурсниками і викладачами, погано 

орієнтуються у нових умовах і концертно-

сценічній діяльності, вразливі до образ, не 
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можуть відстояти власну позицію, рідко 

проявляють ініціативу, цілеспрямовано, 

свідомо уникають відповідальності й 

можливості самостійного прийняття рішень. 

32% респондентів характеризуються середнім 

рівнем прояву комунікативних здібностей. Ці 

студенти прагнуть контактувати з 

однокурсниками і викладачами, можуть 

відстояти власну позицію, схильні до 

планування індивідуальної роботи, проте 

їхній внутрішній потенціал не надто стійкий. 

Саме тому здібності до комунікації цих 

студентів варто вдосконалювати й 

розвивати. І врешті-решт, високий рівень 

прояву комунікативних здібностей 

зафіксовано  у 55% респондентів. Майбутні 

фахівці зазначеного рівня впевнено 

відчувають себе в новій ситуації, мають 

потребу в постійному розширенні кола 

спілкування, здатні швидко знаходити друзів, 

ініціативні в процесі взаємодії в розв’язанні 

питань інтерпретаційної і художньо-творчої 

діяльності, допомагають слабким студентам, 

приймають самостійні рішення в складних 

обставинах, роблячи це не примусово, а 

добровільно.  

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. З огляду на сказане,  варто 

зазначити, що дослідження процесу 

формування комунікативних здібностей 

майбутніх фахівців культури і мистецтв 

доводить, що значний відсоток молоді 

спроможні до спілкування з учасниками 

культурно-освітнього процесу, можуть 

відстояти власну позицію, контактувати з 

однокурсниками і викладачами. Третина 

респондентів проявляють інтерес і 

вмотивовані до подальшого розвитку 

комунікативних відносин і формуванню 

відповідних здібностей. Утім, незначний 

відсоток опитуваних проявляють пасивність 

до комунікації з однолітками і викладачами. 

Перспективи подальших наукових 

досліджень можуть бути сконцентровані на 

розробці необхідних педагогічних умов 

спрямованих на підвищення ефективності 

формування у майбутніх фахівців галузі 

культури і мистецтв комунікативних 

здібностей в процесі художньо-творчої 

діяльності.  
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ЗНАЧЕННЯ ДОІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МУЗИКИ 

 

Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Важливість 

музичного навчання дітей дошкільного віку є 

актуальним питанням сучасності. Доведено, 

що навчання дітей музиці потрібно починати з 

раннього віку (4-х років). Саме цей період на 

думку вітчизняних, та зарубіжних науковців є 

найкращим часом для розвитку музичних 

здібностей учнів. Варто зазначити, що 

навчанню гри на музичних інструментах 

повинна передувати доінструментальна 

підготовка, що стане основою подальшого 

навчання у дитячій музичній школі. Оскільки, 

дане питання і досі залишається 

малодослідженим у вітчизняній педагогіці, 

доцільно проаналізувати його.  

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Проблема музичної підготовки 

дітей дошкільного віку розглядалось               

І. Газіною, О. Лобовою, С. Матвієнко,               

Ю. Новгородською, О. Ростовським, 

О. Рудницькою, Г. Падалкою та ін.. 

Підготовчий етап до навчання гри на 

музичному інструменті досліджували               

М. Леонтович, Б. Яворський, Е. Жак-

Далькроз, К. Орф. Ш. Сузукі, І. Цюряк. Однак, 

зауважимо, що на сучасному етапі питання 

доінструментального періоду та його 

значення для навчання дітей дошкільного віку 

не набуло значного наукового дослідження. 

Це обумовлює пошук нових підходів до його 

вивчення. 

Мета статті – розглянути значення 

доінструментального періоду у процесі 

навчання музики. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Основою нашого твердження 

про доінструментальний період є праці 

вітчизняних та зарубіжних педагогів. Зокрема, 

Б. Яворський наголошує на тому, що музичне 

мистецтво має великий емоційний вплив на 

дитину, є основою формування художніх 

образів, формування музичних здібностей 

необхідних розвитку особистості. Автор 

акцентує увагу на залученні дітей 

дошкільного віку до практичного 

музикування, що є основою для 

перерахованих якостей. Матеріалом 

практичного музикування Б. Яворський 

радить обирати фольклорні джерела.  

Основу музично-педагогічної концепції 

М. Леонтовича складає розвиток ритму, 

пам’яті, творчих здібностей. Загальновідомо 

про значення музики, як засобу духовного 

вдосконалення, формування індивідуальності 

учня, його світогляду. Тож, головна задача 

навчання музики, на думку педагога, полягає 

у вихованні всебічно розвиненої людини, що 

здатна розуміти та сприймати мистецтво. Для 

кожного заняття з учнями М. Леонтович 

радить викладачеві обирати високохудожні 

музичні зразки, що розвиватимуть ці якості. 

Серед новацій музичної педагогіки, які 

пропонував автор, є поєднання музики з 

художнім зображенням, а саме порівнювати 

висоту звуку з кольором.  

На нашу думку, важливим є твердження 

М. Леонтовича, який наголошував на тому, 

що дитина не народжується музикантом, а 

стає ним у процесі роботи. Тож, надзвичайно 

важливою є ерудованість викладача, 

використання ним різних методів навчання. 

Серед них М. Леонтович виділяє еврестичний 

метод, що активізує самостійну роботу учнів. 

Також велику увагу він приділяв методиці 

вокального навчання, давав рекомендації 

щодо різних прийомів співу, дихання. У 

виборі вокальних вправ М. Леонтович 

пропонує викладачам орієнтуватись на 

національний пісенний репертуар, що 

включає побутові пісні, веснянки, історичні 

пісні, хорові обробки та інше [9]. 

К. Орф, автор відомої педагогічної 

концепції, зазначав, що навчання музиці 

необхідно усім без виключення незалежно від 

віку, однак, починати роботу потрібно з 

молодших років. Це найкращий період для 

розвитку здібностей. Його відома праця 

«Шульверк» – збірка творів для дітей, 

призначена для співу, танців та ансамблю 

інструментів. Метою системи К.Орфа є: 

  розвиток творчих здібностей; 

  формування комунікативних якостей, 

роботи в ансамблі; 

  розвиток ритму; 

 слухові враження [10]. 

Як зазначає К. Орф, музикування – 

найкращий спосіб здобути необхідні навички, 

активізувати музичну діяльність учнів. 

Матеріалом для роботи, є народна творчість, 

скоромовки, лічилки, заклички. Такі вправи 

сприяють розвитку ритму та залучають дітей 

до активної діяльності. Також варто залучати 

рухи тіла, плескання долонями. Робота дітей в 

оркестрі, якому автор надавав важливе 

значення, сприяє розвитку тембрового слуху, 

ритму, дисциплінує учнів. Велику увагу Орф 

приділяв ударним інструментам, зокрема 

трикутнику, дзвіночкам, ксилофону. Отже, 

музично-педагогічна система К.Орфа є 
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інтегрованою, що містить рух, спів, гру на 

різних інструментах, використання словесних 

засобів.  

Швейцарський педагог Е. Жак-Далькроз, 

який є автором системи музичної освіти, 

також надає велике значення розвитку 

особистості засобами мистецтва,  

доінструментальному періоду. Його концепція 

ритмічного виховання – евритмія, складається 

з сольфеджіо, музично-пластичної 

імпровізації та ритмічної гімнастики. На 

думку автора, ритм є основою розвитку 

дитини, засобом виховання: усі рухи повинні 

бути під музику .  

З. Кодай – угорський композитор та 

педагог, який підіймав питання гармонійного 

розвитку дитини. Матеріалом для інтонаціних 

вправ, на його думку, повинен слугувати 

фольклор, адже, рідну музику найлегше 

вивчати, оскільки, її інтонаційні звороти є 

близькими. З.Кодай наголошує на тому, що 

першим інструментом, яким повинна володіти 

дитини це голос, який розвиватиме слух, що є 

необхідним для професійною роботи [8]. 

Після цього варто переходити до вивчення 

нотної грамоти, уміння записувати те, що 

чуєш. Таким чином, вагоме значення у 

навчанні дітей музики З. Кодай надавав 

доінструментальному періоду. 

Педагогічна концепція Ш. Сузукі 

спрямована на ранній музичний розвиток. 

Автор говорив, що подібно тому, як дитина 

вчиться говорити, а потім читати, потрібно 

проводити музичні заняття, а саме спочатку 

оволодіти навиком гри на інструменті, а потім 

знань з нотної грамоти. Таким чином, Ш. 

Сузукі акцентує увагу на донотному періоду 

та розвитку музичних здібностей дитини. 

М. Леонтович, Б. Яворський, Е. Жак-

Далькроз, К. Орф. Ш. Сузукі наголошували на 

вагомому значенні доінструментального 

періоду. На нашу думку, він полягає у 

ранньому розвитку музичних здібностей учнів 

шляхом їх творчої діяльності, підготовки до 

подальшого навчання гри на інструменті. 

Метою доінструментального періоду є 

розвиток в учнів навиків сприйняття музики, 

музичних здібностей, навиків музикування.  

Основними формами роботи на заняттях 

ми визначаємо:  

– слухання високохудожніх музичних 

зразків різних жанрів;  

– вивчення вокальних творів;  

– виконання ритмічних завдань; 

– імпровізація; 

– мовна декламація.  

Основою системи музичного навчання є 

загальновідомі методи. Серед них виділимо 

словесні, наочні та практичні. Словесні 

методи застосовуються викладачем для 

образної характеристики музичних 

композицій. Метод бесіди, який належить до 

даної категорії, полягає у спілкуванні 

викладача та учнів у формі діалогу за 

допомогою питань педагога: «Чи сподобалась 

вам музика», «Який характер музики»? У 

відповіді діти діляться враженнями від 

прослуханого твору. Під час такої форми 

роботи варто звернути увагу на музичний 

словник учнів (музика весела, сумна, бадьора, 

грізна і т.д.). Також активізувати увагу учнів 

на питанні тембру інструментів, особливостях 

жанру, темпі, динаміці, понятті високих та 

низьких звуків. При виборі художніх зразків 

викладачеві варто звернутись до програмної 

музики, яка написана на певну тему, містить 

сюжет, який буде зрозумілим для дітей. 

Наприклад, «Три дитячі п’єси» Л. Ревуцького 

є актуальним для вивчення дітьми молодого 

віку. Також рекомендуємо звернути увагу на 

збірку Л. Колодуб «Альбом для дітей». Його 

інтонаційною основою є народні мелодії, що 

зробить його доступними до вивчення дітьми. 

Також розмаїття жанрів, поєднання пісненні і 

танцювальних жанрів, джазових інтонацій 

зацікавить дітей. 

Не менш важливими для навчання дітей 

молодшого шкільного віку є застосування 

викладачем практичних методів навчання. 

Одним із них є вправи (ритмічно-гімнастичні, 

вправи з музичними інструментами), які 

спрямовані на вирішення різних завдань. 

Наприклад, вправа для розвитку ритму – 

визначення сильних та слабких долей, 

відтворення учнями ритмічного малюнку на 

музичних інструментах. 

Особливе значення в 

доінструментальному періоді має гра. Її 

основна мета – підвищити інтерес учнів до 

музичного навчання та у нестандартній формі 

вирішити навчальні питання. Гра є доступною 

для усіх без виключення учнів. Вона посилює 

атмосферу творчості, дозволяє дітям уникнути 

страху перед навчальними завданнями, 

розвиває їх комунікативні якості, дозволяє 

подолати скутість. Також гра дозволяє 

розвивати музичні здібності учнів. Наприклад, 

дітям пропонується впізнати тембри 

інструментів, які б характеризували її героїв.  
В доінструментальний період важливо 

використовувати наочні методи навчання, що 

передбачають використання графічних 

зображень, які сприяють кращому розумінню 

та засвоєнню матеріалу. До них належить 

демонстрація музики, таблиць, картин, 

кольорових карток для виконання завдань. 

Тут великого значення набувають технічні 

засоби, що роблять можливим їх 

демонстрацію. До них належить інтерактивна 

дошка, що дозволяє ілюструвати картини, 
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відео; комп’ютер, що дозволить аудіо 

ілюстрацію. Також такі програми як Power 

Point, Microsoft Publisher дозволяють педагогу 

самостійно створювати презентації, відео, що 

супроводжуватимуть навчальний матеріал під 

час заняття.  

Досить перспективним в 

доінструмнентальний період є використання   

міжпредметних зв’язків, наприклад, із 

образотворчим мистецтвом, коли учням 

пропонується написати картину під час 

слухання музики. Це сприяє кращому 

розумінню твору, розвитку уяви, наповненню 

занять творчістю. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Отже, аналіз наукових 

доробок дозволив констатувати, що під 

доінструментальним періодом слід розуміти 

процес навчання музики дітей молодшого 

шкільного віку, що охоплює різні види 

музичної діяльності, а саме розвиток навичок 

інтонування, відчуття ритму, музичної памяті. 

В цей період важливо активізувати інтерес 

дітей до навчання музики, адже це стане 

підготовчою базою для навчання учнів гри на 

музичному інструменті.  

Подальші наукові розвідки повязані з 

пошуком інноваційних форм роботи під час 

занять з дітьми молодшого шкільного віку. 
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ФОРМАЛЬНА, НЕФОРМАЛЬНА ТА ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА У ПІДГОТОВЦІ 

ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

 
      Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. У зв’язку з вимогою 

інформаційного суспільства, головною рисою 

якого є знання, що постійно оновлюються, та 

вимогою науково-технічного прогресу, в 

процесі якого необхідно постійно 

опановувати новими технологіями, які 

засновані на інноваційних знаннях, все 

більшого значення набуває неформальна та 

інформальна освіта, яка сприяє оновленню 

базових знань і навичок з комп’ютерної 

грамотності, технологічної культури, 

вивченню іноземних мов, доступу до освіти 

упродовж життя, адже в таких умовах людина 

має не лише набувати нових знань, а й 

оволодівати суміжними, а то й новими 

професіями [1; 2].  

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Важливе значення для опанування 

формальною, неформальною та інформальною 

освітою педагогічних досліджень мають праці з 

філософії освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, 

В. Кремень, В. Лутай та ін.), а також з 

теоретико-прикладних аспектів неперервної 

освіти дорослих (Л. Лук’янова, Н. Ничкало, 

С. Сисоєва та ін.).  

Мета статті - схарактеризувати роль 

формальної, неформальної та інформальної 

освіти у підготовці персоналу для системи 

освіти дорослих (ОД). 

          Виклад основного матеріалу 

дослідження. Новий формат «навчання 

протягом життя» повинен включати в себе всі 

періоди освіти – від дошкільної до 

післяпенсійної, що охоплює весь спектр 

різних видів навчання: формального (formal), 

неформального (non-formal), самостійного 

інформального (informal) [3]. Підвищення 

освітнього рівня впродовж усього життя – це 

підвищення професійного рівня (набуття 

знань із фаху) та загальноосвітнього (набуття 

знань з культури і політики) [4]. 

Людина реалізує своє право на освіту 

впродовж життя шляхом формальної, 

неформальної та інформальної освіти [4], що 

являють собою компоненти структури 

неперервної освіти в європейських країнах [5].  

Країни ЄС та ОЕСР, а також міжнародна 

організація ЮНЕСКО приділяють 

неформальній та інформальній освіті значну 

увагу. Зокрема, вони розглядають визнання 

результатів неформальної та інформальної 

освіти як важливу складову стратегії 

створення та ідентифікації людського 

https://orcid.org/
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капіталу, забезпечення потреб ринку праці в 

умовах демографічного спаду та швидких 

змін [6].  

В умовах легкого доступу до інформації і 

швидкого її старіння традиційні форми 

навчання не в змозі задовольнити потреби 

людей у навчанні. Навчання, що будується на 

основі жорстко затверджених програм, не 

відповідає сучасним вимогам до освіти. 

Виникає потреба в нових гнучких освітніх 

структурах і технологіях, які здатні вчасно, 

якісно і адекватно надавати освітні послуги [7, 

c. 583].  

Як зазначає О. Лазоренко, часто у 

традиційній системі освіти людина, яка 

вважала, що отримала блискучу освіту, 

опиняється у ситуації, коли отримані знання 

застарівають, а сучасні вимоги працедавця 

вимагають поглиблення існуючих знань або 

набуття нових знань та навичок. У цьому 

випадку, людина звертається до 

нетрадиційних форм освіти, до 

неформального та інформального навчання, 

щоб поглибити знання, набути нові навички 

тощо [8]. Думку О. Лазоренко підтримують 

дослідниці Е. Гусейнова та Ю. Лук’янова. На 

їхню думку, освіта більше не може 

обмежуватися кількома роками чи навіть 

десятиліттями на початку життя людини, адже 

оновлення інформації вимагає постійного 

навчання і самовдосконалення, що одним із 

наслідків глобалізації та інформатизації є 

розвиток неперервного навчання разом із 

формуванням суспільства знань [9].  

Сьогодні в світі створюється єдиний 

освітній простір для демократичної освіти, що 

базується на засадах нової філософії освіти, 

яка відстоює самостійне мислення 

особистості, її готовність прийняти думки 

іншого, чому сприяє неформальна та 

інформальна освіта, яка забезпечує: 

подолання проблеми соціального і освітнього 

відчуження таких категорій населення як 

інваліди, переселенці; створення оптимальних 

умов для саморозвитку педагогів, які 

працюють з дорослим населенням; підтримку 

навчальної діяльності людей пенсійного віку. 

Формальна освіта – це організація 

системи освіти на державному рівні, має 

затвердження програми та терміни навчання, 

відбувається в спеціальних закладах, які 

надають відповідні кваліфікації та 

посвідчення, що засвічують здобуття певного 

рівня знань, вмінь, навичок. Неформальна 

освіта здійснюється поза межами освітніх 

закладів, вона не має будь-яких (вікових, 

часових, професійних, інтелектуальних) 

обмежень щодо учасників навчання. Хоч і не 

присуджує кваліфікацій, але корисна в певних 

номінаціях: сприяє розвитку проблеми 

підготовки персоналу для роботи з дорослим 

населенням; швидко реагує на потреби ринку 

праці, а також послуг, чим задовольняє 

вимоги дорослих учнів, роботодавців та 

робітників; вирішує проблеми дозвілля осіб 

похилого віку; використовує новітні 

технології навчання, що може 

використовуватись формальною освітою. 

Інформальна освіта – це здобуття знань, 

умінь упродовж життя, хоча і у формі 

життєвого досвіду. 

Неформальна освіта, хоча вона і не 

обов’язкова, хоч її програми і отримання 

кваліфікації визнаються органами освіти, 

державою, але вона слугує добрим доповненням 

до формальної освіти в навчанні упродовж 

життя, в освіті дорослих швидко реагує на 

потреби ринку праці, сприяючи розвитку 

проблеми підготовки персоналу для роботи з 

дорослим населенням тощо.  

Асамблея Ради Європи розробила 

рекомендації «Про неформальну освіту» 

(2000 р.), в якій підтверджується, що 

неформальна освіта є важливою частиною 

неперервного навчання [10]. Як зазначає 

Г. Шевченко, неформальна освіта – будь-яка 

освітня діяльність, організована поза 

формальною освітою. Вона доповнює 

формальну освіту, забезпечуючи те освоєння 

умінь і навичок, які необхідні для соціально і 

економічно активного громадянина країни, 

що він міг інтегруватися в суспільство і на 

ринку праці [7, c. 583]. Тому-то світовою 

тенденцією сьогодення є рух до зближення та 

взаємодоповнення формальної і неформальної 

освіти. До того ж, у Меморандумі 

Європейської комісії 2000. Рекомендація 1437 

(2000) про неформальну освіту зазначено: 

«Континуум неперервної освіти робить 

неформальну і формальну освіту 

рівноправними учасниками процесу 

навчання» [11]. Сучасні світові тенденції 

зумовлюють необхідність удосконалення 

форм освіти (формальної, неформальної, 

інформальної), що забезпечують підготовку 

фахівців для роботи з дорослим населенням з 

метою впровадження нових технологій, 

оновлення змісту постійного навчання 

дорослих студентів, адже в умовах 

формування ринку праці нові технології, нові 

спеціальності, безробіття спричиняють 

поступове зростання значення форм освіти, 

особливо неформальної – позашкільної освіти, 

що реалізується у формі курсів, тренінгів, 

семінарів [12].  

Надаючи особливого значення 

неформальній освіті як освіті дорослих, освіті 

впродовж життя, В. Андрущенко вказує на те, 

що неформальна освіта виникла як своєрідна 

відповідь на інформаційний бум, що 
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посилюються. Відсутність швидкої реакції на 

цей виклик спричинить деградацію 

особистості, а відтак і суспільства загалом, 

призведе до зниження інтелектуального 

капіталу і конкурентоспроможності 

національної економіки [13, c. 5–9]. 

Вчений Ф. Кумбс вважає, що 

неформальна освіта – це організована 

діяльність поза формальною системою, яка 

відбувається окремо або як частина ширшої 

діяльності і має цілі навчання [14, c. 55].  

Як видно із зазначеного, протягом 

останніх десятиліть розробкою поняття 

«неформальна освіта» займаються дослідники 

різних країн. І це не дивно, адже результати 

неформальної освіти доповнюють формальну 

освіту, сприяють підготовці вчителів, які 

навчають доросле населення, сприяють 

підвищенню їхнього професійного рівня. 

Значну роль підготовці викладачів до 

роботи з інструкторами, тренерами, які 

безпосередньо працюють із дорослим 

населенням з метою підвищення їхнього рівня 

кваліфікації, а отже, й – якості випускаємої 

ними продукції, приділяє О. Лазоренко в 

роботі «Філософія освіти дорослих у 

контексті практичної парадигми пожиттєвого 

навчання: європейський приклад для 

України». Дослідниця звертає увагу на те, як 

особистісна система цінностей педагога 

впливає на те, у який спосіб підготовлений 

ним тренер чи-то інструктор у процесі 

здійснюваного формального чи 

неформального навчання вивчить дорослих 

людей, а також як він взаємодіє із своїми 

дорослими учнями. При цьому значну увагу 

О. Лазоренко приділяє етичним діям 

викладачів, які вона вважає надзвичайно 

важливими в їхній роботі, адже особисті 

цінності впливають на наступне: викладач у 

процесі навчання підкреслює сильні сторони 

учнів або їхні недоліки; чи ставиться він до 

учнів однаково, незалежно від гендеру, 

віросповідання, від національного чи 

етнічного походження; чи вірить він у те, що 

дорослі можуть навчатися незалежно від віку, 

від попередньо отриманої освіти, набутого 

досвіду [15, c. 259]. Дослідниця звертає увагу 

й на те, що викладач у системі освіти 

дорослих має враховувати хто є замовником 

такої підготовки, в якості яких можуть бути: 

роботодавці, професійні асоціації, громадські 

організації, державні служби зайнятості тощо. 

При виконанні відповідного замовлення 

викладачі повинні враховувати цілі дорослих і 

пам’ятати, що проблеми в процесі навчання 

можуть виникати, коли цілі дорослих учнів і 

замовників навчання різняться між собою або 

й протилежні. Ми вважаємо, що в період 

підготовки фахівців до роботи з дорослими на 

такі моменти потрібно звертати увагу, щоб 

запобігти недоречностей, які можуть 

виникнути в їхній роботі та їхніх дорослих 

учнів.  

Створюються нові можливості для 

неформальної освіти дорослих. Зазначаємо, 

що значну роль у розвитку освіти дорослих 

відіграє європейська провідна неурядова 

організація в системі освіти дорослих – 

Європейська Асоціація з освіти дорослих 

(European Association of Adult Education – 

EAAE), завданням якої є популяризація освіти 

дорослих та забезпечення доступу всіх 

бажаючих до неформальної освіти дорослих. 

Її членами є 137 організацій із 44 країн 

Європи, вона представляє інтереси 60 млн 

дорослих учнів Європи. Слід зазначити, що 

освіта дорослих, й зокрема НФО, може стати 

у певній мірі інструментом у вирішенні 

викликів, які постали перед Європою, в тому 

числі й перед Великою Британією: соціальна 

нерівність, демографічні процеси, безробіття; 

загострюють потребу у нових навичках та 

компетенціях працівників і зростаючі цифрові 

технології в усіх сферах діяльності. З огляду 

на зазначені виклики, зусиллями ЕАОД було 

створено документ: Маніфест з освіти 

дорослих у ХХІ ст. (Manifesto for Adult 

Learning in the 21st), який разом з неурядовою 

організацією в системі ОД ЕАЄА сприяє: 

підготовці викладачів для навчання на 

робочому місці, усуненню прогалин у 

цифрових знаннях населення; створенню умов 

для економічного розвитку; набуттю навичок, 

необхідних для життя; урівненню прав і 

статусу різних груп населення; мігрантам 

успішно соціалізуватися; боротьбі з бідністю; 

наданню інформації, майданчиків для 

дискусій та простору для творчості [15].  

Європейська комісія, оцінюючи 

виконання Лісабонської стратегії, також 

зазначає, що високоосвічені люди в 6 разів 

більше залучені до неперервної освіти, ніж 

люди з нижчим рівнем освіти. Найбільші 

відмінності в залученні дорослих залежно від 

типу освіти спостерігаються в Данії, де 24,8% 

дорослих залучені до неформальної освіти і 

лише 5,4 % – до формальної, а у Великій 

Британії частка дорослих, залучених до 

неформальної освіти, перевищує частку 

залучених до формальної освіти на 12,1 % [17, 

c. 12].  

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Отже, освіта дорослих, в 

тому числі й неформальна освіта, може 

вплинути на різні сфери діяльності людини, 

суспільства, і для цього створюються нові 

можливості.  

Із зазначеного витікає, що такі форми 

освіти як формальна, неформальна та 
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інформальна, які мають риси 

взаємодоповнення, взаємопроникнення 

організаційних структур системи освіти, 

разом полегшують розв’язання проблеми 

підготовки персоналу для роботи з дорослим 

населенням, сприяють підвищенню якості 

роботи на підприємстві, адже неформальна 

освіта швидко реагує на потреби ринку праці, 

у зв’язку з чим усуваються бар’єри у 

оволодінні новими технологіями, завдяки 

чому можна швидше сформувати високий 

інтелектуальний капітал, який відіграє 

ключову роль в економіці. Неформальна та 

інформальна освіта застосовує новітні 

технології, методи, які може використовувати 

формальна освіта, на що буде зосереджено 

увагу в подальших дослідженнях.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ-МУЗИКАНТІВ НА ОСНОВІ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА» 

 

Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Реформування 

системи вищої освіти в Україні тісно пов'язане із 

глобальними змінами у всіх сферах суспільного 

життя. В інноваційних соціокультурних умовах 

виникає необхідність підвищення якості 

професійної освіти та оволодіння людиною тими 

соціально значущими та професійними 

компетентностями, які забезпечать йому творчу 

самореалізацію, актуалізацію його 

інтелектуальних та особистісних якостей, 

досягнення поставлених цілей на основі 

удосконалення змісту освіти. У цьому зв'язку 

особливу значущість, набуває проблема 

навчання, виховання та розвитку студентів-

музикантів, а також створення в умовах 

сучасного закладу вищої освіти каталогу 

вибіркових дисциплін. завдяки якому, як раз і 

відбувається удосконалення змісту освіти 

студента-музиканта, що у свою чергу, сприяє 

успішній реалізації індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувача. Тому, студенти ХНУМ 

імені І. П. Котляревського відповідно до 

статті 62, пункт 15 Закону України «Про вищу 

освіту» мають право на вибір навчальних 

дисциплін у межах, передбачених 

відповідною освітньою програмою та 

навчальним планом [1]. Зокрема до каталогу 

вибіркових дисциплін на 2022–2023 

навчальний рік включено дисципліну 

«Інклюзивна освіта», в процесі вивчення якої 

студенти набувають знань з інклюзивної 

освіти, знайомляться із сутністю соціально-

педагогічного супроводу осіб з особливими 

освітніми потребами, основами дефектології 

та арт-педагогіки. Здобувачі навчаються 

користуватися методиками психолого-

педагогічної діагностики проблеми 

інклюзивної освіти осіб з особливими 

потребами. Також треба зазначити ще такий 

https://orcid.org/0000-0003-1911-8183
mailto:195828@ukr.net
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важливий аспект, а саме, що в процесі 

вивчення дисципліни «Інклюзивна освіта», 

відбувається ціннісне та моральне виховання, 

формування толерантності у студентів-

музикантів. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Дослідженню проблеми змісту 

освіти присвячені праці представників різних 

наукових шкіл [5, 6, 9, 10]. У науковій літературі 

освіта визначається як «процес та результат 

засвоєння людиною соціального досвіду, системи 

знань, вмінь та навичок, необхідних для 

перебування у суспільстві» [5, с. 67–68]. Іншими 

словами зміст освіти зводиться до об’єкту 

засвоєння знань, вмінь, навичок та характеризує 

його соціальний досвід. Зміст освіти відображає 

зміст соціальної культури суспільства та вміщує у 

себе елементи всього соціального досвіду [6]. Це не 

тільки знання та уміння, й досвід творчої 

діяльності, досвід емоційного відношення до світу. 

Отже, складовою змісту освіти є знання про світ, 

досвід виконання способів діяльності, творчої 

діяльності, емоційно-ціннісного відношення [6, 

с. 60]. На жаль, дидактика не враховує 

вищезазначені складові змісту музичної освіти: 

досвід музичної творчої діяльності, емоційного 

відношення. Недостатня увага до розвитку такого 

досвіду призвела до відсутності планування 

набуття соціального досвіду студентом-

музикантом. Тому і буде доцільним включення у 

навчальний процес молодих педагогів-музикантів 

дисципліни «Інклюзивна освіта». 

Метою даної роботи є розкриття 

важливого значення вибіркової дисципліни 

«Інклюзивна освіта» для удосконалення 

змісту освіти студентів-музикантів, для 

їхнього професійного та духовного 

становлення; визначення деяких аспектів 

розвитку інклюзивної освіти. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Інклюзивна освіта – це та складова 

гуманітарної політики кожної сучасної країни, яка 

свідчить наскільки її суспільство захищає 

невід’ємні права людини з особливими освітніми 

потребами. У цьому зв’язку слід зазначити, що 

одною з найважливіших завдань державної 

політики України є реалізація права людей з 

вадами здоров'я отримати загальну та спеціальну 

музичну освіту нарівні з усіма. Ця теза прописана в 

Законі України «Про освіту», Конвенції ООН 

«Про права інвалідів», Конвенція ООН «Про 

права дитини», Конвенція ООН «Про права 

осіб з інвалідністю» [1, 2, 3, 4]. Ці завдання як раз 

і вирішує інклюзивна освіта. Отже, інклюзивна 

освіта, на нашу думку, це така організація 

навчального процесу, коли усі діти, молодь 

незалежно від своїх фізичних, психічних, 

інтелектуальних та інших особливостей, можуть 

отримати повноцінну освіту.  

Інклюзивна освіта давно впроваджується 

у багатьох країнах світу, де держава ставить 

за мету реалізацію права на освіту будь-якої 

людини без дискримінації. Пріоритетним 

завданням інклюзивної освіти є створення 

відкритого середовища у навчанні. Для 

України інклюзивна освіта є досить новим 

явищем.  

Так у 2008 році Україна підписала 

Конвенцію ООН «Про права осіб з 

інвалідністю». У цьому документі йдеться про 

те, що: «З метою реалізації права на освіту 

держави-учасниці повинні забезпечити 

інклюзивну освіту на всіх рівнях та навчання 

протягом усього життя людини» [4]. В даний 

час інклюзивна освіта в Україні регулюється 

Конституцією України, Законом «Про освіту», 

а також Конвенцією про права дитини та 

Протоколом № 1 Європейської конвенції про 

захист прав людини та основних свобод. В 

Україні проводиться активна робота з 

реалізації державної Концепції «Нова 

українська школа», яка прийнята у 2017 році 

[5]. Згідно цієї Концепції школи оснащуються 

спеціальним обладнанням, навчальними та 

методичними матеріалами, а для вчителів 

організовують курси підготовки до роботи з 

особливими дітьми.  

За інформацією Всесвітньої організації 

охорони здоров'я, на нашій планеті мешкає 

близько одного мільярда людей з обмеженими 

можливостями. У більшості зарубіжних країн 

вони навчаються у школах та університетах 

разом зі своїми здоровими однолітками. 

Такий міжнародний досвід дає позитивні 

результати. Першими у розгортанні таких 

інтеграційних процесів були Н. Э. Бенк-

Міккельсен (1959) і Б. Нір'є (1968). Вони 

запропонували концепцію «нормалізації», яка 

була законодавчо закріплена щодо осіб з 

обмеженими можливостями.  

У сучасній освітній політиці США та 

Європи набули розвитку кілька підходів, у 

тому числі: розширення доступу до освіти 

(widening participation), мейнстрімінг 

(mainstreaming), інтеграція (integration), 

інклюзія,  включення (включення). Слід 

зазначити, що такий підхід, як мейнстрімінг 

припускає, що учні-інваліди спілкуються з 

однолітками на святах, у різних розважальних 

програмах. У свою чергу, інтеграційний 

підхід означає приведення потреб дітей із 

психічними і фізичними порушеннями у 

відповідність із системою освіти, що 

залишається загалом незмінною, 

непристосованою для них. Включення, або 

інклюзія застосовується через реформування 

шкіл та перепланування навчальних 

приміщень так, щоб вони відповідали 

потребам усіх дітей без винятку.  

Зокрема, 13 грудня 2006 року у Нью-
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Йорку було прийнято Конвенцію про права 

інвалідів, в якому зазначається, що «держави-

учасниці Конвенції повинні вживати 

належних заходів для забезпечення інвалідам 

доступу нарівні з іншими до транспорту, 

інформації, зв'язку, включаючи інформаційно-

комунікаційні технології та системи, а також 

до інших об'єктів та послуг, відкритих або 

наданих для населення, як у міських, так і в 

сільських районах» [4]. Таким чином, 

хочеться підкреслити такі загальнолюдські 

цінності, моральні поняття як гуманізм, 

толерантність, повагу, емпатію, чуйність. 

Незалежно від континенту, країни та місця 

проживання людини, незалежно від 

національності та віросповідання, кожна 

людина має право на повноцінне життя. 

Отже, законодавча база України в галузі 

освіти відповідно до міжнародних норм 

передбачає гарантії рівних прав на освіту для 

осіб з особливими потребами. Сьогодні 

актуальною проблемою дітей з особливими 

освітніми потребами є їх ізольованість від 

соціуму. Не усі загальноосвітні та професійні 

заклади передбачають наявність умов для 

організації навчального процесу для цієї 

категорії учнів. Тому особи з особливими 

освітніми потребами, змушені здобувати 

освіту, не виходячи з дому. Питання про 

соціалізацію такої категорії людей було 

порушено на засіданні МОН України, де чітко 

сформульовано завдання: створити належні 

умови організації навчання осіб з особливими 

потребами у загальноосвітньому та 

професійному освітньому середовищі, яке 

сприяло б адаптації даних людей у соціумі [5]. 

У даний час в Україні одночасно 

застосовуються три підходи до навчання дітей 

з особливими освітніми потребами, а саме:  

– диференційоване навчання дітей з 

порушеннями мови, слуху, зору, опорно-

рухового апарату, інтелекту, із затримкою 

психічного розвитку в спеціальних начальних 

закладах; 

– інтегроване навчання дітей у 

спеціальних класах (групах) у 

загальноосвітніх установах; 

– інклюзивне навчання, коли діти з 

особливими освітніми потребами навчаються 

у класі разом із звичайними дітьми.  

Слід зазначити, що на сьогоднішній час 

система освіти для дітей з особливими 

освітніми потребами потребує неминучих 

змін. Багато років в Україні освітня система 

вдосконалюється переважно шляхом 

екстраполяції, перенесенням та адаптуванням 

до сучасних українських умов методів та 

форм інклюзивної освіти, які добре 

зарекомендували себе за кордоном. 

 Тому до каталогу вибіркових дисциплін 

ХНУМ імені І. П. Котляревського і увійшла 

дисципліна «Інклюзивна освіта», яка має на 

меті сформувати у студентів-музикантів, 

майбутніх викладачів-музикантів, здатність 

розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

спеціальної освіти та соціально-педагогічного 

супроводу освітнього процесу, психолого-

педагогічної допомоги дітям з особливими 

освітніми потребами в інклюзивному 

просторі, що передбачає створення нових 

цілісних знань. Метою вивчення навчальної 

дисципліни є набуття знань з інклюзивної 

освіти. Здобувачі мають знати сутність 

соціально-педагогічного супроводу осіб з 

особливими потребами, основи дефектології 

та арт-педагогіки. Здобувачі повинні вміти 

користуватися методиками психолого-

педагогічної діагностики.  

До  програми увійшли такі теми: 

1. Основи інклюзивної освіти 

2. Соціально-педагогічний  супровід осіб 

з особливими потребами 

3. Основи дефектології 

4. Психолого-педагогічна діагностика 

5. Практикум з соціальної роботи з 

різними категоріями дітей з особливими 

потребами 

6. Арт-терапія 

7. Організація музичного дозвілля дітей з 

особливими потребами. 

В контексті нашої роботи, доцільним 

буде зазначити ще одну таку важливу 

проблему як виховання у студентів духовно-

моральних цінностей в процесі вивчення 

дисципліни «Інклюзивна освіта».  

На нашу думку, в процесі набуття знань 

у студентів-музикантів буде відбуватися 

формування громадянської відповідальності, 

правової самосвідомості, духовності та 

культури, ініціативності та самостійності; 

формування духовно-моральної особистості.  

У зв'язку з цим, моральне виховання 

майбутнього викладача-музиканта є частиною 

загальної проблеми підготовки студентів до 

професійно-педагогічної діяльності, яка 

потребує сформованості у нього професійної 

моралі особистості фахівця, яка могла б бути 

вирішальним фактором створення відповідної 

атмосфери освітнього процесу та ефективного 

впливу духовно-морального виховання на 

розвиток молоді. Очевидною є необхідність 

професійно-моральної підготовки студентів-

музикантів тому що вдосконалення 

педагогічної діяльності неможливе без 

формування та розвитку високих моральних 

якостей у самих викладачів. У зв'язку з цим 

треба зазначити, що моральному розвитку 

особистості студентів потрібно приділяти 

увагу ще на рівні професійного навчання, що 
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вимагають і нові стандарти у сфері 

професійної підготовки.  

Саме на етапі професійного становлення, 

закінчується спеціально організований 

закладами вищої освіти психолого-

педагогічний вплив на майбутнього фахівця, 

який повинен бути підготовлений до 

реалізації функцій обраної спеціальності в 

суспільстві, успішному включенню до різних 

видів діяльності, обґрунтування свого 

суспільного та професійного значення за 

умови, що він сформований як морально 

розвинена особистість [6, с. 95].  

Таким чином, нами визначено 

психолого-педагогічні умови духовного 

розвитку студента-музиканта в процесі 

вивчення вибіркової дисципліни «Інклюзивна 

освіта» у Харківському національному 

університеті мистецтв імені                                        

І. П. Котляревського, а саме:  

– гуманістична спрямованість навчально-

виховного процесу, його якість; 

– індивідуалізація навчально-професійної 

діяльності;  

– наявність багатопланової соціально-

ціннісної діяльності в рамках освітнього 

простору;  

– активізація самовдосконалення 

морального «Я»;  

– самовизначення, самоактуалізація  

студентів-музикантів;  

– формування професійно-психологічної 

та моральної культури викладача-музиканта, 

його професійно-педагогічної майстерності;  

– тісна взаємодія освітнього закладу з 

батькями. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Таким чином, визначено, 

що удосконалення змісту освіти студентів-

музикантів у ХНУМ імені                                           

І. П. Котляревського засобами вибіркової 

дисципліни «Інклюзивна освіта» є дуже 

доцільним. Обґрунтовано, що в процесі 

вивчення цієї дисципліни створюються 

психолого-педагогічні умови формування та 

розвитку моральних якостей майбутніх 

викладачів-музикантів, їх готовності до 

роботи з особами, які мають особливі освітні 

потреби.  

На нашу думку, потребує подальших 

розвідок напрям вивчення процесу організації 

навчально-виховного процесу в системі вищої 

музичної освіти, що ґрунтується на засадах 

системності, індивідуалізації. технологічності, 

розвитку свідомості та активності студентів-

музикантів. Цей напрям забезпечує 

можливості формування у студента-музиканта 

моральної, професійної зрілості та розвитку 

його готовності до практичної музично-

педагогічної діяльності. 
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МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА УКРАЇНИ В РЕФЛЕКСІЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ 

НАУКОВЦІВ 

 

Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Вступ України до 

європейського освітнього товариства 

динамічно впливає на модернізаційні процеси, 

які відбуваються в стратегіях і практиках, що 

існують в міжнародному просторі вищої 

освіти. За такого підходу процес становлення і 

розвитку музично-педагогічної освіти в 

Україні у другій половині ХХ – початку ХХІ 

століття неможливо усвідомити без наукового 

аналізу та узагальнення попередніх наукових 

розвідок, виявлення закономірностей і 

тенденцій становлення музично-педагогічної 

галузі в різні періоди історичного розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Грунтовні теоретичні та 

практичні дослідження вітчизняних науковців 

репрезентують досягнення пов’язані з 

процесами модернізації й оптимізації 

музично-освітньої галузі. Дослідженням 

історіографічного процесу музичної та 

музично-педагогічної освіти на різних етапах 

її становлення і розвитку займалися вітчизняні 

https://orcid.org/
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вчені, з-поміж яких варто назвати Б. А. 

Бриліна, А. В. Козир, О. В. Лобову,                   

Л. М. Масол, А. К. Мартинюка, О. В. 

Михайличенка, М. А. Михаськову, Г. Ю. 

Ніколаї, Н. А. Овчаренко, О. М. Олексюк.  

Мета статті – дослідити становлення і 

розвиток музично-педагогічної освіти  

України в рефлексіях вітчизняних науковців.  

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Поняття «рефлексія» виникло у 

філософії, де його трактували як процес 

роздумів індивіда про те, що відбувається у 

його власній свідомості. Це самоаналіз себе і 

своїх відчуттів, роздуми особистості про 

самого себе, розмірковування людини про 

себе й своє місце в цілісній структурі соціуму. 

Визначення мистецької рефлексії належить Г. 

Падалці. Вона зазначила, що мистецька 

рефлексія  –  це «усвідомлення власних 

психічних станів і процесів у зіставленні із 

переживаннями, відтвореними в художньому 

образі, роздуми людини над власним життям, 

заглиблення у власні почуття у зв’язку зі 

змістом мистецького твору, у зіставленні 

об’єктивного змісту художніх образів з 

результатами самоаналізу власного 

внутрішнього життя» [12, с. 159].  

Зважаючи на вищезазначене, вважаємо 

доцільним проаналізувати становлення і 

розвиток музично-педагогічної освіти і 

музично-педагогічної думки в інтерпретації 

сучасних вітчизняних науковців. 

Відтак, педагогічний аспект проблеми 

розвитку обдарованих студентів мистецьких 

спеціальностей та розвиток естетичної 

культури студентів мистецьких факультетів у 

процесі музично-творчої діяльності 

досліджено Б. А. Бриліним [1]. Науковцем 

обґрунтовано процес підготовки  майбутніх 

учителів музичного мистецтва до роботи зі 

шкільними естрадними оркестрами, 

презентовано принципи відбору репертуару, 

особливості роботи в оркестрових групах та 

індивідуальної роботи з оркестрантами, 

презентовано методику проведення 

репетиційних занять та інтерпретації 

інструментальних творів для естрадного 

оркестру. Окрім того, Б. А. Бриліним 

виявлено розвиток креативності студентів у 

процесі опанування знаннями, уміннями і 

навичками інструментовки та підготовки 

оркестрових партитур для різного складу 

естрадних ансамблів, формування навичок 

композиторської майстерності, 

репрезентовано особливості розвитку 

естетичної культури майбутніх учителів 

музичного мистецтва в процесі роботи над 

оркестровим репертуаром. 

 Формування професійної майстерності 

вчителів музичного мистецтва у системі 

багаторівневої освіти стало предметом 

дослідження А. В. Козир [2].  Науковцем 

висвітлено теоретико-методологічні основи 

формування професійної майстерності 

вчителів музичного мистецтва, розкрито 

сутність та проаналізовано концептуальні 

підходи до формування означеного феномена. 

До того ж автором виокремлено принципи 

формування професійної майстерності 

вчителів музичного мистецтва та визначено 

педагогічні умови їх реалізації, розкрито 

взаємозв’язок загальнопедагогічного та 

фахового в теорії та практиці професійної 

майстерності вчителів музичного мистецтва. 

А. В. Козир розроблена цілісна організаційно-

методична система формування професійної 

майстерності вчителів музичного мистецтва у 

поєднанні мотиваційного, компетентнісного, 

критично-рефлексивного, креативного, 

діяльнісно-вольового компонентів. 

Дослідницею реалізовано організаційно-

методичну систему формування професійної 

майстерності вчителів музичного мистецтва, 

зорієнтовану на досягнення визначених її 

рівнів, що передбачало впровадження 

поетапної методики формування означеного 

феномена. 

Аналіз та узагальнення певного кола 

джерел дозволяє стверджувати, що в роботах 

А. В. Козир досліджено та узагальнено 

особливості професійно-особистісного 

розвитку майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі вивчення диригентсько-

хорових дисциплін. Основним завданням 

циклу диригентсько-хорових дисциплін 

визначено продовження традицій закладених 

українською професійною школою хорового 

співу, які слугують справі виховання 

висококваліфікованих хорових диригентів, 

яскравих творчих індивідуальностей, майстрів 

хорової справи. Професійно-особистісний 

розвиток майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі вивчення диригентсько-

хорових дисциплін, стверджує науковець, 

націлений на постійне акмеологічне 

самостановлення в майбутній практичній 

діяльності. 

На особливу увагу заслуговує науковий 

доробок О. В. Лобової, якою обґрунтовано 

дидактико-методичну систему формування 

основ музичної культури молодших школярів 

у процесі загальної музичної освіти [3]. 

Вартісним є те, що О. В. Лобовою розроблено 

програми з «Музики» для загальноосвітніх 

навчальних закладів, підготовлено та 

надруковано підручники з «Музики» для 

учнів 1-8 класі. Ольга Володимирівна є 

автором підручників з «Музики» для учнів, 

які навчаються в школах угорською, 

польською, румунською, чеською мовами. 
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Зауважимо, що окрім зазначеного, О. В. 

Лобовою досліджено проблему розвитку 

педагогічної майстерності вчителів музичного 

мистецтва в неформальній освіті на основі 

використання цифрових технологій, 

розглянуто сутність поняття неформальна 

освіта та подано опис розповсюджених форм 

навчання вчителів у неформальній освіті. До 

того ж науковцем презентовано особливості 

дистанційного навчання та досвід навчання 

педагогів на основі додатків Google, 

розглянуто переваги організації навчання за 

допомогою веб-сервісу Google Classroom. 

Водночас, дослідником висвітлено досвід 

організації навчання педагогів, описано зміст 

та технології навчання в авторському 

дистанційному курсі, зроблено висновки про 

ефективні форми навчання та доцільні 

цифрові інструменти організації 

неформальної освіти вчителів музичного 

мистецтва з розвитку педагогічної 

майстерності. 

Розвиток музично-педагогічної освіти в 

Україні кінця ХХ – початок ХХІ століття 

пов’язано з автором Концепції художньо-

естетичного виховання учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах Л. М. 

Масол. Під керівництвом  Людмили 

Михайлівни створено нову навчальну 

програму інтегрованого курсу «Мистецтво», 

розроблено навчальні програми «Художня 

культура України» (базовий компонент) і 

«Медіакультура» (варіативний компонент) 

для загальноосвітніх навчальних закладів, 

започатковуючи тим самим сучасний 

інноваційний напрям освіти у середній школі.  

Вельми цінним є те, що під керівництвом 

Л. М. Масол здійснено експериментальну 

апробацію розроблених програм і посібників у 

навчальних закладах різного типу, зокрема в 

школах-лабораторіях Інституту проблем 

виховання АПН України. Наукова праця 

«Мистецька освіта в Україні: розвиток 

творчого потенціалу в XXI ст.» [4] 

підготовлена Л. М. Масол має на меті 

допомогти вчителям в опануванні сучасними 

інноваційними технологіями викладання 

мистецтва у загальноосвітніх навчальних 

закладах. Автором розкрито сутність таких 

художньо-педагогічних технологій, як 

інтегративні, проблемно-евристичні, 

інтерактивні, ігрові, музейні, медіа-технології, 

а також технології проєктного моделювання 

уроків мистецтва та оцінювання освітніх 

результатів у контексті компетентнісного 

підходу.  

Кожна із зазначених технологій 

ілюструється прикладами відповідних методів 

і завдань із підручників для загальноосвітньої 

школи, які були переможцями всеукраїнських 

конкурсів упродовж останнього десятиліття, 

вони репрезентовані у робочих зошитах для 

учнів і посібниках для вчителів, у 

комп’ютерних програмах і кейсах. 

Упровадження в освітню практику 

інноваційних художньо-педагогічних 

технологій має важливу роль для естетичного, 

зокрема поліхудожнього виховання учнів 

основної школи, формування у них 

особистісного ціннісно-смислового ставлення 

до мистецтва, української культури й 

водночас толерантності по відношенню до 

культур інших народів світу. 

Першим системним дослідженням з 

історії та теорії національної диригентсько-

хорової освіти в Україні ХХ – початку ХХІ 

століття стало монографічне дослідження А. 

К. Мартинюка, у якому узагальнено теорію і 

практику диригентсько-хорової школи 

України із урахуванням змін, які відбувалися 

в музичній культурі та мистецькій освіті 

впродовж зазначеного періоду. Автором 

узагальнено діяльність Львівської, Одеської, 

Київської та Харківської диригентсько-

хорових шкіл, які утворюють системну 

цілісність феномену диригентсько-хорової 

школи України ХХ – початку ХХІ століття. 

До того ж науковцем розглянуто виконавсько-

педагогічний досвід лідерів регіональних 

диригентсько-хорових шкіл,  який  зумовлює 

функціонування механізму наслідування 

педагогічних ідей, підходів, принципів, 

методів послідовниками, з-поміж яких:  

А. Авдієвський, О. Батовська, І. Бермес, 

Н. Бєлік-Золотарьова, Є. Бондар, О. Васюта, 

В. Газінський, В. Голюк, Н. Горюхіна, 

К. Греченко, І. Заболотний, Л. Іванішина, 

Б. Іваноньків, В. Ірхи, Г. Карась, Я. Колесса, 

М. Кузів, М. Кречка, Н. Кречко, 

Є. Мариківський, А. Мірошникова,                       

М. Михаць, М. Олексійчук, В. Палкін, 

Н. Петій-Потапчук, С. Прокопов, З. Яковлєва 

та інші.  

Вартісним є те, що А. К. Мартинюком 

висвітлено становлення категоріальної 

сутності диригентсько-хорової педагогіки як 

галузі наукового пізнання. Автор наголошує, 

що упродовж ХХ століття відбувається 

становлення категоріальної сутності 

диригентсько-хорової педагогіки як галузі 

наукового пізнання, що відображено у  

теоретичних, методико-практичних 

дослідженнях відомих хорознавців та хорових 

митців. 

Педагогічний зміст української 

диригентсько-хорової школи розглянуто    А. 

К. Мартинюком у найширшому сенсі та у 

контекстах історії становлення національної 

музичної освіти, музичної педагогіки та ролі 

хорового мистецтва у цій царині життя. 

http://lib.iitta.gov.ua/707897/
http://lib.iitta.gov.ua/707897/
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Представлено діяльність видатних музичних 

діячів, просвітників, хорових диригентів, 

композиторів першої третини ХХ століття. 

Педагогічний зміст сучасного етапу 

української диригентсько-хорової школи 

висвітлено в аспектах змісту освіти, 

ієрархізації змісту диригентсько-хорової 

підготовки педагогічних принципів, методів, 

технологій.  

На особливу увагу заслуговує 

обґрунтування А. К. Мартинюком  

періодизації української диригентсько-хорової 

школи в контексті історії музично-освітніх 

процесів. Автором виділено два основні 

періоди, кожний із яких також поділено на два 

етапи. Перший період (Х – початок ХХ ст.) 

характеризується зародженням української 

диригентсько-хорової школи, зростанням 

духовно-формуючого впливу на суспільство 

хорового мистецтва і освіти, накопиченням 

основних рис феномена. Другий період (1910-

ті – 2020-ті рр.) характеризується активізацією 

творчих, педагогічних здобутків діячів 

хорової культури і педагогіки, спрямованістю 

на збереження стабільності інституційних, 

творчо-особистісних, виконавсько-

педагогічних школотворчих вимірів, пошуком 

єдиної системи нормативів, соціокультурною 

дієвістю хорової традиції як фактором 

національної консолідації, відкритістю до 

європейського досвіду [5]. 

Слід зазначити, що А. К. Мартинюком 

висвітлено тенденції історичної еволюції 

диригентсько-хорової школи та становлення 

національної моделі диригентсько-хорової 

освіти України ХХ – початку ХХІ століть. 

Згідно з означеним алгоритмом в історичному 

аспекті презентовано чотири рівня закладів 

освіти та культури, а саме: дошкільні та 

позашкільні освітні заклади, освітні заклади 

загальної музичної і початкової 

спеціалізованої музичної освіти, педагогічні 

та музичні училища (коледжі), вищі 

педагогічні та музичні заклади освіти і 

культури.  

Система формування професійного 

досвіду музично-педагогічної діяльності 

майбутніх учителів музичного мистецтва 

презентована М. А. Михаськовою [6]. 

Науковий пошук дав змогу Марині 

Анатоліївні встановити, що формування 

професійного досвіду музично-педагогічної 

діяльності майбутніх учителів музичного 

мистецтва засноване на ідеях інтегративності 

(міждисциплінарній та міжгалузевій), 

комплексності (багатокомпонентності), 

національній визначеності та системності. 

Принципами реалізації професійного досвіду 

музично-педагогічної діяльності майбутніх 

учителів музичного мистецтва є: комплексної 

та системної підготовки; національної 

спрямованості музичної освіти; єдності 

свідомої та активної діяльності; цілісності й 

урізноманітнення всіх видів діяльності; 

емоційності навчання; творчої свободи у всіх 

видах музикування. Цінним вважається те, що 

науковцем запропоновані педагогічні умови 

формування професійного досвіду музично-

педагогічної діяльності майбутніх учителів 

музичного мистецтва, а саме: актуалізація 

мотивів отримання досвіду музично-

педагогічної діяльності майбутніх учителів 

музичного мистецтва; формування в закладі 

вищої освіти музично-педагогічного 

середовища міждисциплінарної інтеграції; 

застосування отриманих у навчальній 

діяльності дій і операцій у знайомій ситуації, 

у нових умовах та за взірцем й розширення 

діапазону професійних умінь та навичок до 

рівня пошуково-творчої діяльності; поєднання 

традиційних та інноваційних підходів у 

професійній підготовці майбутніх учителів 

музичного мистецтва; впровадження вмінь 

самоактуалізації операцій і дій у процесі 

практичної діяльності майбутніх учителів 

музичного мистецтва [6].   

Музично-естетичному вихованню дітей 

та молоді в Україні у другій половині ХІХ – 

початку ХХ століття присвячено 

монографічне дослідження      О. В. 

Михайличенка. На основі аналізу історико-

педагогічного досвіду попередніх поколінь 

науковець обґрунтував теоретичні засади 

організації навчально-виховного процесу в 

закладах освіти та позашкільних установах, 

визначив історичні передумови та основні 

етапи, форми й методи музично-естетичного 

виховання дітей та молоді, розкрив роль 

музично-просвітницької діяльності видатних 

українських громадських діячів, 

композиторів, музикантів-виконавців і 

творчих об’єднань в України у другій 

половині ХІХ – початку ХХ століття та довів 

їхню роль у системі музично-естетичного 

виховання дітей та молоді [7]. 

На основі вивчення архівних матеріалів, 

законодавчих та нормативних документів, 

навчальних планів та програм, методичних 

матеріалів, що регламентують діяльність 

навчальних закладів, публікацій у 

періодичних педагогічних та громадсько-

просвітницьких виданнях, О. В. 

Михайличенком визначено динаміку 

становлення і розвитку основних форм та 

методів музично-естетичного виховання дітей 

і молоді в контексті громадсько-освітнього 

руху й практичній діяльності масових шкіл та 

музичних навчальних закладів. 

 Зосереджуючи увагу на ролі персоналій 

в історичному процесі, автором дослідження 
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вивчено та узагальнено музично-педагогічну 

та просвітницьку діяльності видатних 

українських виконавців, з-поміж яких: І. О. 

Алчевський, С. А. Крушельницька,   М. О. 

Менцинський, О. П. Мишуга, музикознавців  

М. О. Грінченка, К. В. Квітки, Ф. М. Колесси, 

С. П. Людкевича, а також творчих спілок і 

товариств – «Боян», «Просвіта», «Торбан», 

«Союз співацьких і музичних товариств». 

Як окремі форми організації музично-

естетичного виховання дітей та молоді, О. В. 

Михайличенко дослідив діяльність 

аматорських музичних колективів народно-

інструментальної творчості, розвиток у 

центральному та західному регіонах України 

кобзарського мистецтва та поширення різних 

форм побутового музикування. 

Цілісну картину становлення і розвитку 

музично-педагогічної освіти в Польщі у ХХ 

столітті презентовано Г. Ю. Ніколаї [8]. 

Автором визначено педагогічну діяльність 

музикантів у сфері загальної й академічної 

освіти та музичну підготовку вчителів, 

встановлено історичні етапи становлення і 

розвитку музично-педагогічної освіти в 

Польщі у ХХ столітті, які збігаються з 

епохальними змінами державно-політичного 

устрою в країні. Наукова інтерпретація 

історичних фактів дозволяє Галині Юріївні 

стверджувати, що у процесі зародження, 

становлення та розвитку музично-

педагогічної освіти в Польщі можна виділити  

п’ять історичних етапів:  конфесійно-

музичний (966–1772 рр.), який триває з 

моменту прийняття християнства і 

виникнення в його лоні шкільництва до 

першого поділу Речі 

Посполитої; деуніфікаційно-освітній (1773–

1917 рр.), межі якого збігаються із періодом 

поступової ліквідації незалежної польської 

держави та її поділу між Пруссією, Австрією і 

Росією; об’єднувально-пошуковий (1918–1939 

рр.), що охоплює період становлення 

національної системи підготовки 

вчительських кадрів між двома світовими 

війнами та її уніфікацію після об’єднання 

польських земель; змістово-

організаційний (1945–1988 рр), який 

збігається з періодом існування ПНР та 

створенням системи підготовки шкільних 

учителів музики; євроінтеграційний, що 

розпочинається  з 1989 року разом із 

трансформацією політично-економічного 

устрою та зміною культурно-освітньої 

парадигми в Польщі [8]. 

Теоретико-методологічні засади 

професійної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності обґрунтовано у 

дослідженні Н. А. Овчаренко, яка доводить, 

що професійна підготовка майбутніх учителів 

музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності набуває ефективності, 

якщо вона здійснюється відповідно до 

обґрунтованих теоретико-методологічних 

засад, які враховують аксіологічно-

культурологічний, семіотично-

герменевтичний аспекти вокальної педагогіки 

та розкривають суть концепції вокального 

виховання, загальнодидактичні та специфічні 

закономірності й принципи, модель та 

організаційно-методичні засади (зміст, форми, 

методи, засоби) професійної підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності.  

Н. А. Овчаренко стверджує, що 

професійна підготовка майбутніх учителів 

музичного мистецтва до вокально-

педагогічної діяльності набуває ефективності 

якщо: у процесі професійної підготовки 

формуються мотивація та ціннісне ставлення 

викладачів і студентів до вокально-

педагогічної діяльності; підґрунтям 

формування ціннісного ставлення до 

вокального мистецтва та вокальної педагогіки 

в майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності є 

аксіологічно-культурологічний і семіотично-

герменевтичний підходи; зміст, форми, 

методи, засоби освітнього процесу 

спрямовано на формування готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до 

вокально-педагогічної діяльності; концертно-

виконавська практика та позааудиторна 

діяльність майбутніх учителів музичного 

мистецтва спрямовуються на підвищення 

ефективності формування їхньої готовності до 

вокально-педагогічної діяльності [9]. 

Комплексним висвітленням процесу 

становлення і розвитку музичної освіти в 

Україні у взаємодії із загальнокультурними 

змінами в певні історичні періоди стало 

наукове дослідження О. М. Олексюк. 

Запропонована автором історіографічна 

періодизація загальної та професійної 

музичної освіти, починаючи з ІХ століття, 

розкривається в контексті формування 

музично-педагогічної думки в Україні. У її 

розвитку автор виділяє шість періодів, 

пов’язаних з певними історичними та 

культуротворчими подіями в житті 

суспільства. Перший період, в основі якого 

був церковний спів, охоплює ІХ–ХVІ 

століття. Формування викладацьких кадрів з 

випускників братських шкіл, яке проходить у 

другому періоді, починаючи з 1569 року й 

закінчуючи початком ХVІІІ століття, 

характеризується як етап загальних реформ, у 

тому числі і в галузі музичної освіти. Третій 

період починається з другої половини ХVІІ і 
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закінчується ХVІІІ століттям. Центром освіти 

стає Києво-Могилянська академія та 

Глухівська школа співу. Починаючи з ХІХ 

століття і завершуючи 1905 роком, проходить 

четвертий період, пов’язаний з 

просвітницькою діяльністю українських 

композиторів В. О. Барвінського, І. І. 

Воробкевич, Ф. М. Колесси, М. Д. 

Леонтовича, М. В. Лисенка,  Д. В. 

Січинського та інших. 1905–1920 роки 

охоплюють п’ятий період, який відзначається 

розвитком музичної педагогіки, у витоків якої 

стояли Б. Л. Яворський, Б. В. Асаф’єв, С. Т. та 

В. М. Шацькі. 1920–1991 роки презентують 

шостий період, де в розвитку музично-

педагогічної думки пріоритет належав новим 

концепціям, авторами яких були Б. М. Теплов,                

Д. Б. Кабалевський, В. О. Сухомлинський, 

співробітники НДІ художнього виховання 

АПН СРСР. Починаючи з 1991 року, 

відкривається новий період розвитку музичної 

освіти, який характеризується «створенням 

національної системи музично-педагогічної 

освіти з новою структурою і змістом» [11, с. 

78–79]. Домінантою стає взаємозв’язок різних 

видів музичного мистецтва, які знаходили 

запровадження в структурі уроків музики у 

80-х роках. Саме в цей період проходила 

фундаменталізація мистецької освіти, яка 

стала провідним гаслом музичної педагогіки 

на зламі двох тисячоліть. 

Опублікований О. М. Олексюк перший 

навчальний посібник «Музична педагогіка» 

[10]  став орієнтиром для майбутніх учителів 

музичного мистецтва  у їхній подальшій 

професійній діяльності. Знання з музичної 

педагогіки допоможуть майбутнім фахівцям 

формувати «Я-концепцію», сприятимуть 

усвідомленню особливостей особистісної 

взаємодії в музично-педагогічному процесі, 

оволодінню засобами, формами й методами 

музичного виховання, орієнтуванню в 

закономірностях і принципах навчання 

музики. Навчальний посібник створено на 

основі аналізу сучасних наукових та 

методичних розробок з музичної педагогіки, 

врахування доробку не тільки вітчизняних а й 

зарубіжних вчених, узагальнення власного 

досвіду, викладання музичної педагогіки в 

мистецьких вищих навчальних закладах. На 

основі аналізу взаємозв’язків між змістовими 

елементами традиційних курсів з музичної 

педагогіки у навчальному посібнику 

реалізовано ідею інтегрованої музично-

педагогічної підготовки, яка є найбільш 

оптимальною для мистецьких вищих 

навчальних закладів.  

У монографічному дослідженні О. М. 

Олексюк  «Розвиток духовного потенціалу 

особистості у постнекласичній мистецькій 

освіті» [10]   розкрито теоретико-

методологічні засади  розвитку духовного 

потенціалу особистості в постнекласичній 

мистецькій освіті, здійснено методологічний 

аналіз розвитку духовного потенціалу  

особистості в мистецькій освіті, окреслено 

сучасні тенденції розвитку духовного 

потенціалу особистості в посткласичній 

мистецькій освіті, визначено механізми 

реалізації духовного потенціалу особистості у 

вищій мистецькій освіті. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. З огляду на сказане варто 

зазначити,  що вивченням закономірностей і 

тенденцій розвитку вітчизняної музично-

педагогічної освіти в різні історичні періоди 

займалися відомі українські дослідники. Так, 

Б. А. Бриліним обґрунтовано процес 

підготовки  майбутніх учителів музичного 

мистецтва до роботи зі шкільними 

естрадними оркестрами. Формування 

професійної майстерності вчителів музичного 

мистецтва у системі багаторівневої освіти 

стало предметом дослідження А. В. Козир. О. 

В. Лобовою розроблено програми з «Музики» 

для загальноосвітніх навчальних закладів, 

підготовлено та надруковано підручники з 

«Музики» для учнів 1-8 класі. Л. М. Масол 

ініційовано створення Концепції художньо-

естетичного виховання учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах. Теорію 

і практику Львівської, Одеської, Київської та 

Харківської  диригентсько-хорових шкіл ХХ – 

початку ХХІ століття розглянуто А. К. 

Мартинюком.  

Зважаючи на вищезазначене варто 

наголосити, що система формування 

професійного досвіду музично-педагогічної 

діяльності майбутніх учителів музичного 

мистецтва презентована М. А. Михаськовою. 

Цілісну картину становлення і розвитку 

музично-педагогічної освіти в Польщі у ХХ 

столітті презентовано Г. Ю. Ніколаї. Динаміку 

становлення і розвитку змісту, форм і методів 

музично-естетичного виховання дітей та 

молоді в масових школах та професійну 

підготовку в музичних навчальних закладах 

досліджено О. В. Михайличенком.  

Вартісним є дослідження професійної 

підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва до вокально-педагогічної 

діяльності здійснене                   Н. А. 

Овчаренко. Наукову цінність являє собою 

дослідження процесу становлення і розвитку 

музичної освіти в Україні та історіографічна 

періодизація загальної та професійної 

музичної освіти, починаючи з ІХ століття 

запропонована   О. М. Олексюк.   

Подальші наукові розвідки можуть бути 

пов’язані з дослідженням музично-



НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Педагогічні науки Випуск 2 
 

 67 

педагогічної думки в Україні у різні історичні 

періоди. 
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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 5, 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. 

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. 

Як зазначає P. Drucker 6, 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 
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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 11, 

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.  

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.  

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 7. 

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; 3, с. 36–38. 

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. 

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 8, с. 28. 

На нашу думку, партисипативний підхід 

до організації підвищення кваліфікації 

учителів початкової школи, коли вчитель 
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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 науковців, тьютори 

груп (проводять консультації з організації й 

проведення дослідження). 

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 9, с. 32; 10, с. 12; 11, с. 

32.  

Дані Американської асоціації з питань 

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 12, с. 

114; 1, с. 11. 

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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Formulation and substantiation of the 

urgency of the problem. The progress of 

mankind in the field of medicine is possible 

through the enrichment of the analysis of 

professional training at different stages of society. 

Hence the development of the medical field is an 

objective transformation of a society. Analysis of 

recent research and publications suggests that the 

study of medicine, including the field of 

professional training of anesthesiologists-

resuscitators, has been the subject of research of 

many researchers. 

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


НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Педагогічні науки Випуск 2 
 

 72 

In modern pandemic conditions the health 

of the Ukrainian nation is the main task of the 

state, the medical industry and institutions of 

higher medical education. Anesthesiologists-

resuscitators around the world are at the forefront 

of the fight against pandemics, including the 

COVID-19 pandemic. An important task of 

higher medical education is to train an educated, 

creative anesthesiologist-resuscitator focused on 

personal and professional self-development, as 

well as the formation of a system of values in 

which one of the first places is the value of 

human life and health. 

Among the reasons related to the need for 

changes in the training of anesthesiologists-

resuscitators are: intensive exchange of 

experience at European and global levels, 

establishing market relations, rapidly increasing 

the number of medicines, shifting the focus of 

critical medicine in emergencies, as well as the 

emphasis on the patient and so on. Priorities in 

medical education, in particular in the 

professional training of anesthesiologists-

resuscitators, are: training of highly qualified 

personnel, continuous improvement of the 

content of education; introduction of new 

educational forms and technologies, increasing 

the scientific potential of the industry, ensuring 

the integration of science and practice, improving 

postgraduate education, lifelong learning; 

implementation of personnel monitoring, creation 

of a system of attestation and certification of 

anesthesiologists-resuscitators at the state level. 

Аnalysis of recent research and 

publications. Reforming the educational sector 

of Ukraine takes place using the world experience 

of human adaptation to life in the competitive 

conditions of modern society. The process of 

integration of the Ukrainian education system 

into the European and world educational space is 

connected with the rethinking of national 

experience, the search for mechanisms to adapt 

the positive international experience to modern 

realities.  

American scientists pay due attention to the 

analysis of the problem of development and 

modernization of the system of professional 

training of doctors, in particular 

anesthesiologists-resuscitators. Scholars such as 

J. Bailey, P. Thomas, D. Kern, M. Hugs studied 

the problem of creating programs for medical 

education; G. Bordage, I. Harris, N. Bhatti,                   

C. Cummings analyzed the issues of competence 

approach in medical education; C. Chest, 

T.Flickinger, M. Chisolm, A. Cicourel,                       

C. Ferguson, B. Heath worked on the problem of 

using social communications in medical 

education; P. Densen, J.Gonzalo, M. Dekhtyar, 

R.Hawkins, D.Wolpaw analyzed trends in 

medical education. 

The purpose of the article. The purpose of 

the article is to analyze the pre-medical stage of 

professional preparation of future 

anesthesiologists-resuscitators in the United 

States of America. 

The main material of the study. Most 

medical schools in the United States require 

applicants to obtain a bachelor's degree in one of 

the biological sciences, but there are exceptions 

to this rule. In 2005, about 40% of medical school 

entrants received a bachelor's degree in fields 

other than biology and health sciences [4]. 

However, all entrants must take a course in 

laboratory classes in biology, general chemistry, 

organic chemistry and physics. Some medical 

schools impose additional requirements on 

academic disciplines: there is a mandatory course 

in biochemistry, genetics, higher mathematics, 

psychology and English. In total, American 

medical schools require at least 90 credits of 

study at an accredited college or university. 

Depending on the popularity of the medical 

school, the minimum set of credits may vary [8]. 

In parallel with obtaining a bachelor's 

degree, students, in addition to the main program, 

must take a course in pre-medical training. As a 

rule, enrollment in this program takes place not 

earlier than the 4th semester of the bachelor's 

degree. To do this, the student should contact the 

University's Preprofessional Health Programs 

Advising Service, where the counselor will find 

out in a thorough interview which field of 

medicine the student wants to choose. The exam 

that the student must take after completing the 

pre-medical training course depends on the 

chosen medical specialty. For example, most 

prospective physicians must pass the 

Comprehensive Standardized Medical Exam 

(MCAT) exam. It is the type of exam that 

determines the courses (disciplines) that the 

student will study in the pre-medical training 

program. As a rule, detailed information on the 

types of programs and relevant courses is 

available at university websites [1]. 

The duration of the pre-medical training 

program is not clearly regulated and is 

determined by the pace of exams by the student. 

Additional pre-medical classes are free for all 

students at most US universities, and students pay 

for only the undergraduate program. Pre-medical 

training includes activities that prepare the 

student for admission to medical school: passing 

mandatory courses; volunteering; clinical 

experience; research and application process to 

medical school [1].  

Some pre-medical training programs are 

called preprofessional programs, which can 

simultaneously prepare students for various 

educational institutions (such as medical, 

veterinary and pharmaceutical HEIs). Some pre-
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vocational education programs in the field of 

agriculture prepare students for direct 

employment in the areas that are most in demand, 

but at the same time these programs meet the 

requirements for enrollment in medical and 

veterinary schools [7]. This model of education 

aims to increase the chances of employment of 

graduates while they are waiting for enrollment 

or if they decide not to enter a medical school. In 

most colleges and universities, students do not 

have an opportunity to choose basic and optional 

subjects at the stage of pre-medical training. 

Particular attention is focused on certain 

disciplines required to pass the MCAT exam. 

These are usually biology, general chemistry, 

organic chemistry, neurology and physics, ie 

disciplines that meet the requirements of most 

medical schools [6]. However, in recent years, 

the number of students with previous humanities 

education is increasing and medical schools take 

this trend into account when formulating 

enrollment requirements [5]. 

At the stage of pre-medical training during 

the first year of study, students structure their 

curriculum to cover all necessary courses. After 

the first semester of study, many students begin 

extracurricular activities that demonstrate their 

passion for medicine. Upon completion of pre-

medical training, students register and take the 

MCAT exam, a mandatory standardized exam 

used by medical schools to determine the 

qualifications of applicants [5]. Successful 

passing of the standardized MCAT exam is an 

important requirement for enrollment to a 

medical school. The Comprehensive 

Standardized Medical Exam is a unified entrance 

test that, in addition to the United States, is 

common in the United Kingdom, Australia, 

Ireland, parts of Western Europe, and Canada. It 

is designed to assess the analytical abilities of the 

applicant and his knowledge in the field of 

biology, chemistry and other natural sciences 

before studying at HEIs. The exam has been 

conducted by the Association of American 

Medical Colleges since 1928. Testing is rated in 

the range of 472 to 528 (118 to 132 points per 

section). The results of the MCAT exam are 

communicated to entrants approximately thirty 

days after the test via the МСАТ Testing History 

web application. The test, updated in 2015, 

consists of four sections and is conducted in the 

following sequence:  

a) chemical and physical basis of biological 

systems;  

b) critical analysis and reasoning skills;  

c) biological and biochemical bases of 

living systems;  

d) psychological, social and biological bases 

of behavior.  

The questions from all four sections are 

presented in the form of a multiple-choice test. 

Each section has 90 or 95 minutes for 50-60 

questions. The entire exam, including breaks, 

lasts approximately 7.5 hours [10]. 

The information for the sections on each 

science involves mastering one of the ten 

fundamental concepts and one of the four skills 

of research and reasoning [11]. The section 

"Chemical and physical bases of biological 

systems" tests the entrant's knowledge of 

chemistry and physics in the field of biological 

systems, which requires an understanding of 

organic and inorganic chemistry, biological 

physics, as well as general biology and 

biochemistry. In particular, this section focuses 

on the physical principles underlying biological 

processes and chemical interactions in living 

systems. Understanding research methods and 

statistics is also important for passing this part of 

the exam [11].  

The section of critical analysis and 

reasoning skills contains fragments of texts with 

questions that assess the ability of the applicant to 

work quickly, accurately and efficiently with 

textual information. Fragments of 286,500–600 

words can cover topics in the social sciences and 

humanities, sometimes presented in a distorted or 

biased way, requiring the reader to consider what 

is written from different points of view. Texts 

intended for discussion of topics are not familiar 

to the reader, and success in this section requires 

strict use of information from a particular text 

without involving previously known knowledge 

[2].  

The section «Biological and biochemical 

bases of living systems» is intended mainly for 

testing knowledge of biology and biochemistry, 

but also requires an understanding of organic and 

inorganic chemistry. Students must answer 

questions about the functions of biomolecules, 

unique processes for living organisms, the 

organization of biological systems. 

Understanding research methods and statistics is 

also important for the successful completion of 

this section [11].  

The section «Psychological, social and 

biological bases of behavior» tests knowledge of 

psychology and sociology. The student must 

demonstrate an understanding of the behavioral 

and sociocultural determinants of health. This 

specific knowledge includes behavior and 

behavioral changes, perceptions of oneself and 

others, cultural and social differences that affect 

human well-being and social stratification [11]. 

Within the four sections of the IRU exam, 

the formation of four groups of scientific skills 

and abilities is tested:  

1) knowledge of scientific concepts and 

principles (understanding of scientific concepts 
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and principles; ability to determine the 

relationship between closely related concepts);  

2) scientific substantiation and solution of 

problems (knowledge of scientific principles, 

theories and models; ability to analyze and 

evaluate scientific statements and forecasts);  

3) development and implementation of 

research (understanding of important components 

of research; knowledge of ethical issues of 

research);  

4) substantiation of data and statistical 

information (interpretation of data presented in 

tables, figures and graphs; the ability to 

summarize on the bases of analysis of statistical 

and laboratory data) [3]. 

In addition to objective enrollment criteria, 

many medical schools require applicants to have 

unique experience in public health facilities, 

volunteering, international research etc. Many 

pre-medical students volunteer to visit health 

facilities for further professional self-

determination. Previous experience of 

volunteering can increase the chances of an 

entrant to be enrolled to a medical school [9]. 

This experience is often the main topic of the 

interview.  

Conclusions and prospects for further 

researches of directions. In parallel with 

obtaining a bachelor's degree, future 

anesthesiologists-resuscitators, in addition to the 

main program, must take a course in pre-medical 

training. Enrollment in this program takes place 

not earlier than the 4th semester of the bachelor's 

degree. The exam that the student must take after 

completing the pre-medical training course 

depends on the chosen medical specialty. Pre-

medical training includes activities that prepare 

the student for admission to medical school: 

passing mandatory courses; volunteering; clinical 

experience; research and application process to 

medical school. Some pre-medical training 

programs are called preprofessional programs, 

which can simultaneously prepare future 

anesthesiologists-resuscitators future 

anesthesiologists-resuscitators for various 

educational institutions (such as medical, 

veterinary and pharmaceutical HEIs). In most 

colleges and universities, future 

anesthesiologists-resuscitators do not have an 

opportunity to choose basic and optional subjects 

at the stage of pre-medical training. Particular 

attention is focused on certain disciplines 

required to pass the MCAT exam. These are 

usually biology, general chemistry, organic 

chemistry, neurology and physics, ie disciplines 

that meet the requirements of most medical 

schools. 

Prospects for further researches of 

directions could be analysis of pre-medical 

education of future anesthesiologists-resuscitators 

in the United States of America and in Ukraine.  
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  ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В          

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
          Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Вступ України до 

світового освітнього товариства 

супроводжується істотними змінами в теорії і 

практиці вітчизняної системи освіти. 

Відповідно до Законів України «Про основні 

засади розвитку інформаційного суспільства в 

Україні на 2007–2015 роки», «Про освіту», 

Нову українську школу, Національну 

доктрину розвитку освіти України в ХХІ 

столітті, «Концепцію та план дій розвитку 

цифрової економіки в Україні» до 2020 року, 

передбачається впровадження та 

використання інформаційно-комунікативних 

технологій, як допоміжного навчального 

ресурсу, на всіх освітніх рівнях закладів вищої 

освіти. Згідно з означеним, дослідження 

проблеми запровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в культурно-

освітній процес мистецьких закладів вищої 

освіти є своєчасним і актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Інтенсифікація процесу навчання 

інтерактивність та зворотній зв’язок є 

помітною перевагою інформаційно-

комунікативних технологій, які в першу чергу 

застосовуються в освітньому процесі й 

позитивно впливають на професійне 

https://orcid.org/
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становлення фахівців мистецької освіти.  У 

зв’язку з цим суттєво зростає кількість 

досліджень вітчизняних науковців, які 

вивчають та узагальнюють ті чи ті аспекти 

інформаційно-комунікативної діяльності та 

застосування комп’ютерних технологій та 

«хмарних» сервісів, з-поміж яких:                          

В. Безпалько, В. Биков, Я. Булахова,                    

О. Бондаренко, Р. Гуревич,                                               

М. Жалдак, В. Заболотний, М. Кадемія,                    

Г. Козлакова, О. Кузьмінська,                                   

Ю. Машбиць, О. Міщенко, Ю. Носенко,            

О. Пінчук, С. Сисоєва, О. Шестопал,                      

М. Шишкіна та інші. Зважаючи на зазначене, 

варто наголосити, що оскільки інформаційно-

комунікативні технології постійно 

вдосконалюються, виникає потреба 

подальшого дослідження різних аспектів 

застосування «хмарних» технологій і сервісів 

у сфері мистецької освіти. 

Мета статті – теоретичне 

обґрунтування запровадження 

інформаційно-культурних технологій в 

культурно-освітній процес мистецьких 

закладів вищої освіти.  

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Запровадження в мистецькій 

освіті інформаційно-комунікаційних 

технологій пов’язане, насамперед, з 

розвитком комп’ютерної техніки, 

різноманітного програмного забезпечення, 

глобальних мереж Інтернет та 

мультимедійних технологій. Тож цілком 

закономірно, що інформаційно-комунікативні 

технології спрямовуються на формування та 

розвиток мистецько-інтелектуального 

потенціалу майбутніх фахівців культурно-

освітньої сфери, мотивують удосконалення 

змісту, форм і методів навчання, 

впровадження комп’ютерних технологій та 

«хмарних» сервісів, що уможливлює 

вирішення проблем мистецької освіти на 

вищому рівні з урахуванням світових вимог.  

З метою обґрунтування концептуальних 

засад запровадження інформаційно-

культурних технологій в культурно-освітній 

процес мистецьких закладів вищої освіти 

вартісним уважаємо уточнення ключових 

понять дослідження, а саме: інформаційно-

комунікативні технології та культурно-

освітній процес. 

2017 року Європейським 

дослідницьким центром Європейської 

комісії розроблено та представлено Рамку 

цифрової компетентності для освітян, де 

було окреслено основні форми та методи 

розвитку цифрової компетентності 

учасників освітнього процесу, а також 

засади створення цифрового навчального 

середовища в закладі освіти [7].  

Відповідно до Рамки цифрової 

компетентності інформаційно-

комунікативні технології – це системи 

створені для виробництва, передачі, 

відбору, трансформації і використання 

інформації у вигляді звуку, тексту, 

графічного зображення і цифрової 

інформації [7]. Не викликає сумніву, що 

інформаційно-комунікативні технології 

слушно розглядати  як спілкування в усіх 

формах, у тому числі й  творче спілкування 

засобами різних видів мистецтва. 

Студіювання наукової літератури 

переконує у тому, що інформаційно-

комунікативні технології розглядаються 

дослідниками як сукупність методів і 

технічних засобів збору, організації, 

зберігання, обробки, передачі та подання 

інформації, що розширює знання людей і 

розвиває їх можливості по управлінню 

технічними процесами досить широко [3].  

Цінним є те, що інформаційно-

комунікативні технології розвивають 

пізнавальну активність студентів, надають 

можливість привернути увагу до навчання, 

дозволяють працювати з текстовою 

інформацією, графічним зображенням, 

музикою, анімаційною комп’ютерною 

графікою, інтерактивними моделями, 

поліпшують рівень унаочнення навчального 

матеріалу та підвищують мобільність, 

гнучкість і ефективність культурно-освітнього 

процесу. І в решті решт, інформаційно-

комунікативні технології надають можливість 

презентувати ті явища, що в реальному світі 

побачити неможливо.  

Відносно культурно-освітнього 

середовища, то ми суголосні з думкою 

науковців, що культурно-освітній процес 

мистецького закладу вищої освіти 

спрямовується на організацію, забезпечення 

та готовність студентів до опанування новими 

знаннями, інноваційними освітніми 

програмами і проєктами, культурними 

цінностями людства, що істотно поліпшують 

якість освіти. 

Культурно-освітній процес стимулює 

розвиток культурно-освітньої діяльності, 

яка здійснюється  в процесі безпосереднього 

контакту зі студентською аудиторією, як у 

закладах вищої освіти, так і поза їхніми 

межами. У процесі зазначеної діяльності 

реалізуються такі соціальні функції 

культурно-освітнього процесу як освіта, 

виховання, організація культурно-

мистецьких заходів різних форм і рівнів 

прояву. В умовах зростання соціального 

значення культурних цінностей, культурно-

освітню функцію мистецьких закладів 

вищої освіти розглядаємо як одну із 
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основних соціально-культурних функцій 

суспільства.  

Згідно з означеним алгоритмом, 

культурно-освітній процес студентського 

середовища – це, перш за все, сталий, 

цілеспрямований процес створення 

інтерактивного соціокультурного соціуму для 

саморозвитку та самовдосконалення 

особистості, яка усвідомлює сутність обраної 

професії, як невід’ємної складової 

універсального цивілізаційно-культурного 

простору. 

У найширшому сенсі доречно наголосити 

на тому, що для того, щоб зробити культурно-

освітній процес динамічним і результативним 

варто використовувати тестові завдання, 

медіапроєкти, творчі презентації, 

медіаекспресії, віртуальні презентації 

концертних програм, виступи хореографічних 

колективів, презентації творів мистецтв та 

пленерні проєкти. 

Безумовно, чільне місце для 

запровадження цих форм роботи займає  

уміння  вільно  оперувати  комп’ютерними 

технологіями  та «хмарними» сервісами для 

вирішення основних завдань модернізації та 

оптимізації культурно-освітнього процесу, що 

уможливлює підвищення ефективності  

фахової підготовки студентів мистецьких 

закладів вищої освіти.  

Доречно зазначити, що для нашого 

дослідження важливим є запровадження 

спецкурсу «Інформаційно-комунікативні 

технології в мистецькій освіті» у мистецьких 

закладах вищої освіти. Впровадження 

зазначеного спецкурсу в навчальні плани як 

вибіркової дисципліни сприяє:  

–  підвищенню мотивації студентів до 

навчання та участі в мистецьких заходах за 

умов використання комп’ютерних технологій 

та «хмарних» сервісів;  

–  оптимізації процесу навчання та 

участі студентів і художніх колективів у 

концертних заходах, творчих проєктах, 

фестивалях, конкурсах, олімпіадах, пленерах;   

–  встановленню доступу до  

додаткових  інформаційних  мaтеріалів,  що,  

безумoвно,  сприяє  підвищенню фахової 

компетентності, здoбуттю досить високого 

рівня освіти;  

 – забезпеченню самостійним 

опануванням знaннями та вміннями, що 

ствoрюють умови та стимулюють оволодіння 

нaвичками сaмостійної роботи та 

самонавчання, сприяють формування фахової 

компетентності;  

–  зaбезпеченню об’єктивності та  

оперативності  діагнoстики  знань, умінь і 

навичок з професійно-орієнтованих та 

вибіркових дисциплін.   

Запровадження інформаційно-

комунікативних технології та «хмарних» 

сервісів надає користувачам мережі Інтернет 

доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і 

використання програмного забезпечення як 

онлайн-сервісу [1].  

Використання інформаційно-

комунікативних технологій та «хмарних» 

сервісів в мистецькій освіті дозволяє 

поглибити операційні можливості мистецько-

віртуальної реальності, що визначаються 

наступними характеристиками:  

– перехід в паралельну віртуальну 

реальність (філармонічну, оперного театру, 

художньої виставки, концертної зали);  

– переміщення в часі й уявний перехід у 

минулу епоху, віртуальне сприйняття 

музичних творів композиторів різних епох і 

стилів, а також мистецьких творів художників 

певних країн світу, що працювали в певні 

історичні епохи;  

– опанування закономірностями і 

тенденціями розвитку різних видів  мистецтв і 

особливостей комунікації характерних для 

кожного з них;  

– коригування  та редагування 

фрагментів музичних композицій, сценічних 

виступів хореографічних колективів та 

концертних програм солістів-виконавців, а 

також художніх творів митців, над якими 

працюють студенти на аудиторних заняттях та 

під час проходження практик. 

Прикладами практичного застосування 

інформаційно-комунікативних технологій у 

мистецькій освіті може бути аналіз явищ, що 

мають місце при використанні Power Point, 

соціальних медіа, мереж, блогів, сайтів тощо  

у межах теоретичної та практичної підготовки 

студентів до художньо-творчої діяльності у 

тій чи тій сфері культурно-освітньої 

діяльності. 

За допомогою інформаційно-

комунікативних технологій та «хмарних» 

сервісів можуть бути запрограмовані та 

реалізовані в культурно-освітній діяльності 

навчально-дидактичні та художньо-творчі 

функції, як-от: сприймання інформації у тих 

чи тих видах мистецтва та розширення її 

каналів передачі для студентів і учасників 

проєктних груп; стимулювання і розвиток 

когнітивно-пізнавальних та герменевтичних  

процесів у художньо-творчій діяльності; 

використання  інформаційно-комунікативних 

технологій та «хмарних» сервісів  як методів 

та інструментів художньо-творчої діяльності; 

забезпечення гнучкості та доступності 

навчання, індивідуалізації, інтерактивності, 

відкритості, творчої самореалізації та 

саморозвитку особистості. 
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У найширшому сенсі використання  

інформаційно-комунікативних технологій та 

«хмарних» сервісів  підвищують рівень 

ефективності культурно-освітнього процесу за 

рахунок наступних чинників: збільшення 

обсягу культурно-освітньої та художньо-

цінної інформації з накопичувачем типових 

рішень і узагальненням досвіду наукових 

розробок і мистецьких проєктів; спрощення та 

прискорення процесів пошуку, обробки, 

зберігання, передачі та подання культурно-

освітньої інформації; можливість аналізу 

великого обсягу культурно-освітньої 

інформації; забезпечення якості поставлених 

завдань та організації культурно-мистецьких 

заходів; вибір мистецьких проєктів і 

отримання результатів, що не досяжні іншими 

засобами. 

Утім, у науковому середовищі існує 

розмежування понять ключових категорій 

імерсивних інформаційно-комунікативних 

технологій. Науковцями пропонується три 

типи реальностей, а саме: віртуальна 

реальність, доповнена реальність та змішана 

реальність.  

Більш поширеним уважається віртуальна 

реальність, що  означає створення повністю 

штучного середовища, заміщаючи людині всю 

аудіовізуальну інформацію, що надходить з 

навколишнього світу. Віртуальна реальність 

характеризується ізолюванням студентів від 

фізичного світу  і частковим або повним 

зануренням у заздалегідь змодельований світ. 

Так, наприклад у дизайні – це може бути 

створення віртуальних моделей об’єктів, 

дослідження їх зсередини, у музиці – 

аранжування або інструментовка музичного 

твору за допомогою певних комп’ютерних 

програм. Для цього використовуються 

шоломи віртуальної реальності та інші 

спеціальні пристрої.  

Доповнена реальність уможливлює 

проєктування будь-якої цифрової інформації, 

як-от: відеопрезентації художньої графіки, 

зображення театрально-сценічного виступу, 

літературно-сценічної композиції або виступи 

оркестрового колективу  поза екраном будь-

яких пристроїв. Внаслідок можливих варіантів 

проєктування реальний світ доповнюється 

штучними елементами і новою інформацією, 

яка уможливлює творче вирішення 

поставлених завдань. Прикладом доповненої 

реальності можуть слугувати предмети 

декоративно-прикладного мистецтва, 

візуалізовані в структурі будь-якої композиції, 

композиція сценічного виступу в контексті 

концертної програми, виступ хорового 

колективу або ансамблю в проєкті або 

постановочній композиції, музичний супровід 

за межами сценічної композиції. Доповнена 

реальність може бути реалізована за 

допомогою додатків для звичайних 

смартфонів і планшетів, окулярів доповненої 

реальності, стаціонарних екранів, проєкційних 

пристроїв та інших технологій.  

Змішана реальність характеризується 

проєктування тривимірних віртуальних 

об’єктів або голограм на фізичний простір, що 

дає змогу студентам переміщатися навколо 

віртуального об’єкта, оглядати його з усіх 

боків і у разі потреби всередині. Типовим 

прикладом змішаної реальності  може бути 

функція Google-перекладача, яким 

користуються студенти при вивченні фахових 

дисциплін. Google-перекладач дозволяє в 

реальному часі за допомогою смартфона 

перекладати текст з однієї мови на іншу, 

добираючи схожий шрифт і замінюючи його. 

При постановці танцювальних композицій 

учасники сценічного виступу можуть 

проєктувати тривимірні віртуальні фрагменти 

хореографічних композицій, репрезентувати 

можливі варіанти сюжетних проєктів. 

Змішана реальність зазвичай вимагає 

спеціального обладнання: окулярів або 

шоломів. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Впровадження 

інформаційно-комунікативних технологій в 

культурно-освітній процес та усі види 

концертної і художньої діяльності, технічна 

організація інтерактивної співпраці 

викладачів та студентів в процесі проведення 

дистанційних курсів, оновлення змісту та 

форм всіх видів практик, запровадження 

спецкурсу «Інформаційно-комунікативні 

технології в мистецькій освіті» у культурно-

освітній процес мистецького закладу вищої 

освіти є  важливою складовою інформаційно-

технологічного середовища кожного 

навчального закладу. 

Перспективи подальших наукових 

розвідок можуть бути пов’язані з 

обґрунтуванням та запровадженням спецкурсу 

«Інформаційно-комунікативні технології в 

мистецькій освіті»  в культурно-освітній 

процес студентів рівня «бакалавр» 

мистецького закладу вищої освіти. 
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FEATURES OF FORMATION OF FUTURE PHYSICIANS SELF-IMPROVEMENT BY MEANS 

OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

 
Formulation and justification of the 

relevance of the problem. The intensity of the 

information flow growth, the pace of scientific 

and technical progress and the depth of public 

requests for a competitive specialist require 

higher education institutions, medical institutions, 

in particular, training of a specialist capable of 

possessing a broad world view, effectively 

integrating his potential in the activity, meeting 

the modern level of science development and the 

requirements of society capable of self-

development and self-improvement, using 

innovative information technologies throughout 

life. 

The modern educational paradigm, namely, 

the new strategy of its reform, is aimed at finding 

innovative approaches to scientifically grounded 

and consistent organizational and pedagogical 

support of its development. One of the ways of 

realization of the set tasks is the consistent 

introduction of effective pedagogical conditions, 

which will ensure readiness of future physicians 

to develop self-perfection by means of 

information technologies. 

Analysis of recent studies and publications. 

Study of the problem of pedagogical conditions 

development of self-improvement specialists 

dedicated their work a number of domestic 

scientists such as                         A. Aleksyuk, V. 

Andreev, A. Ayurzanine,                  L. Borisyuk, 

M. Boritko, Yu. Bohan,                     A. 

Vardanyan, B. Gershunsky, C. Goncharenko, I. 

Humenna, T. Gutan. Nevertheless, analysis of 

literary studies shows that the problem of the 

development of future physicians self-

improvement were given IT resources tiny 

attention and solution to this problem requires it 

to be deeper and it to be more deeply researched. 

The purpose of the article is to justify 

pedagogic conditions of self-improvement 

formation of future physician’s self-improvement 

by means of IT. Development of readiness of 

future physicians self-improvement by means of 

IT is a rather complicated process, the 

effectiveness of which depends on 

implementation and adherence to certain 

pedagogical conditions. The concept of 

«pedagogical conditions» applies various aspects 

of all components of the process learning, 

education and development: goals, content, 

principles, methods, forms, means, etc. It can be 

applied to holistic learning educational process in 

characterization pedagogical system or its 

individual parties or elements. As a rule, under 

pedagogical conditions are understood as such 

that specifically are created in the educational 

process for the purpose increase its efficiency or 

implementation certain innovations. 

The issue of pedagogical conditions has 

become attention of many researchers. 

Important for our development research of 

future physicians self-improvement by means of 

information technologies are presented analysis 

of a number of scientific works in which 

pedagogical conditions of development and 

formation of various aspects of professional were 

considered preparation of future physicians. 

According to Federov, pedagogical conditions are 

defined as a combination of objective content 

capabilities training, methods, organizational 

forms and the material possibilities of its 

implementation, that ensure successful solution 

of the set task. 

Scientists A. Alexyuk, A. Ayurzanain,                     

P. Podcasisty argue that pedagogical conditions 

influence the process of achieving the goal, at the 

same time they are divided into:  

a) external: positive relations between the 

teacher and the student; objectivity of educational 

process evaluation; place of study, premises, 

climate, etc.; 

b) internal (individual): individual properties 

of students (health, character traits, experience, 

skills, abilities, motivation, etc.) [1]. 

Substantiation of pedagogical conditions 

development of self-improvement of future 

physicians by means of information technologies 

will take place taking into account the essence of 

the characteristics of such methodological 

approaches, such as: axiological, personally 

oriented, subjective, active. 

Methodological approach in the context of our 

research is the process of formation the highest-

level personality professional achievements and 

professional achievements self-perfection of 

personality, professionalism is connected with 

high level of readiness to systematic professional 

self-development. 

A personally oriented approach is purposeful, 

systematic, specially organized pedagogical 

progress, which based on personal qualities and 

interests of students and promotes their further 

development. 

A loyal approach proves that results of 

training of future specialists to continuous 

professional self-development visible only during 

the activity. 

A subjective approach is the search for ways 
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formation of creative personality, her aimed at 

finding a new one, non-standard in all spheres of 

activity human rights, development of creative 

possibilities for with special technologies. 

The pedagogical conditions set by us are in 

close relationship between and together are aimed 

at achieving goal, namely self-improvement 

formation of future physicians by means of 

information technologies. Let us consider more 

detailed each of the pedagogical conditions, 

aimed at the use of information technologies by 

future physicians as a means self-improvement. 

The first pedagogical condition is the 

formation of the environment aimed at 

strengthening motivation of future physicians to 

use information technologies in education and 

professional activity. 

Motivation of the future physician before use 

of it in study and professional activity has two 

important components: 

1) internal motivation of medical student – 

steady motive «to keep up with the times» – 

directly related to the content of professional 

activity and is based on a sustainable demand use 

modern it in medicine for optimization of 

physicians’ work, informational systems to 

improve quality and efficiency provision of 

medical assistance to patients; 

2) external motivation of the future 

physicians the use of it is conditioned by the 

circumstances, which not directly related to 

professional activity, for example, the need for 

self-perfection, self-assertion, social prestige, 

financial well-being, motives of recognition are 

medical and scientific community. 

Thus, motivation of professional self-

perfection of the specialist is a combination of all 

the conditions and conditions that are 

determinate, guide and regulate the process of 

professional self-improvement. Professional self-

improvement is based on enough complex system 

of motives and caused by different sources of 

activity. The driving force and the leading source 

of development of the specialist is the need for 

self-change and self-perfection, what caused by 

disputes between motives professional activity 

and its purpose achievements under updated 

conditions. 

The second pedagogical condition is 

provision the teaching process by the staff of the 

teachers with powerful practical preparation for 

use of it in educational process. This condition is 

separate for the purpose of providing 

organizational and pedagogical support of 

educational process in institutions of higher 

medical education that prepares the future 

physicians, aimed at development formation self-

improvement of medical students from use of 

information technologies. The fact that the 

COVID-19 pandemic has changed the pace and 

the rhythm of life in all spheres of economic, 

spiritual, educational spaces. Spread of the 

disease has prompted governments in many 

countries around the world move the educational 

process to a remote one form. A large part of 

higher education institutions in Ukraine education 

in the world. In Ukraine also had higher 

education institutions distance learning has been 

introduced. Today distance learning is one of the 

most world’s leading trends in education are this 

the technology implements the principle of 

continuous education and is able to satisfy 

constantly growing demand for knowledge in 

information society. 

The second is suggested condition provides 

for the organization of a special scientific and 

methodical preparation of teachers to use of web-

technologies in educational process in the 

institutions of higher education, in particular, on 

it departments. Such preparation should be 

complete dynamic process of theoretical 

provision practical assistance to teachers to use 

web technologies for organization training of 

future physicians based on achievements of 

science, advanced pedagogic experience and a 

specific analysis of the educational one the 

process of higher education institutions as a 

system of actions and measures, training and 

professional skills of each teacher. 

The third pedagogical condition is 

implementation different approaches to the 

application of it under the time of the educational 

process. In the previous issue we have already 

defined levels of readiness of future physicians to 

self-improvement of information technologies, 

namely: basic (reproductive), sufficient (euretic), 

creative (creative). 

We have a number of practical tasks based on 

personal orientation approach, according to each 

of the levels were disgruned from use of modern 

it for development self-improvement. 

Tasks. Define average arithmetic, mean 

quadratic deviation, a mistake of 

representativeness, fashion and honey flow rate 

measurement results 8 patients to anesthesia. 

According to levels: 

– basic (reproductive) level – make 

calculations in the notebook with formulas; 

– sufficient (euretic) – partially use the 

MSExel software package; 

– creative – to the solution the set goals must 

be applied statistical package of MS Exel data 

analysis. 

The fourth pedagogical condition is 

organization of an independent non-audit activity 

of students by means of information technologies 

for their self-development. 

Formation of readiness of future physicians 

contributes to self-improvement development and 

implementation in medical educational institution 
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specially designed programs of non-audit events. 

The pedagogical dictionary «out-of-audit work» 

is defined as a special one organized and targeted 

out-of-audience classes, which are aimed at 

deepening and expansion of knowledge obtained 

under conditions educational process, formation 

of creative ones interests, various skills and skills. 

It is necessary to note that the role of it in 

professional training future physicians are 

constantly growing, promoting to increase 

interest to it itself, they use in professional 

activity, solution of a wide range of research 

institutions educational tasks. Audit activity 

students with the use of it contribute not only 

more qualitative training of graduates of the 

institution of higher medical education for 

professional activity in information society, but 

also the formation of development self-

improvement of the specialist. 

The fifth pedagogical condition is ensuring 

active use students of the programs MPC-10, 

ICRC-2 and «Small expert system 2.0». 

International statistical classification Disease 

(ICD-10) is the main instrument statistical 

development of health information the population 

and the activities of the security institutions 

health. Its application ensures unity collection 

and comparison of data about health of the 

population, prevalence of diseases and their 

epidemiology, both within one country, and in 

different countries of the world. 

For example, the use of code ICD-10 when 

codution of patients with suspicion or COVID-

19: U07.1 «2019-nCoV guest respiratory 

disease» – used as a companion diagnosis with 

the status of «final» for the confirmed cases. 

Situation recommendations on coding in ICD-10 

and ICRC-2. 

Situation. The patient returned from the 

country COVID-19 was found. There are no 

symptoms, but the patient is afraid of coronarus, 

therefore, calls a family physician for definition 

of further actions. Family physician gave advice 

and pointed to further algorithm of action (self-

isolation and monitoring of in case of 

deterioration health to report or family physician, 

or call 103 when there is an increase in body 

temperature, dry cough and difficult breathing). 

Observance of the selected pedagogical 

conditions promotes awareness of the teacher of 

his own professional essence, effective self-

perfection, self-realization and self-actualization, 

when the teacher of the higher school turns into 

the creator of their vital and professional 

circumstances, self-original in professional 

activity. 

Conclusions and prospects for future 

research directions. So, having analyzed 

different researchers points of view in relation to 

interpretation of this phenomenon, obviously, that 

pedagogical conditions in the context of our the 

research has not yet been considered. So, based 

on the analysis of a number of antenatal and 

prenatal care we determine our own practical 

experience pedagogical conditions of future 

physicians self-improvement development by 

means of it as a complex mutually agreed and 

mutually dependent information factors and 

methodological measures the pedagogical 

process, which provides updating of the content 

of education, application modern methods and 

technologies, purposeful formation of 

components in future specialists pedagogical 

competence and, as a result, – improvement of 

quality of development self-improvement to the 

future professional activities [4]. 
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БОЙОВИЙ ХОРТИНГ У ПІДГОТОВЧІЙ ПРОГРАМІ ВІЙСЬКОВО-ПОЛЬОВИХ ЗБОРІВ ЗІ 

СТАРШОКЛАСНИКАМИ ТА СТУДЕНТАМИ 

 

Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Методика 

підвищення рівня військово-спортивної 

підготовленості старшокласників і студентів у 

процесі проведення військово-польових 

зборів є невід'ємним процесом кожного 

спортсмена бойового хортингу старшого 

шкільного і студентського віку, який хоче 

мати гарне здоров’я і планує поступати на 

навчання до військового закладу освіти [1; 

с. 9–14].  

Протягом вже кількох років 

найважливішим компонентом підготовки 

старших школярів до виконання 

громадянського військового обов’язку є 

військово-польові збори. 

Основні завдання навчання на військово-

польових зборах – забезпечення підготовки 

захисника України, готового служити в 

Збройних Силах, вироблення здатності 

адаптуватися до складних умов армійського 

життя формування морально-психологічної 

стійкості на початковому рівні. 

Зміст навчання на військово-польових 

зборах, будучи базою для вивчення основ 

військової служби в курсі Захисту України, 

виступає в якості їх теоретичної частини. 

Практична частина забезпечує отримання 

необхідних навичок і умінь з основ військової 

служби відповідно до шкільної програми 

Захисту України [2; 8]. 

Підготовка до проведення військово-

польових зборів передбачає визначення 

системи форм, методів, прийомів діяльності 

вчителя з урахуванням якісного і кількісного 

складу учнів у навчальній групі (взводі). 

Традиційний урок (заняття), як основна форма 

навчання в загальноосвітній школі, активно 

використовується і під час проведення 

військово-польових зборів, якщо склад 

учасників заняття відносно постійний, учні 

приблизно одного віку і рівня 

підготовленості. З метою підвищення 

ефективності проведених занять необхідно: 

– гнучко підходити до визначення його 

змісту і основних питань; використовувати 

різні типи занять, в тому числі нестандартні 

(ділова гра, конференція, круглий стіл, огляд 

знань, рольова гра тощо); 

– оптимально поєднувати на занятті 
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групову та індивідуальну роботу, здійснювати 

диференційований підхід в навчанні; 

– включати курсантів в процес 

визначення мети, залучати їх до аналізу, 

формувати рефлексивне ставлення до 

навчальної діяльності. 

Мета навчання по підготовці учнів до 

захисту України на період військово-польових 

зборів, які визначаються рівнем соціально-

економічного розвитку суспільства і його 

військової організації, замовленням, що 

надходять від Міноборони України. 

Військово-польові збори покликані: 

– виховати у школярів допризовного віку 

почуття громадянськості, патріотизму, 

відповідальності за захист України; 

– сприяти набуттю юнаками знань, умінь, 

навичок, необхідних для служби в лавах ЗС 

України; 

– ознайомити з правовими, соціально-

психологічними та іншими особливостями 

військової служби. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Проведений аналіз щодо засобів 

позитивного впливу бойового хортингу на 

підвищення загальнофізичної підготовки, 

виховання фізичної культури, формування 

військово-прикладних здібностей, цінностей 

здорового способу життя учнівської і 

студентської молоді дозволяє зробити 

висновок про те, що найчастіше формування 

цих цінностей як особистісного утворення 

відбувається стихійно. За результатами 

констатувального експерименту на базі 

кафедри правоохоронної діяльності 

Державного податкового університету (ДПУ), 

який має офіційну угоди про спільну 

діяльність з Національною федерацією 

бойового хортингу України (НФБХУ), можна 

зазначити, що цілеспрямованої роботи щодо 

розробки та впровадження ефективних засобів 

позитивного впливу бойового хортингу на 

підвищення рівня загальнофізичної 

підготовки, виховання фізичної культури та 

військово-прикладних якостей, формування у 

старшокласників і студентів цінностей 

патріотизму в процесі занять, як професійних 

цінностей постійно приділяють увагу 20 % 

викладачів, 50 % – лише іноді, 30 % – не 

надають цій проблемі значення. Питання 

формування ставлення учнівської і 

студентської молоді до військової служби 

досліджувалися О. О. Єжовою, 

О. І. Остапенком, Ж. В. Петрочко, 

С. О. Сичовим, Т. В. Тарасовою, К. І. Чорною 

та ін [3]. 

Аспекти підвищення рівня військово-

патріотичної вихованості та питання 

оптимізації специфічної рухової активності 

учнівської і студентської молоді розглядалися 

у роботах М. Д. Зубалія, О. А. Острянської, 

С. І. Присяжнюка, А. В. Хатько та ін. Ціннісні 

аспекти підготовки до військової служби 

учнівської і студентської молоді 

порушувалися у роботах І. Д. Беха, 

К. О. Журби, В. І. Кириченко, 

А. М. Литвиненка, В. М. Оржеховської, 

Т. Є. Федорченко. Однак, вивчення і 

впровадження ефективних засобів впливу 

бойового хортингу на формування готовності 

до захисту України учнівської і студентської 

молоді не було предметом окремого 

дослідження вчених, педагогів, тренерів 

бойового хортингу. 

Мета статті – розкриття можливостей 

методик бойового хортингу, який 

викладається у спортивних секціях закладів 

загальної середньої і вищої освіти, щодо 

підвищення рівня військово-спортивної 

підготовки, визначення та наукове 

обґрунтуванні засобів позитивного впливу 

бойового хортингу на готовність 

старшокласників і студентів до захисту 

України. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Методика викладання за 

програмою військово-польових зборів, 

виходячи з основних принципів дидактики, 

включає: визначення цілей навчання (для чого 

вчити), визначення змісту програми (чому 

вчити?), а також форми і методи навчання (як 

навчати) [4]. 

У польових умовах навчальних зборів 

для старших школярів з основ військової 

служби можливо і доцільно використовувати 

різні способи організації навчання в 

залежності від умов, індивідуальних 

особливостей учнів, здібностей і 

підготовленості педагогів, специфіки занять. 

У зв’язку з особливостями змісту 

програми військово-польових зборів, 

завданнями, які розв’язуються в навчально-

виховному процесі, використовуються такі 

організаційні форми вивчення основ 

військової служби: урок, екскурсія, розповідь, 

лекція, бесіда, діалог, консультація, 

психологічна тренування, практикум. Для 

кожної з форм характерні певна організуюча і 

навчальна діяльність викладача, тривалість і 

метод проведення, особлива організація 

індивідуальної та групової навчальної роботи 

учнів. 

Головна форма організації навчання на 

військово-польових зборах – заняття (урок). 

Кожне заняття присвячується вивченню 

певного питання програми, тому є щось 

закінчене, є продовженням попередніх занять 

по даній темі і опорою для наступних [5]. 

Заняття проводяться в певній 

послідовності, яка забезпечує планомірне, 
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систематичне засвоєння учнями фактів, 

уявлень, понять, узагальнень, які складають 

зміст військово-польових зборів, а також 

формування і розвиток як загальноосвітніх, 

так і спеціальних умінь і навичок з основ 

військової служби. 

Структурно кожне заняття з основ 

військової служби, як правило, складається з 

трьох частин: вступної, основної та 

заключної. 

Вступна частина – це початок будь-якого 

заняття, яке має на меті психологічно 

підготувати учнів до активної навчальної 

роботи. Вона складається з ряду елементів, 

кількість і зміст яких визначається 

особливостями теми і методики проведення 

заняття. Необхідним і важливим елементом 

вступної частини є побудова відділення 

(взводу), роз’яснення значення теми, виклад 

цілей і постановка задач з тим, щоб зацікавити 

учнів, показати їм необхідність і важливість 

майбутньої діяльності, роз’яснити план їх дій, 

створити позитивну мотивацію навчальної 

роботи. 

Основна, найбільш тривала частина 

заняття повинна бути спрямована на 

досягнення головної дидактичної мети: на 

засвоєння або вдосконалення знань, 

застосування їх на практиці, вироблення 

необхідних навичок, тобто на організацію 

певної навчально-пізнавальної діяльності 

учнів, яка планується викладачем і 

здійснюється під його контролем. Однією з 

умов досягнення цілей основної частини 

занятті є вміння викладача спонукати учнів до 

пізнавальної діяльності, що передбачає 

розвиток у них здатності самостійно мислити, 

орієнтуватися в складній обстановці, 

приймати правильні рішення. Пізнавальний 

інтерес пов’язаний з прагненням особистості 

до активного пізнання нового. Його треба не 

тільки спонукати, а й постійно розвивати і 

поглиблювати, пов’язуючи навчання з 

життям; необхідно ставити перед учнями 

завдання, в рішення яких вони включаються 

свідомо і активно. В процесі навчання 

пізнавальний інтерес неминуче породжує 

пізнавальну діяльність, завдяки якій вихованці 

отримують знання, вміння і навички. 

Заключна частина заняття містить 

побудову, короткий розбір, в якому 

підводиться підсумок заняття, оцінюються 

успіхи і вказано на недоліки учнів. 

Така загальна структура занять з основ 

військової служби на військово-польових 

зборах, яка покликана забезпечити досягнення 

дидактичних цілей і конкретних завдань 

навчання. 

Інтереси підвищення якості підготовки 

учнів з основ військової служби потребують 

удосконалення форм і методів навчання. Це 

передбачає таку побудову навчального 

процесу, який найбільшою мірою враховує 

навчально-виховні цілі і зміст занять, 

закономірності та принципи навчання, вікові 

особливості учнів і забезпечує досягнення 

максимально можливих в даних умовах 

результатів [6]. 

Однією з головних проблем на сьогодні є 

формування позитивних мотивів навчання на 

заняттях. Яким же чином формувати 

позитивні мотиви навчання на військово-

польових зборах? 

Тут перш за все необхідно виділити 

вплив особистості викладача-військового на 

учнів. Адже найчастіше першими мотивами 

успішного навчання є повага до свого вчителя 

(командиру взводу) і прагнення бути схожим 

на нього. 

Мотивація занять формується під 

впливом всієї системи педагогічних впливів, 

перш за все в процесі навчальної діяльності, 

на занятті. Скільки б учень ні чув про 

необхідність вчитися, як би добре не 

усвідомлював справедливість цих слів, але 

якщо він не включився в цю діяльність, то у 

нього не виникне і не сформується стійка 

мотивація. Якщо сама навчальна діяльність 

викличе інтерес у учнів, якщо вони будуть 

відчувати радість, то можна очікувати, що у 

них виникне і потреба в досягненні 

очікуваних результатів. 

Передумовою для позитивної мотивації 

на заняттях є перш за все зміст навчання, 

тобто то, що вивчається. Однак саме по собі 

зміст навчання, отримана інформація, що 

здобуваються навички, якщо вони поза потреб 

учнів, не мають для нього будь-якого 

мотиваційного значення. Імпульс в подальшій 

діяльності дає тільки такий матеріал, який 

співзвучний потребам учнів. Причому він 

повинен бути не тільки доступним, але досить 

складним і важким для засвоєння на 

відповідному етапі навчання, а також 

спиратися на знання і досвід учнів, бути 

інформаційно насиченим, нести нову 

інформацію. Нове повинно доводити 

обмеженість наявних знань, показувати 

знайомі об’єкти, явища з урахуванням різних 

точок зору. Тільки в цьому випадку зміст 

навчального матеріалу отримає мотиваційний 

значення, придбає для учасників військово-

польових зборів значимий зміст, викликатиме 

глибокий інтерес [7]. 

Основним документом, що визначає цілі, 

завдання, зміст, принципи, форми і методи 

військово-польових зборів є навчальна 

програма 

Мета і навчальні завдання програми 

визначають специфіку планування занять на 
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військово-польових зборах учнів. Конкретним 

результатом планування є навчальний план 

військово-польових зборів. 

Вся навчальна програма занять на 

військово-польових зборах включає в себе 

цілий ряд тем, що відображають основний 

зміст кожного конкретного заняття. Один з 

варіантів навчально-тематичного плану занять 

військово-польових зборів представлений 

нижче (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
НАЗВА 

ТЕМИ 

В

сьог

о 

годи

н 

Т

еорі

я 

Пр

актика 

1 Служба 

військ 
1 1  

2 Розміщенн

я і побут 

військовослужб

овців 

1 1  

3 Тактична 

підготовка 
1  1 

4 Способи 

пересування 

солдатів в бою 

1  1 

5 Інженерна 

підготовка 
1  1 

6 Подолання 

природних 

перешкод 

1  1 

7 Військова 

топографія 
4 1 3 

8 Вимірюван

ня та 

орієнтування на 

місцевості 

1 1  

9 Рух 

азимутами 
1  1 

1

0 

Рух в 

заданому 

напрямку в 

складі 

відділення 

2  2 

1

1 

Засоби і 

способи 

захисту від 

зброї масового 

знищення 

1  1 

1

2 

Військово-

медична 

підготовка 

2  2 

1

3 

Надання 

першої 

долікарської 

1  1 

допомоги 

1

4 

Способи 

транспортуванн

я потерпілого 

1  1 

1

5 

Вогнева 

підготовка 
5 2 3 

1

6 

Техніко-

тактичні 

характеристики 

АК-74 

1 1  

1

7 

Заходи 

безпеки під час 

поводження зі 

зброєю 

1  1 

1

8 

Основи і 

правила 

стрільби 

1  1 

1

9 

Стрільба 

по нерухомих 

мішенях 

1  1 

2

0 

Озброєння 

і бойова техніка 
1 1 0 

2

1 

Стройова 

підготовка 
6  6 

2

2 

Стройові 

прийоми і рухи 

без зброї. 

Одиночна 

підготовка 

2  2 

2

3 

Стройова 

підготовка в 

складі взводу 

1  1 

2

4 

Стройове 

злагодження 

взводу 

2  2 

2

5 

Проходже

ння урочистим 

маршем 

1  1 

2

6 

Оцінка 

рівня фізичної 

підготовленості 

5  5 

2

7 

Військово-

патріотичне 

виховання 

4 4  

2

8 

Бойові 

традиції ЗС 

України 

1 1  

2

9 

Збройні 

Сили України 
1 1  

3

0 

Введення у 

військову 

спеціальність 

1 1  

3

1 

Анкетуван

ня. Емоційно-

вольова 

підготовка до 

діяльності в 

екстремальній 

ситуації 

1 1  
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Всього: 3

1 
8 23 

 

Таблиця 2 

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ З БОЙОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

Розклад занять 

1 день 

Ч

А

С 

з

а

н

я

т

ь 

1 

в

з

в

о

д 

2 

в

з

в

о

д 

3 

в

з

в

о

д 

4

 

в

з

в

о

д 

5 

в

з

в

о

д 

6 

в

з

в

о

д 

7 

в

з

в

о

д 

8

 

в

з

в

о

д 

9 

в

з

в

о

д 

1

0 

в

з

в

о

д 

1

1 

в

з

в

о

д 

1

2 

в

з

в

о

д 

9

:

0

0

-

9

:

4

5 

Ф

ізич

на 

підг

отов

ка 

В

ійсь

ково

-

патр

іоти

чне 

вихо

ванн

я 

С

трой

ова 

підг

отов

ка 

В

огне

ва 

підг

отов

ка 2 

В

огне

ва 

підг

отов

ка 

С

луж

ба 

війс

ьк 

1

0

:

0

0

-

1

0

:

4

5 

В

ійсь

ково

-

патр

іоти

чне 

вихо

ванн

я 

С

трой

ова 

підг

отов

ка 

В

огне

ва 

підг

отов

ка 2 

В

огне

ва 

підг

отов

ка 

С

луж

ба 

війс

ьк 

Ф

ізич

на 

підг

отов

ка 

1

1

:

0

0

-

1

1

:

4

5 

С

трой

ова 

підг

отов

ка 

В

огне

ва 

підг

отов

ка 2 

В

огне

ва 

підг

отов

ка 

С

луж

ба 

війс

ьк 

Ф

ізич

на 

підг

отов

ка 

В

ійсь

ково

-

патр

іоти

чне 

вихо

ванн

я 

1

2

:

0

0

-

1

2

:

В

огне

ва 

підг

отов

ка 2 

В

огне

ва 

підг

отов

ка 

С

луж

ба 

війс

ьк 

Ф

ізич

на 

підг

отов

ка 

В

ійсь

ково

-

патр

іоти

чне 

вихо

ванн

С

трой

ова 

підг

отов

ка 

4

5 

я 

1

4

:

0

0

-

1

4

:

4

5 

В

огне

ва 

підг

отов

ка 

С

луж

ба 

війс

ьк 

Ф

ізич

на 

підг

отов

ка 

В

ійсь

ково

-

патр

іоти

чне 

вихо

ванн

я 

С

трой

ова 

підг

отов

ка 

В

огне

ва 

підг

отов

ка 2 

1

5

:

0

0

-

1

6

:

4

5 

С

луж

ба 

війс

ьк 

Ф

ізич

на 

підг

отов

ка 

В

ійсь

ково

-

патр

іоти

чне 

вихо

ванн

я 

С

трой

ова 

підг

отов

ка 

В

огне

ва 

підг

отов

ка 2 

В

огне

ва 

підг

отов

ка 

 

У більш конкретному вигляді специфіку 

організації та методики проведення занять в 

ході військово-польових зборів можна 

розглянути на прикладі найважливішого 

предмета навчання – тактичної підготовки. 

Тактична підготовка старшокласників 

і студентів у процесі занять на військово-

польових зборах 

Тактична підготовка – один з 

найважливіших предметів військового 

навчання. Комплексне тактичне завдання – це 

система групових вправ, практичних занять, 

тактичних занять, що проводяться в певній 

послідовності на тлі загального тактичного 

задуму, що дозволяє відпрацьовувати всі 

зміст, певне програмою. Створювана в 

тактичному задумі обстановка повинна 

спонукати учнів діяти в складній, 

швидкоплинні обстановці, з наявністю 

кризових ситуацій. 

На тактичних заняттях учні набувають 

початкові практичні навички, необхідні їм для 

самостійних дій в бою в будь-який час року і 

на різній місцевості; навчаються тактично 

правильно використовувати місцевість, 

швидко пересуватися на полі бою, вправно 

долати різні перешкоди, швидко 

обкопуватися; вміло застосовувати свою 

зброю, проявляти ініціативу і 

винахідливість [15]. 

Природно, що такі навички можна 

придбати в класі. Досягти певного рівня у 

вивченні тактичної підготовки можуть тільки 

ті учні, які більшу частину занять із захисту 

України проводили в полі, на полігоні, 
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стрільбище. Тільки там вони можуть виконати 

в повному обсязі відповідні навчальні 

завдання у створеній тактичної обстановці, не 

витрачаючи даремно жодної хвилини 

навчального часу. 

З метою досягнення належного рівня 

польового вишколу учнів, заняття з тактичної 

підготовки необхідно проводити на місцевості 

під час будь-якої погоди, створюючи складну, 

швидко мінливу обстановку. 

Місцевість в районі заняття повинна 

сприяти якісній відпрацювання навчальних 

питань теми і бути незнайомій для учнів. 

Цьому найбільшою мірою відповідає 

пересічена місцевість з наявністю різних 

місцевих предметів, природних перешкод. 

Навчання старшокласників з тактичної 

підготовки проводиться в складі взводів. 

Основними видами занять є: лекції, практичні 

заняття, групові вправи, тактичні заняття і 

вчення. 

Основним методом проведення тактико-

стройового заняття є зразковий показ 

досліджуваного прийому (дії) з коротким 

поясненням, як його виконувати і наступне 

тренування учнів. Якщо прийом (дія) 

складний, він відпрацьовується за елементами 

доти, поки учні не навчаться правильно і 

швидко його виконувати, і тільки після цього 

приступають до відпрацювання його в 

комплексному виконанні. Навчаючи кожного 

учня зокрема, командир стежить за діями 

інших. Помітивши у кого-небудь недолік у 

виконанні прийому, знову показує його і 

пояснює, а потім тренує і домагається 

усунення помилки. 

В ході заняття необхідно строго 

дотримуватися принципу послідовного 

переходу від простого до складного. Не 

рекомендується починати вивчення 

наступного питання, якщо попередній 

відпрацьований недостатньо. 

Особливу увагу на польових заняттях 

слід приділяти психологічній підготовці 

учнів, розвитку твердої волі і самовладання 

під час різких і несподіваних змінах 

обстановки. 

Заняття закінчується розбором, на якому 

оголошуються тема і мета, які навчальні 

питання відпрацьовувалися, докладно 

аналізуються дії учнів з кожного навчального 

питання. На закінчення треба відзначити 

успішних учнів, вказати на наявні в ході 

заняття недоліки, що необхідно зробити для їх 

усунення, підвести підсумки змагання, 

оголосити оцінки. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Результати проведеного 

дослідження дають підстави стверджувати, 

що бойовий хортинг сприяє підвищенню 

загальнофізичної підготовки старшокласників 

і студентів, має ефективні засоби позитивного 

впливу на виховання вольових якостей і 

військово-прикладних здібностей, фізичної 

культури та основ здоров’я, формування 

цінностей здорового способу життя учнівської 

і студентської молоді, а спортивні результати 

старшокласників і студентів, які займаються 

бойовим хортингом, від цього тільки 

підвищуються, і це дозволяє говорити про 

досягнення поставленої мети й розв’язання 

основних завдань даного наукового 

дослідження. 

Тактична підготовка – це система 

навчання особового складу підрозділу, частин 

і з’єднань ведення бойових дій. 

Сучасний бій – основна форма тактичних 

дій військ авіації або флоту, організоване 

збройне зіткнення з’єднань, частин і 

підрозділів, воюючих сторін, що представляє 

собою узгоджені за метою, місцем і часом 

удари, вогонь і маневр з метою знищення 

(розгрому) противника. 

Перебіжки застосовуються для швидкого 

зближення з противником на відкритій 

місцевості. 

Переповзання застосовується для 

непомітного наближення до противника і 

прихованого подолання ділянок місцевості, 

що мають незначні укриття, нерівності 

рельєфу і перебувають під наглядом або 

обстрілом противника. 

Природні перешкоди – елементи рельєфу 

місцевості і місцеві предмети, що сковують 

або обмежують маневр і що утрудняють 

бойові дії частин і підрозділів у наступі. 

Природні укриття – елементи рельєфу і 

місцеві предмети, що володіють захисними 

властивостями. До природних укриттях 

відносяться ущелини, яри, круті і обривисті 

схили височин, природні печери, ліси. 

У найближчій перспективі потрібно 

створити ефективно функціонуючу систему 

патріотичного та військово-патріотичного 

виховання, включаючи визначення 

конкретних цілей, завдань, довгострокової 

стратегії, яка реалізується за активної участі 

максимальної кількості суб’єктів, що мають 

відношення до цієї діяльності, що забезпечує 

охоплення більшої частини підростаючого 

покоління, його диференціацію за 

соціокультурними, демографічними, 

регіональними та іншими ознаками, 

комплексне використання сучасних методик, 

психолого-педагогічних технологій і наявних 

сил і засобів, що передбачає задіяння 

механізму координації, управління і контролю 

за основними напрямами і рівнями цієї 

діяльності з урахуванням досягнення її 

кінцевих результатів. 
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Докорінна зміна стану справ в сфері 

військово-патріотичного виховання на краще 

передбачає значно більш ефективне 

використання потенціалу цієї діяльності, який 

як і раніше дуже великий. Йдеться перш за все 

про створення необхідних умов для 

організації та здійснення військово-

патріотичного виховання, що, в свою чергу, 

передбачає цілеспрямоване і комплексне 

рішення зазначених проблем за 

взаємозалежними напрямами: інформаційним, 

науково-методичним, правовим, 

координаційно-управлінським тощо. 

Створення необхідних умов в рамках 

створення системи військово-патріотичного 

виховання не вимагає залучення великих, 

навіть значних додаткових коштів, в тому 

числі фінансових. 

Подальша робота над розробкою засобів 

підвищення рівня загальнофізичної 

підготовки, вихованням вольових якостей, 

фізичної культури та основ здоров’я 

старшокласників і студентів, формуванням 

військово-спортивних здібностей, здорового 

способу життя учнівської і студентської 

молоді на заняттях бойовим хортингом у 

процесі проведення військово-польових 

зборів у констатувальному, формувальному та 

контрольному експериментах буде 

конкретизована в результатах дослідження й 

опублікована у фахових виданнях 

педагогічного спрямування. 
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READING AND ANALYZING FICTION TEXTS IN THE PROCESS OF THE FOREIGN 

LANGUAGE STUDYING (based on Donna Tartt’s novel «The Goldfinch») 

 

Statement and justification of the urgency 

of the problem. The knowledge of a foreign 

language becomes more and more topical and 

important in the modern world. It is assisted by 

the processes of European integration. The ability 

to speak a foreign language extends the prospects 

of employment, assists to development of 

communicability and tolerance, extends the limits 

of professional and scientific mobility. The 

problem of professional training depends on it 

too.  

That’s why to teach different categories of 

students under the conditions of globalization a 

modern teacher must have skills and abilities of 

the cross-cultural communication and adapt 

oneself to a new educational context. An 

important role in the system of professional 

preparation of teacher of foreign language is 

occupied by a lexical competence. Successful 

professional activity of a foreign language 

teacher envisages possessing the considerable 

volume of lexical material.  

Independent work in home (or individual) 

reading in such foreshortening can become an 

effective factor that provides active vocabulary 

enriching. It will allow to promote the motivation 

of students to the study a foreign language. The 

individual reading is able to do the process of 

forming of lexical competence more effective. 

The most urgent problem in this context is the 

organization of work with authentic texts, 

improving exercises. 

The novel is told in retrospective first-person 

narration by Theodore Decker, who tells the story 

of his life thus far. The novel has been an 

international bestseller, spending over thirty 

weeks on the New York Times bestseller list in the 

U.S. and on the Sunday Times hardcover fiction 

bestseller list in the UK. It has had the same 

success in translation, debuting at number one in 

France in January 2014.  

The scientific novelty of the article consists in 

an attempt to show the ways of analysis of the 

novel as a literature phenomenon. This novel is 

extremely deep and multifaceted and provides 

opportunities for analytic study. This research is 

devoted to the analysis of the second chapter of 

the novel in which the writer reveals herself as a 

good psychologist. That is why the theories of 

J.Mill [4] are to be taken into account while 

analysing. 

The analysis of researches. The publishing 

of the Russian translation was followed by a 

detailed review of the translater V. Babytskaya 

[1]. Her analytical review places D.Tartt’s novel 

among classical novels, such as of C. Dickens’, 

F. Dostoyevskiy’s, T.Mann’s, J. Rowling’s and 

others. The researcher traces the main problems 

of the novel and skilfully compares the characters 

of The Goldfinch with those of the world’s most 

significant pieces of fiction. 

The research methodology is based on a 

combination of principles and methods of scientific 

work. This novel is extremely deep and 

multifaceted and provides opportunities for 

analytic study. This research is devoted to the 

analysis of the second chapter of the novel in 

which the writer reveals herself as a good 

psychologist. That is why the theories of J.Mill 

[4] are to be taken into account while analysing. 

The purpose of the research. At the classes 

of English and American Literature the students 

are to be forced to analyze the artistic detail as 

it’s the best way to understand the author’s idea. 

For the students of non-philological departments 

the best analytical method is «in succession to the 

author». Donna Tartt’s novel The Goldfinch 

(2013) was taken as an example. 

The main material of the study. The 

Goldfinch is a story of a boy and later an adult 

male Theodore Decker who accidentally obtains 

a masterpiece. The framing of the work is a story 

https://orcid.org/
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about staying the protagonist in Amsterdam. 

Theo appears to the reader as an adult man, who 

at Christmas time came to Holland.  

In the second chapter of the first part D.Tartt 

reveals herself as a skilful psychologist. She 

skilfully accustoms herself to the inner state of 

the main character, with him she travels through 

the memories, tracks associative relationships he 

makes. The writer brilliantly follows all defence 

mechanisms of a man who is faced with the 

inevitability. The previous chapter concludes 

with an optimistic confidence of the protagonist 

that his mother may be alive as she hasn’t been 

found among the dead. So Theo is returning 

home to wait for her there. This reaction at first 

glance seems illogical because the boy ought to 

look for her some more, to ask the people. 

However, in the state of emergency the psyche 

uses own protective mechanism – tries to follow 

the established procedures.  

The writer skilfully transmits herself through 

the emotions of the main character in three ways: 

as an adult who is – again and again – going 

through the critical day of his life, a 13-year-old 

teenager who has just survived the shock, looked 

into the face of death, and a child who cannot 

wait until his mother’s coming home. D. Tartt 

addresses to a number of psychological 

techniques in which people unconsciously 

manage to escape, to avoid panic in a difficult 

situation. She embodies into two main hypostases 

of the character – of a teenage boy and adult – 

simultaneously, in great detail the writer 

describes the rules of the game Theo Dekker 

played with himself. 

The writer accentuates visual detail with 

auditory ones that result into vivid and living 

intussusceptions of a stressful psychological 

situation. Thus when the mother was much late 

the boy (as he mentioned), «like all abandoned 

puppy» [3] was sitting at the front door listening 

whether the elevator was rising. 

With the help of image and detail gradation 

the author grows the tension of boy’s 

expectations: children's fears that the mother 

cannot return because of something (a child does 

not need to establish the causation) in Theo’s 

memories turn into rather clearly represented. In 

primary school he (the author insists) feared for 

his mother almost every day. D.Tartt depicts a 

real child of a media century who, being over-

informed without proper understanding of events, 

becomes an adult (but not psychologically) too 

quickly. Being under influence of what he has 

heard and seen and according to general media 

impact, the main character designs almost all 

possible tragic events that can happen with his 

mother.  

The author describes the life of the family, in 

a few paragraphs skilfully depicting the pain of 

the child and the mother who had to suffer from 

the alcoholic. Then there follows Theodor’s 

confession to himself of how his father left the 

family. The author notes that it was a great relief 

for the mother and son. The changes in the family 

hierarchy can be traced via detail: «The photo 

with a tanned young father on the slopes for 

skiing has quietly disappeared from the wall, 

while there was a photograph of my mother and 

me on the rink in Central Park» [3].  

The writer skilfully conveys the depth of 

character and his experience, his various feelings, 

describing how the boy was trying to persuade 

himself that his mother had survived. Theodore 

«switched on» some other emotions, recollecting 

a red-haired girl from the exhibition. Pippa, 

whose face remained with the main character and 

was carried through his life, actually saved him, 

having kept him for a few minutes at the 

exhibition. Theo did not abandon hope that a 

wounded old man, whom he had seen in the 

museum with Pippa, survived. The writer depicts 

panic condition in which a person is trying to 

convince oneself that everything is in order. 

The chosen way of analysis «in succession 

to the author» is the best way to follow all the 

details of writer’s skill. She leads the main 

character (and the readers together with him) 

along the streets, dives into memories, shows his 

strained senses, makes him feel the smallest 

raindrops on the face, dizziness as a result of the 

accident. The image of the house, as it has been 

mentioned, has got a powerful archetype 

meaning. It is seen as a combination of artistic 

details – the author creates not only alive, relief 

image of the apartment, and even the corridor 

where appropriate smells and bleak colours 

surround the boy. 

The emotional tension portrayed increases 

when the art world is localized in the flat of the 

character. Apparently, the most important 

semantic accent (combined with bitter irony) falls 

on the boy’s appeal to his mother, especially 

because it becomes rhetorical: the boy calls his 

mother, but doesn’t hear the answer. The 

mentioned appeal transforms into a question, then 

– into a tragic refrain accentuated by author 

remarks. After seeing the apartment, Theo calls 

his mother again: «Mom? – I called with visible 

panic crack in my voice» [3]. The author uses the 

method of internal call – not a monologue, but a 

conversation (inner) between the main character 

and his mother, represented by the messages left 

by the son. D. Tartt appeals to interesting bitterly 

ironic comparison of the obsessive thoughts of a 

mother with a purple cow from a kid’s rhyme.  

The author uses gradation way of describing 

while stringing visual and auditory details, retards 

artistic time when Theo comes into the room and 

freezes there. The author uses the method of a 
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magnifying glass: she carefully examines all 

things, giving a special semantic loading to visual 

details with the particle «no»: those which were 

expected to be there (as they were an integral part 

of normal everyday life) but weren’t, disappeared 

together with boy’s tranquillity. So the details 

transform routine image of the artistic space into 

a tragic one: «There were no keys of hers on the 

hook by the door, there was no bag on the table» 

[3]. A teenager, being panic-stricken, grabs the 

slightest traces of memory, for example, turns 

attention to mother’s cup with print of her lipstick 

and the remnants of cold coffee. Such visual, as 

they may be called, non-details are accentuated 

by audio ones: there were no messages on the 

phone. 

Emotional stress of the child is accentuated 

by physical pain he feels: as after the explosion 

Theo suffers from headaches. 

The author uses gradation while describing 

the changing of the main character's emotional 

state, noting that he got home as if using internal 

reserves of hope. But when his expectations were 

not fulfilled he was caught by weakness: he could 

hardly move, it took him much pains to 

concentrate. Then comes fear and panic which is 

veiled by the mind that the gas had been left 

turned the kitchen. 

The author depicts boundary condition of 

the boy. Despite pain and weakness, all his senses 

and feelings were sharpened, he was tracing all 

the slightest sounds, the mind was trying to find 

some logical explanation of the situation and the 

ways solution. 

The writing of D. Tartt is characterized by 

the unique skill in the detail describing: the 

author makes the reader not only empathize Theo 

but feel what he feels. So the details become 

relief. The inner discomfort (if fear and panic can 

be summarized into such concept) of the main 

character is emphasized by physical discomfort: 

«I fell asleep as I was – in dirty and wet clothes, 

bed was also wet, where I lay there remained a 

wet hollow» [3]. 

The increase panic results into the following 

effect: Theo is puttering around the apartment, 

turning on all the lights. The writer notices subtle 

features of a child’s psychology (because he was 

still a child): the fear of the unknown is 

transformed into the fear of the dark with all the 

hidden horrors and challenges. 

The message on the answering machine 

brings Theo bitter disappointment: the boy 

expected to hear a human voice to break the 

circle of his lonely silence. And then comes the 

painful disappointment because the voice does 

not belong to his mother. 

The writer compares two artistic worlds 

within the artistic world of the novel: the 

microcosm of Theo’s apartment with retarded 

artistic time and macrocosm (the world in 

general) with normal temporal characteristics. 

There are some remnants of hope for the boy to 

live within the microcosm of home (the place of 

defence) while the macro exists according to its 

own inexorable laws. The message not from his 

mother breaks a thin protective shell. At the same 

time, the main character, who already feels what 

has happened, destroys this protection 

completely. This destruction and the fusion of 

two worlds is traced with the assistance of 

details: the boy opens the curtains, looks out and 

faces the world that continues to live, the world 

full of sounds and movement. Then the world 

breaks into the unreliable shelter of a lonely child 

brining vanity, sounds, smells of life, people, 

families, animals, events. The boy is wrapped by 

all these as before – by silence. Stringing visual 

and auditory images and details of syntax is 

represented in the form of period – a syntax 

construction, which is logically and 

intonationally divided into two unequal parts: the 

first is a list of grammatical phenomena, in which 

the tone gradually increases, the other – coming 

after a pause – is accompanied by a decrease in 

tone and is in some relations with the first 

(temporal, causal, opposite, etc.). The first part 

may be represented as a number of similar 

subordinate clauses, a number of similar 

members, and the parts are generally constructed 

using syntactical parallelism [2]. The second part 

of the given period is a rhetorical question and 

refrain: «Where is she?» [3]. 

The writer appeals to intertemporal 

overlapping memories in the form of opposition, 

as well as a small Theo invented tragedies that 

could happen to the mother, so Theo as a 

teenager was looking for reasons that could delay 

it. There is an internal dialogue between almost 

illusory hope and logic. D. Tartt skilfully depicts 

the boy overwhelmed with panic and almost 

hysterics using mentioned details: the noise of the 

evening bustle contrasts with the silence of the 

empty apartment, Theo was seeking for help at 

home, looking for hope to solving the situation, 

looking for a note, which mom could leave but 

did not find it. Theo was waiting for the mother, 

already knowing that it was useless. The boy 

obviously goes beyond the borders of the 

microcosm in search of moral support, so he calls 

a concierge. Then he dare for more: he switches 

on the TV and understands the reality of recent 

events. He even notes the number of a telephone 

hotline and makes an agreement with himself to 

call if the mother does not appear in half an hour. 

The fact that he has made at least this step 

reassures Theo: he believes that due to his actions 

mom may return faster. The boy hopes that 

number will remain unused. But the mother did 

not come and after five minutes Theo dared to 
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dial a number. The description of the call is 

characterized by the separation of artistic world 

of the novel: empty advertising heard from the 

TV – that’s a world-background and a teenager 

with a handset becomes the embodiment of 

nervous expectation. Occasionally during a 

conversation with the social worker this 

background breaks into Theo’s world by separate 

remarks, as if the big world tries to conduct a 

dialogue with the main character, strengthens the 

fluidity of life outside. However, the life stopped 

in the apartment. The news that the mother was 

not in the list of victims, initially encouraged 

Theo, but the tension did not leave the boy.  

The writer again uses intertemporal 

parallelism: the boy fulfils some calculations. 

Having heard that twenty-one people were killed, 

Theo tries to estimate the measure of the tragedy. 

The boy tries to imagine that enormous quantity: 

«Twenty-one people – a half empty cinema, or, 

for example, a bus; in my English class there 

were three people more». Such calculations turn 

into panic that the boy can barely hold. The 

writer shows how a teenager who’s wanted to be 

independent, becomes a frightened little child, 

ready to shout «Mom!» [3].  

He finds the rescue from panic within the 

planned actions, within the agreement between 

him and his mother: just after the accident he 

does not search for her but goes home to wait 

there, because it was customary in the family, it 

was their agreement. Main character’s absorption 

in own thoughts and the remains of hope is 

emphasized by the retarded artistic time: the boy 

saves himself in the memories and everyday 

actions.  

Frozen artistic time and space are interrupted 

by absurd dynamic element – which is the call to 

the hotline and talk with a social worker. Theo is 

trying to make his own corrections of this unreal 

reality, so while talking he was looking in search 

of unique psychological rescue boats – mother's 

things. He tries to move away from heavy 

anticipation and senseless talk with an indifferent 

person. The original rescue the boy finds is in the 

physical sensation when he realizes he is hungry. 

But he doesn’t stop thinking about mom so leaves 

meal for her, cleans the kitchen, because it will be 

pleasant for her, fixes the drawer. In the drawer 

he finds only some useless rubbish. He’s wasted 

time trying to open so his waiting for mom was 

also fruitless. 

Art time is stretched, just as when Theo has 

just crossed the threshold of the house, he dives 

into sounds, immersed in himself, actually 

listening to the sounds of heartbeat of the house 

and the city. Again the writer resorts the contrast 

between two worlds: the main character notes 

fluidity, life of the world, day and night, everyday 

chores, people around, who seem almost aliens. 

At the time Theo himself seems to be frozen with 

a single question: «What will I do?» [3]. 

With the help of artistic detail the author 

conveys the way the main character is presided 

beyond the objective perception of the world: 

«The flat was blurred, there was a circle of light 

around the lamp which was trembling like a 

halo» [3].  

The next element the author uses is a 

gradation, but descending: the boy, his heart 

fading, runs to open the door, shouting «Mom!». 

Having opened he faces inevitability. The writer 

approaches to bright metaphor to emphasize the 

descending gradation: «My heart flew down 

counting the floors». 

Using detailed description of social workers 

who appeared on the doorstep to destroy what 

remained from boy’s hope and expectation helps 

the author to retain associative narration: «Seeing 

them, I realized that my life as it was before that 

very minute was over» [3].  

Conclusions and prospects for further 

explorations directly. Thus, in the novel The 

Goldfinch D.Tartt declares herself a talented 

master of words, subtle psychologist and 

philosopher. As a surgeon, the writer separates 

one second of expectation from the other, detail 

from detail. Therefore, the reader can observe not 

just a frightened child but deep sorrow of the loss 

of the whole world. This is achieved by the 

skillful combination of visual and auditory details 

that create convex emotionally saturated images 

filled with heartbeat of life. The author dowers 

the main character – both a teenager and an adult 

man – with the ability to see deep philosophical 

maxims in small details, to decipher the message 

from the artist, to understand the dialectical 

interpenetration of life and death. Because of 

such careful author's treatment to the artistic time 

and space the most appropriate way to study 

seems to be the analysis «in succession to the 

author».  
СПИСОК ДЖЕРЕЛ 

1. Мельник Т. Образність художнього 

тексту через призму лінгвістичного аналізу. – 

Севастополь, 2005 // 

www.ukrlife.org/main/minerva/melnyk_lingvo.doc.  

2. Тартт Д. Щегол: Роман // 

www.nemaloknig.info.  

3. Mill, J. S.  1843. A System of Logic 

Ratiocinative and Inductive: Being a connected view of 

the Principles of Evidence and the Methods of 

Scientific Investigation, cited from The Collected 

Works of John Stuart Mill, Volumes 7 (Books I-III), 8 

(Books IV-VI), J.M.Robson (ed.), London and 

Toronto: Routledge and University of Toronto Press, 

1973, 1974.  

4.  NU. 2013. Donna Tartt – Het puttertje.  

 

REFERENCES  

1. Melnyk, T. (2005).  Obrazy khudozhnoi 

liteteratury v svitli lingvistychnoho analizu. [Imagery 

http://www.ukrlife.org/main/minerva/melnyk_lingvo.doc
http://www.nemaloknig.info/
http://www.nu.nl/boek/3582733/donna-tartt---puttertje.html


НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Педагогічні науки Випуск 2 
 

 

95 

of an artistic text through the prism of linguistic 

analysis]. Sevastopol. 

2. Tartt, D. Shhegol: Roman. [Donna Tartt. The 

Goldfinch]. 

3. Mill, J.S.  (1843). A System of Logic 

Ratiocinative and Inductive: Being a connected view of 

the Principles of Evidence and the Methods of 

Scientific Investigation, cited from The Collected 

Works of John Stuart Mill, Volumes 7 (Books I-III), 8 

(Books IV-VI), J. M. Robson (ed.), London and 

Toronto: Routledge and University of Toronto Press, 

1973, 1974.  

4. NU. 2013. Donna Tartt – Het puttertje.  

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА 

КОЗІЙ Ольга Борисівна – кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри 

лінгводидактики та іноземних мов 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету ім. В. Винниченка. 

Наукові інтереси: проблеми викладання 

англійської мови; літературний процес ХХ 

століття. 

 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 

KOZII Olha Borysivna – Ph.D., Аssociate 

Рrofessor Department of Philology and Journalism  

Central Ukrainian State Pedagogical University named 

after V. Vynnychenko. 

Circle of scientific interests: the problems of 

studying English; the literature of the XXth century. 

 

Стаття надійшла до редакції 18.04.2022 р.

  

 

 
 

 
 

UDC 378.018.43  
KULIKOVA Svitlana Viktorivna –  

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor Department of Art Education  

Central Ukrainian Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University 

   ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0003-0397-6853   

          e-mail: svetlanagrozan@ukr.net  

 

DISTANCE FORM OF LEARNING IN THE CLASS OF THE MAIN MUSICAL 

INSTRUMENT (PIANO) 

 

Statement and justification of the 

urgency of the problem. The need to modernize 

higher education in Ukraine and the desire of 

higher education to meet European educational 

standards leads to the use of innovative methods, 

mobile and dynamic forms of learning, including 

distance learning, which has proven effective in 

training professionals in various fields, including 

creative professions.  

Distance learning is one of the new realities 

of modern education. There are now an 

opportunity to rethink some traditional forms and 

methods of teaching, to present them in a new 

way information format. Methods distance 

learning will be practiced in any case and 

therefore arises the need to renew Ukrainian 

education, which in the concept of modernization 

is defined as compliance with modern life needs 

of the country. In these circumstances, the need 

the use of the latest technologies in vocational 

education in various fields today is not is 

questionable. Note that each professional field, 

including art, is different stages of development 

adapts the achievement of innovative research in 

accordance with its specifics, thus creating a new 

educational environment. This fully applies to the 

field music education, despite his commitment to 

maintaining sustainable teaching methods and a 

conservative attitude to innovation, we all 

understand that the Ukrainian education system 

needs radical changes, and now is the time to do 

them. 

However, given the specification of music 

as the most abstract of the arts, and music 

disciplines as disciplines mostly practical, the 

possibility of inclusion or full transition of music 

students to distance learning in higher education 

seems problematic and ambiguous. 

 Analysis of recent research and 

publications. Scientific-pedagogical and 

scientific-methodical investigations of domestic 

and foreign researchers testify to the fact that the 

use of information and communication 

technologies has become an integral part of art 

education.  

The beginning of the XXI century was 

marked by the development and widespread use 

of computer programs and multimedia tools for 

music education: J. Savage (J. Savage), author of 

several projects on music education of children 

through ICT, develops new approaches to 

computer technology. plan, educational goal, 

effective management of the educational process. 

M. Simonson, S. Smaldino, M. Albright and 

others. substantiate the principles of using 

distance technologies for teaching various 

disciplines, including art. 

In domestic science, research on the 

development and use of ICT and multimedia 

technologies in music education are presented in 

the works of G. Alexandrova, O. Afonina,             

A. Bondarenko, L. Vasilieva, V. Zamorotskaya, 

L. Gavrilova, O. Lyashenko, O. Tchaikovsky and 

others, who emphasize that the specific properties 
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of multimedia provide the opportunity to 

illustrate, make available complex material, 

increase emotional impact, intensify the work of 

students and more.  

O. Afonina describes distance learning 

courses in such disciplines as solfeggio, 

organization of concert and touring activities, 

contemporary Ukrainian music, methods of 

teaching music-theoretical disciplines [1],              

L. Gavrilova describes in detail the distance 

learning course «History of Musical Art of 

Ukraine» [4], L. Vasilieva describes the teaching 

of students the elements of distance education in 

the context of the discipline «Analysis of musical 

forms» [3] and more.  

Questions of remote theory and practice        

O. Andreev, Yu. Bogachkov, V. Bykov,                  

H. Weng,            S. Kalashnikov are studying              

G. Kozlakova, I. Kozubovska, V. Kukharenko,      

V. Lugovyi, V. Oliynyk, N. Moiseeva, O. Peters, 

E. Polat, M. Simonson, P. Stefanenko,                       

A. Khutorsky and others. 

In addition, there are many sites on the 

Internet with names such as «online piano 

lessons» or «music lessons via Skype», which 

encourage those interested to get a lesson in 

playing a musical instrument or a vocal lesson 

online.  

However, today it is hardly possible to 

judge the effectiveness of such training. Note that 

in the English-language segment of the Internet, 

notes on «how best to take piano lessons –  online 

or in person?» [5], appeal mainly to the comfort 

of those who want to learn, but not to learning 

outcomes.  

The purpose of the article is to outline the 

problems and prospects of distance education of 

musicians-performers, in particular in the class of 

the main musical instrument (piano).  

The main material of the study. The basic 

principles of distance learning are the 

establishment of interactive communication 

between the student and the teacher without 

ensuring their direct meeting and independent 

development of a certain array of knowledge and 

skills in the chosen course when using certain 

information technologies. The main purpose of 

creating a system of distance education is to 

provide nationwide access to educational 

resources through the use of modern information 

technology and telecommunication networks and 

creating conditions for implementation citizens of 

their rights to education. Distance learning 

provides an opportunity to learn when it is 

convenient for the student, at the pace that he 

chooses (within the established time limits 

conducting courses), in the place where he is, no 

need to spend time on the road to university, for 

delivery of current, and sometimes final 

controls). The main task of distance learning is 

the development of creative and intellectual 

abilities of students through open and free use of 

all educational resources and programs, including 

those available online. 

The introduction of distance education 

fundamentally changes the role positions of 

teacher-student. In the traditional form of 

education, the teacher acts as an interpreter of 

knowledge. With expansion educational space, 

the function of interpretation of knowledge is 

assumed by the student, and the teacher acts as a 

coordinator of this knowledge. He advises 

students, directs the work of cognitive processes 

student, ie takes on the functions of supporting 

the professional development of the student.  

Usual for traditional art education, forms of 

learning are reformatted and adjusted for work 

with gadgets: playing the piano, conducting, 

voice acting in the format video recordings, 

choral parts are surrendered due to audio 

recording, tests become tests. The means of 

implementing distance art education are modern 

information and telecommunication technologies 

with the help of distance learning without 

personal contact between teacher and student, as 

well as specialized computer music programs that 

make the learning process more efficient. To 

date, there are many programs to provide distance 

learning art education, which can be divided into 

three groups: visualization programs, audio 

editors and music editors. 

 The process of teaching musicians-

performers in the classroom of the main musical 

instrument (piano) is based primarily on the 

individual approach of the teacher to the student. 

Professional growth, raising the performance 

level of each student depends on the system of 

rational pedagogical methods and teaching 

methods that the teacher uses throughout the 

educational process. Until recently, the use of a 

distance approach to learning to play the piano, 

which consists of conducting a lesson with the 

help of multimedia technologies, has hardly been 

used by practicing teachers.  

However, the emergency transition to 

distance learning, caused by the need to 

implement the educational process in the acute 

epidemiological situation of 2019–2021, and now 

martial law (from February 2022), forces to 

adjust, adapt existing traditional methods, forms 

of piano lessons to new realities.  

In such a situation, the attention of teachers 

is often focused on distance learning as the only 

opportunity to carry out the educational process. 

On the one hand, not being familiar and natural, 

this form of learning to play an instrument 

becomes an educational organizational 

innovation. On the other hand, it can be 

considered as a method of learning, ie an active 

way of carrying out cognitive activities. In the 



НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Педагогічні науки Випуск 2 
 

 

97 

methodological piano literature, the distance 

approach to learning to play an instrument is 

practically not studied. 

 Scientific publications in this area (I. 

Gorbunova, M. Karaseva, A. Pankova, etc.), as 

well as practical comments and recommendations 

on the Internet pianist teachers (E. Mechetina, E. 

Mikhailov) do not give a clear strategy for 

learning in conditions of «remote» interaction 

between teacher and student-performer. The main 

prerequisite for the use of distance learning can 

be considered the rapid penetration of 

information technology in education.  

Today, the training of a musician-performer 

takes place not only in educational institutions. 

Thanks to Internet technologies, students have a 

great opportunity to listen to on-line broadcasts of 

concerts of leading artists of today, participate in 

workshops, open lessons, webinars and lectures 

of leading masters of music without leaving 

home. Access to electronic resources of the 

world's leading libraries, museums and theaters is 

partially open. Scientific information can be 

obtained from numerous periodicals of electronic 

journals of higher and secondary vocational 

education institutions. The use of multimedia 

directly as a didactic tool in the classroom, in our 

opinion, brings some novelty to the learning 

process, thus acting as a stimulus that motivates 

the learning factor of the modern student [3].  

It should be noted that the active use of 

technology and experiments in the field of music 

began long ago, in the late nineteenth century, 

when the first attempts at recording. Pavlo 

Lobanov, a student of V. Sofronitsky, was one of 

the first who managed to draw the attention of the 

music educational environment to the 

possibilities of technical progress in the process 

of teaching and educating future musicians. He 

recalls that at that time many part-time students 

studied at the institute and they could only come 

to take exams.  

So, the idea arose to help these musicians 

learn with the help of voiced music manuals. 

Recordings of famous teachers' lessons, ie the 

teacher's explanations recorded on a magnetic 

tape or gramophone record, were accompanied by 

musical examples –  the teacher always showed 

how to play this or that episode. Melody released 

more than 30 gramophone records. Among them, 

the documentary recordings of the lessons of G. 

Neuhaus and V. Sofronitsky, as well as the 

lessons of M. Greenberg, A. Ioheles, E. Gnesina, 

and T. Dokshitser aroused great interest. In these 

recordings, well-known performers and teachers 

perform and comment on specific works and the 

subtleties of their performance. At the ISME 

(International Society for Music Education) 

congress in Budapest in 1964, these manuals 

were marked as the first in the world [2].  

It should be noted that the voiced music 

textbooks proposed by P. Lobanov in the middle 

of the twentieth century continue to exist in the 

system of modern music education as a 

methodological support for professional training 

of students. As a rule, they are recorded by 

teachers in audio or video format and consist of 

verbal (guidelines for performance) and musical 

parts (actual performance, demonstration). Their 

didactic function consists in a significant 

informative content (the teacher tells about the 

works, creates an idea of imagery, character, 

methods of performance, etc.); the practical side 

of the performance tasks is clearly realized (the 

teacher performs the work himself, demonstrates 

one or another passage on the instrument, etc.). 

To date, this format is successfully used in 

distance learning of music students. The 

communication between the teacher and the 

student receives feedback, in which the latter 

records his performance and sends it as an audio 

or video file to the teacher for listening, and the 

teacher after listening gives his recommendations 

for performance orally or in writing. The 

developed algorithm of remote interaction (let's 

call it conditionally off-line) is both an auxiliary 

and the main form of contact between teacher and 

student, if it is impossible between them on-line 

communication [4].  

Of course, despite a number of 

conveniences of this format (recording is 

available at any time and from any time of play, 

the ability to repeat the segment of performance 

or comment of interest, training in the absence of 

stable Internet connection, etc.) identified a 

number of critical factors.  

First of all – the impossibility of control by 

the teacher directly at the time of performance of 

a musical work by a student. Filing solutions, 

organization of finger work, freedom of the 

gaming machine at the time of execution of a 

particular stroke, features of pedaling, etc. remain 

«behind the scenes». The student does not always 

have a sufficient level of listening skills, attention 

to detail, sensitivity to properly perform the tasks 

set before him without the help of a teacher. 

Moreover, in this off-line learning format, 

feedback from the teacher will also be provided 

through recording (video or audio).  

Another important factor that is practically 

not realized with the help of this form of work is 

emotional, interpersonal contact with the student. 

This state of affairs can be partially rehabilitated 

by conducting a lesson on-line, when the 

interaction between teacher and students takes 

place in the form of real-time communication on 

the Internet (or mobile). On-line classes require 

technical equipment to transmit and receive audio 

and video information, as well as software to 

support the learning process. Practice shows that 
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mobile phones, tablets, computers (laptops), 

which include a built-in video camera and 

microphone, are most often used for such 

activities. This is the most accessible and 

ergonomic way. But he is also the most criticized. 

Home multimedia devices, even in the most 

expensive price segment, are not able to fully 

display the sound picture. 

Therefore, to achieve optimal detail of the 

sound in the proposed conditions, it is better for 

participants to use a high-quality external 

microphone, which must be located near the 

sound source. It is desirable that there are no 

extraneous electronic devices that create noise 

and interference, and the room does not 

contribute to reverberation (echo). Adherence to 

these conditions will help to conduct classes with 

the student more productively [1].  

So, based on our own experience of distance 

learning, analyzing numerous discussions and 

statements on the Internet, we note that in the 

process of distance learning on educational 

material with students, according to the author, 

more successfully adjusted those tasks based on 

more informative material.  

We include the general musical and stylistic 

characteristics of the work (the list of information 

that requires verbal explanation, discussion, 

analysis, historical facts, etc.); work with musical 

text (text analysis, correction of textual 

inaccuracies, including applicative, phrasing, 

articulation, metro-rhythm, tempo. Work with the 

text should be subject to the mandatory 

availability of music and student music material, 

preferably in one edition).  

The components related to the detail of the 

sound of the texture, agogics, features of 

pedaling, dynamic shades, nuances are a little 

more difficult to adjust. For example, a rather 

powerful sound of the nuance ff, as a rule, is 

distorted during transmission, and such a nuance 

as ppp, risks dissolving in extraneous noise. 

Therefore, a precisely fixed transmission 

performance is unlikely to be achieved even in 

the presence of conditions close to the studio 

recording of sound, high-end equipment and 

instruments. 

Modern universal modernization, 

introduction and development of distance 

learning technology in the field of traditional 

education does not take into account the specifics 

of musical (creative) orientation, where 

individual training to develop an independent 

creative personality of the performer is a given. 

Each individual lesson on a basic musical 

instrument, conducting or singing with a student 

is a certain co-creative act. The teacher 

individually builds a strategy for working with a 

particular student, forms the methods, style and 

course of the lesson depending on the creative 

task facing the student.  

Thus, the technology of teaching 

performance skills, which consists in the 

necessary «live» participation of the teacher, is 

difficult to recover even with the help of modern 

technology.  

Being in the new conditions of distance 

learning in the context of organizing and 

conducting individual classes with students in the 

discipline «The main musical instrument» in the 

piano class, creating new challenges for society 

and the country as a whole. artistic nature, which 

should ensure and improve the effectiveness of 

educational, cognitive, aesthetic and performing 

activities of students, promoting flexibility, 

adaptability, intelligence in the process of rapid 

problem solving.  

Among them are the following problems of 

distance learning in the process of individual 

piano lessons:  

1) unpreparedness of the teacher and the 

student for new educational activity in the 

conditions of remote interaction;  

2) lack of information and communication 

experience in the process of working with a 

student in the piano class in terms of distance 

learning;  

3) insufficient attention to knowledge and 

mastery of technical capabilities in the context of 

educational activities in tandem «teacher-

student», which poses certain obstacles in the 

process of teaching piano for teachers of 

individual disciplines and students;  

4) lack of accessories and headsets for 

virtual online communication (PC camcorders, 

microphones, monitors for skype-connection, i-

pod tripods, etc.). 

Thus, in the context of new challenges of 

society in solving remote problems, the teacher 

must:  

1) be able to respond quickly to non-

standard changes in the educational process 

taking place in the country;  

2) be able to overcome barriers in the use 

and mastery of ICT in the process of organizing 

and teaching individual piano lessons;  

3) be flexible and skillfully use technical 

means of learning and online communication 

(viber-video or voice messages, skype);  

4) combine the teaching mission with a 

computerized distance learning system, 

increasing their professional level of teaching and 

ICT literacy in the process of organizing and 

conducting piano lessons. 

Conclusions and prospects for further 

explorations directly. So, based on all of the 

above, let's determine the possibilities of the 

remote method of work in the piano class. 

 We present them in the form of theses and 

antitheses:  
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– live (face-to-face) contact between teacher 

and student is not always provided, but it requires 

significant creative organization and student 

responsibility in the process of self-preparation;  

– develops independence of thinking, 

creative skills, self-control, but learning is largely 

purely informative, dialogical in nature; gaining 

stage experience and skills to overcome «pop 

excitement» is excluded;  

– there is an individual approach to learning, 

but there is the impossibility of tactile guidance, 

the impossibility of direct emotional contact with 

the teacher and the co-creative atmosphere of the 

lesson;  

– Methodical recommendations of the 

teacher may be obvious, but the lack of quality 

equipment, problems with Internet connection, 

and finally, poor-quality tool can create some 

difficulties in the process of transmitting sound 

material, as well as working with it;  

– technological literacy of teachers and 

students develops, but a certain distance of 

understanding and physical discomfort is created 

in the process of intense listening while working 

on the performance. 

New socio-cultural realities create a need to 

change the forms of learning and revision 

specifics of training performers in the specialty 

«piano». Distance learning involves maintaining 

the basic guidelines for educating pianists.  

Attention to selection is important 

repertoire, a great role should be given to the 

theoretical basis associated with the works. 

Special it is important to highlight the 

problematic aspects, available in the technical 

apparatus, which is much more difficult to do in 

online classes. The need for increasing the 

motivation of performers and orientation them to 

participate in distance competitions. 

Preparation before competitions, video 

recording for applications are a new area that 

needs additional efforts of the teacher and the 

student. This is the sphere of psychological 

attitude, the ability to perform the work without 

the presence of the public, the ability to embody 

their own performing interpretation. 
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ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНО-ТЕОЕТИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

 

Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Вирішення питання 

щодо підвищення якості навчального процесу 

в вищій школі безпосередньо пов’язане з 

проблемою формування дослідно-

пізнавальної та експериментальної активності 

студентів, яка є складовою мотиваційного, 

когнітивного, креативно-рефлексивного 

компонентів професійного становлення та 

однією з головних умов розумового розвитку, 

тому що інтелектуальна сфера успішно 

розвивається лише за умов присутності та 

розвитку пізнавальних потреб. 

Традиційна система освіти недостатньо 

орієнтована на індивідуальність студентів, 

тому необхідний пошук нових систем та 

технологій, форм та методів. Педагогічні 

сучасні технології передбачають новий підхід 

до навчання, виховання та формування 

особистості студента. Без відповідного рівня 

пізнавальної активності в навчально-

виховному процесі не можливе належне 

засвоєння студентами знань, умінь та навичок, 

тому проблема стимулювання пізнавальної, 

дослідницької, експериментальної активності 

та самостійності під час навчання не втрачає 

своєї актуальності, а її розв'язання стає 

можливим за умови наукової розробки й 

застосування педагогічних інноваційних 

технологій у вищій школі, як під час 

аудиторних занять, так і в позааудиторний 

час. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Окремі аспекти використання 

методу художньо-творчого проєкту на 

заняттях з різних дисциплін, зокрема 

музичного мистецтва, у своїх дослідженнях 

розглядали І. Божко, В. Васильев, Г. Дідич,              

А. Капля, Ю. Локарєва, Л. Масол, Т. Новікова, 

О. Олексюк, О. Онопрієнко, Г. Падалка,            

Н. Пахомова, О. Пєхота, О. Тягло,                          

О. Щолокова,  О. Фролов, В. Цимбал та інші. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні 

методики підготовки художньо-творчого 

проєкту в процесі вивчення музично-

теоретичних дисциплін. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. У сучасному освітньому 

просторі набули широкого використання ідеї 

проектного навчання. Проєктна діяльність 

сприяє розвитку дослідницько-пізнавальної, 

експериментальної активності студентів, 

формує вміння самостійно набувати нові 

знання та поєднувати їх в єдину систему, 

організація пізнавальних процесів тощо. 

Проєкт – це поєднання теорії та 

практики, постановка певного розумового 

завдання і практичне його виконання. Освітні 

проекти спрямовані на оволодіння різними 

способами творчої, дослідницької, 

експериментальної діяльності, духовне та 

професійне становлення особистості через 

активні дії й створення суб’єктом власної 

стратегії навчання. 

Слово «проєкт» європейськими мовами 

було запозичене з латині й означає «той, що 

висувається вперед». Згодом проєкт 

починають розглядати як ідею, за якою 

суб’єкт може і має право розпоряджатися 

власними думками. Метод проєктів (від 

грецької – «шлях дослідження») – це система 

навчання, у процесі якої студенти здобувають 

знання шляхом планування і виконання 

практичних завдань (проектів), які поступово 

ускладнюються. 

Серед багатогранної палітри сучасних 

методів проєктної діяльності для творчих 

спеціальностей особливою популярністю 

користується метод художньо-творчих 

проектів. У наш час він уважається 

технологією ХХІ століття, адже дає змогу 

ефективно формувати у студентів ключові 

https://orcid.org/
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компетентності: інформаційно-комунікативну, 

загальнокультурну, громадянську, соціальну; 

дає можливість залучати до науково-дослідної 

та пошукової діяльності. 

Процес музично-теоретичної підготовки 

досить складний і багатофункціональний. 

Програмою факультативів, спецкурсів 

музично-теоретичного спрямування у вищих 

навчальних закладах культури і мистецтва 

передбачено художньо-проектну діяльність 

студентів різних освітньо-кваліфікаційних 

рівнів (бакалавр, магістр). 

Результатом художньо-проектної 

діяльності є презентація художньо-творчого 

проекту на обласних, регіональних, 

всеукраїнських, міжнародних фестивалях-

конкурсах, олімпіадах і наукових 

конференціях. 

Метод художньо-творчих проєктів  є 

універсальним і має широкий спектр, адже в 

ньому студент може творчо самовиразитися у 

різних якостях: виконавця-інструменталіста, 

вокаліста, науковця-дослідника, сценариста, 

режисера, актора, лектора-музикознавця 

тощо. 

Проектна діяльність, як показує досвід її 

організації у процесі вивчення музично- 

теоретичних дисциплін, сприяє розвитку 

творчих якостей особистості студента. Згідно 

з підходами проектної діяльності йде 

орієнтація студентів на власне дослідження, в 

якому передбачається індивідуальний варіант 

вирішення проблеми. Використання методу 

художньо-творчих проєктів сприяє 

забезпеченню умов для розвитку 

індивідуальних здібностей та нахилів, формує 

творче мислення та інтелект, орієнтує 

студентів на самостійну діяльність та 

активізацію навчання. 

Студенти вчаться самостійно планувати, 

організовувати й контролювати свої знання та 

дії. Розробка проєкту починається з 

визначення орієнтовного тематичного плану 

та змісту організації навчання студентів на 

кожному занятті в процесі виконання проекту 

і закінчується рефлексивним аналізом усієї 

діяльності. 

У процесі підготовки художньо-творчого 

проекту на музично-теоретичних дисциплінах 

потрібно правильно поставити мету та 

окреслити основні завдання, серед яких 

виділяємо навчальну, розвивальну та виховну. 

Студенти повинні мати уявлення про 

особливості проектної діяльності, поняття 

«художньо-творчий проєкт», його основні 

етапи; навчитися працювати з інтернет-

ресурсами, оформлювати матеріал в 

мультимедійну презентацію, робити 

рефлексивний аналіз власного виступу. 

Також важлива функція художньо-

проектної діяльності полягає у розвитку 

музичних здібностей студентів (почуття 

ритму, музичний слух, навички чистого 

інтонування) та творчих (артистизм, 

мовленнєва виразність, сценічна майстерність, 

акторська імпровізація). Виховна функція 

полягає у розумінні таких складних 

філософських та естетичних категорій як: 

почуття «прекрасного», «естетичний смак», 

формування художньої культури на 

найкращих зразках літератури, живопису, 

музики, що розширює загальну ерудицію та 

музикознавчий тезаурус. 

У процесі підготовки художньо-творчого 

проєкту пропонуємо застосування таких 

методів навчання: бесіда, ілюстрація, 

театралізація, метод проєктів, метод 

мультимедійної презентації, репродуктивні та 

творчо-пошукові методи. 

Розробка художньо-творчого проєкту 

починається з визначення орієнтовного 

тематичного плану та змісту організації 

навчання учнів на кожному занятті в процесі 

виконання проекту і закінчується 

рефлексивним аналізом усієї діяльності. 

У роботі над індивідуальним проєктом 

визначаємо основні етапи виконання творчого 

проекту: мотиваційний етап; визначення 

проблеми і теми творчого проєкту; 

визначення мети і завданнь, формулювання 

обґрунтування (мотив) вибору саме цієї теми 

творчої роботи; обрання оптимального 

варіанту рішення завдання; складання плану 

роботи для реалізації власного творчого 

проєкту; визначення можливих матеріальних 

затрат в ході виготовлення проекту. 

Мотиваційний етап є важливим у 

підготовці художньо-творчого проєкту. 

Мотивація до навчання, до художньо-

проектної діяльності, потреба займатися 

художньо-творчим проєктом – обов’язкові 

складові мотиваційного компоненту 

професійного становлення особистості 

студентів. Творча активність студента, її 

формування та реалізація залежать від 

розвиненості мотиваційної структури. Такі 

соціальні явища, з одного боку, як знання, 

навички, вміння, звички, з іншого – ідеали, 

інтереси, установки, цінності, переконання, є 

основою творчої активності особистості. Сила 

творчого потенціалу зумовлена не стільки 

наявністю у студента творчих здібностей, 

скільки мотивацією потреби у творчості. 

Саме тому проблема мотивації творчості, 

мотивації займатися музично-теоретичними 

дисциплінами, створювати художньо-творчий 

проєкт, презентувати його перед публікою, 

брати участь у фестивалях-конкурсах є однією 

з найскладніших і актуальних проблем 

психології творчості. 
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Потрібно стежити за тим, щоб навчальні 

завдання не лише відповідали віковим 

обмеженням, а й мали рівень оптимальної 

складності (посильні завдання), сприяли 

виявленню майстерності та компетентності 

студента. Регулювати рівень складності 

завдань, щоразу підвищуючи її, створювати 

ситуації успіху. Надавати студенту право 

вибору теми, музичних ілюстрацій, різних 

навчальних завдань, не обмежуючи при цьому 

його свободи. 

Бажано підбирати тему художньо-

творчого проєкту та навчальні завдання з 

елементом новизни та непередбачуваності, що 

сприяє формуванню внутрішнього інтересу 

під час його виконання. Тому ми пропонуємо 

в роботу над художньо-творчим проектом 

включити мотиваційні вправи, тренінги, 

творчі завдання, мотивуючі запитання: «Яку 

тему тобі б хотілося розкрити не тільки для 

себе, а й для інших людей?». Це яскраві 

сторінки з життя відомих композиторів, цікаві 

історичні факти створення улюбленого твору, 

історія виникнення музичних інструментів, 

історія нашого міста та творчі здобутки його 

яскравих представників у мистецтві тощо. 

Значним доповненням є відвідування 

краєзнавчих та художніх музеїв нашого міста 

з метою ознайомлення з видатними 

особистостями, які жили і творили у різний 

історичний період. 

Важливий етап у підготовці художньо-

творчого проєкту є вибір теми проекту. Як 

допомогти студенту визначитися з темою 

творчого проекту? Викладач з музично-

теоретичних дисциплін, заздалегідь склавши 

список тем проектів (банк проектів), пропонує 

студенту обрати одну з них. Допускається і 

такий варіант, що жодна із запропонованих 

тем не зацікавила студента. У такому разі 

тему проекту студент може придумати 

самостійно. Однак, викладач має допомогти 

студенту визначитися стосовно того, чи має 

він достатньо знань, умінь і навичок, 

необхідних для виконання проєкту на 

самостійно дібрану тему. 

Наступним етапом художньо-творчого 

проєкту є підбір музичних номерів, музична 

ілюстрація доповіді (інструментальна, 

вокальна, вокально-інструментальна) у 

власному виконанні. Дивлячись на зайнятість 

студентів найчастіше вибір творів 

відбувається з основної чи додаткової 

програми профілюючих дисциплін (основного 

музичного інструменту, вокалу, хорового 

класу, театральної студії та ін.). 

Студент з викладачем аналізують тему 

проєкту, змістові лінії, основні образи, 

обирають твори, роблять купюри, винаходять 

музичні фрагменти, які підходять для 

розкриття даної теми. Якщо в репертуарі 

студента немає влучних творів, які 

відображали б основну ідею, студенту 

пропонується заздалегідь опанувати новий 

музичний матеріал, фрагменти творів 

(вокальних або інструментальних). 

У підготовці художньо-творчого проєкту 

важливим етапом є робота з інтернет- 

ресурсами, ознайомлення з комп’ютерними 

програмами та оформлення проєкту у 

мультимедійну презентацію. Викладач 

повинен допомогти оволодіти новітніми 

комп’ютерними програмами, внести 

корективи, створити відеоряд, який допоможе 

розкрити основну тему проекту. 

Робота над текстом, театрально-

мовленєва діяльність включає в себе 

відпрацювання артикуляційних труднощів, 

агогічні вказівки: р, f, creshendo, sf., 

підготовка кульмінації, виразність, артистизм, 

сценічна майстерність (пантоміма, жести), 

відчуття сцени, робота з уявною аудиторією 

тощо. 

Прекрасним доповненням у роботі над 

образом стане показ відео-фрагментів 

видатних поетів, читців, акторів, артистів 

театру. Ми пропонуємо відеофрагменти у 

виконанні Б. Ступки, О. Сумської, Джамали 

та ін.). 

Завершальним етапом підготовки 

художньо-творчого проєкту є робота над 

створенням сценічного образу. Тут у 

допомогу студенту ми пропонуємо перегляд 

сценічних етюдів, які відтворюють людські 

почуття, емоції. У нашому випадку тема 

«Вальсуюче кошеня» продиктувала показ 

етюдів, пов’язаних із тваринами, 

особливостями їх поведінки, спостереження 

за рухами, повадками. Ми пропонуємо 

перегляд сценічних етюдів на тему«Я – 

тварина», «Я – кішка». Після перегляду можна 

запропонувати студенту відтворити образ 

кішки самостійно (під музичний супровід, без 

супроводу). 

Одним із завершальних етапів художньо-

творчого проєкту є рефлексивний етап. Ми 

пропонуємо рефлексивний тренінг «Мій 

ідеальний виступ», що включає осмислення 

поняття «ідеальний виступ», усвідомлення 

своїх задач, мотивація реалізації власного 

проекту, проаналізувати, покритикувати себе. 

Одним з ефективних методів 

рефлексивного етапу є реальна відеозйомка 

виступу (фрагменту), спільний перегляд та 

обговорення. Після виступу перед аудиторією 

бажано запропонувати студенту рефлексивні 

запитання: «Тобі все вдалося? Що не 

сподобалось у виступі? Що заважало? Ти 

чогось злякався? Як виправити дану 

неточність у відтворенні образного змісту?» 
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та ін. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Особливістю музично-

теоретичної підготовки є її багатий виховний, 

формувальний, розвивальний, навчальний 

потенціал, досить тривалий і кропіткий 

процес набуття знань, вмінь і навичок з 

музично-теоретичних дисциплін. 

За ініціативою кандидата педагогічних 

наук, доцента кафедри мистецької освіти 

факультету  педагогіки, психології та 

мистецтв Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені 

В. Винниченка Локарєвої Ю. В. у рамках 

музично-теоретичної асоціації міста 

Кропивницького було введено номінації для 

юних теоретиків і молодих музикознавців на 

Всеукраїнських конкурсах-фестивалях 

«Сходинки до майстерності» ЦДПУ імені                

В. Винниченка (м. Кропивницький) номінація 

«Художньо-творчий проект»; «Тріумф-фест» 

(м. Київ) номінація «Юний теоретик». До цих 

номінацій були розроблені відповідні 

критерії. 

Неодноразово Локарєву Ю. В. 

запрошують головою журі на фестиваль-

конкурс «Тріумф-fest» у музично-теоретичній 

та театральній номінаціях. Студенти класу 

кандидата педагогічних наук, старшого 

викладача Локарєвої Ю. В. кожен рік беруть 

участь на Всеукраїнських фестивалях-

конкурсах та займають призові місця та 

«Гран- прі». 

Розроблені мультимедійні презентації та 

портфоліо художньо-творчих проєктів 

«Молюсь, щоб повернувся», «Класика і рок: 

діалог епох», «Творчість Володимира 

Івасюка», «Ми відповідальні за тих, кого 

приручили», «Вальсуюче кошеня», «Історія 

одного хіта Besame mucho», «Аргентинське 

танго», «Поезія осені під звуки роялю», 

«Таємниче та невідоме з життя Лесі 

Українки» та інші. 
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СТРУКТУРА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  

ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

 

Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Інтеграція вищої 

освіти України до Європейського освітнього 

товариства вимагає модернізації мистецької 

освіти, оптимізації підготовки майбутніх 

фахівців галузі культури і мистецтв 

відповідно до загальноєвропейських 

стандартів та міжнародних умов.  Сучасний 

ринок праці пред’являє вимоги, що постійно 

зростають, як до рівня теоретичних знань 

фахівців галузі культури і мистецтв, так і до 

системи їхніх професійних компетентностей, 

особистісних якостей, здібностей. 

Трансформаційні зміни у професійній 

підготовці фахівців вищої освіти автоматично 

призводять до необхідності докорінних змін у 

підготовці майбутніх фахівців галузі культури 

і мистецтв, як носіїв духовного, 

інтелектуального та культурного потенціалу 

суспільства. За такої ситуації обґрунтування 

структури формування комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців галузі 

культури і мистецтв є актуальним і 

своєчасним. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Дослідженням питань розробки 

наукових основ комунікативної 

компетентності та використання 

компетентнісного підходу в професійній 

підготовці займаються такі вітчизняні 

науковці як: В. Балахтар, Ф. Бацевич, Н. Бібік, 

Р. Гуревич, Н. Гусак, В. Захаров, А. Коберник. 

Когут, Г. Костюк,  Л. Петровська, О. Семеног, 

В. Сидоренко, С. Скворцова, М. Станкін,              

Ю. Федоренко та ін. Наші наукові розвідки 

доповнюють дослідження формування 

комунікативної компетентності здійснені 

вітчизняними науковцями та уможливлюють 

визначення структурних компонентів 

комунікативної компетентності майбутніх 

фахівців галузі культури і мистецтв. 

Мета статті – визначити та 

обґрунтувати структуру комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців галузі 

культури і мистецтв. 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Процес дослідження структури 

комунікативної компетентності майбутніх 

фахівців галузі культури і мистецтв для 

прогнозування можливих підходів до 

визначення структури  комунікативної 

компетентності потребує уточнення та 

визначення основних компонентів 

досліджуваного явища, виходячи з 

особливостей професійної підготовки 

фахівців, які виявляють готовність 

пропагувати кращі зразки музичної, 

хореографічної та сценічної культури, 

збагачувати загальноєвропейські та 

національні культурні цінності. 

Студіювання наукової літератури 

засвідчує, що під комунікативною 

компетентністю науковці розуміють складне 

багатовимірне утворення (Н. Ничкало); 

систему внутрішніх ресурсів (О. Боровець); 

рівень сформованості міжособистісного 

досвіду спілкування (М. Євтух); володіння 

певною системою вмінь і навичок 

міжособистісного спілкування (І. Зязюн); 

наявність необхідних психологічних знань, 

соціальних установок, умінь і досвіду у сфері 

міжособистісного та міжгрупового 

спілкування (Н. Носовець); здатність 
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встановлювати та підтримувати необхідні 

контакти з іншими людьми, а також певну 

сукупність знань, умінь і навичок, що 

забезпечують ефективне спілкування                     

(Н. Борбич). 

Варто зазначити, що з-поміж основних 

компонентів комунікативної компетентності 

людини є комунікативні здібності, тобто її 

знання і уміння налагоджувати контакти і 

процес спілкування, здатність управляти цим 

процесом, уміння представити себе, 

правильно оцінювати свою реакцію і реакцію 

партнерів під час спілкування та при змінах у 

ситуації [1].  У загальному розумінні 

комунікативна компетентність проявляється 

як процес опанування знаннями норм і правил 

спілкування, розвитку особистісного 

потенціалу та вміння контролювати емоції, 

що супроводжують діяльність [3]. Виходячи із 

зазначеного, комунікативна компетентність 

постає як структурний феномен, що містить 

як складові цінності, мотиви, установки, 

соціально-психологічні стереотипи, так і 

знання, уміння та навички. 

Вельми цінним уважається наявність 

комунікативних умінь і навичок, як виду 

професійно-комунікативних здібностей 

майбутніх фахівців галузі культури і 

мистецтв, що відображають рівень їхньої 

готовності до реалізації предметно-фахового 

спілкування, з-поміж яких:  

  опанування соціальною перцепцією, 

взаємне сприйняття співрозмовника у процесі 

спілкування,  коли у якості суб’єктів та 

об’єктів соціальної перцепції можуть 

виступати не тільки окремі особистості, а й 

цілі групи людей; 

  готовність і уміння будувати контакт 

з членами художнього колективу, 

однокурсниками та викладачами для 

спільного розв’язання поставлених завдань; 

  вербальні й невербальні контакти з 

учасниками діалогового процесу, як 

головного засобу передачі інформації, 

організації взаємодії, формування образу, 

думки про співрозмовника, здійснення впливу 

на іншу людину; 

  саморегуляції, як процесу управління 

своїм психоемоційним станом, який 

досягається шляхом впливу людини на самого 

себе за допомогою слів, уявних образів, 

управління м’язовим тонусом і диханням; 

  вміння управляти своєю поведінкою 

та емоціями, від чого залежить 

інтелектуально-розумова діяльність, участь у 

різних мистецьких проєктах, уміння  

виважено керувати своїми емоціями, 

розвинути свій емоційний інтелект; 

  адекватна орієнтація людини в самій 

собі, орієнтація у власному психологічному 

потенціалі й можливості його використання у 

діалозі з однокурсниками та викладачами;  

  вміння толерантно ставитися до 

світоглядної позиції співрозмовника, 

вислухати не нав’язуючи свою думку і 

особистісні переконання, повага до 

професійної діяльності й творчих досягнень 

своїх товаришів; 

  вміння отримувати задоволення від 

процесу спілкування, бажання перебувати 

серед інших людей, готовність підтримувати 

доброзичливий імідж та готовність сприяти 

позитивному емоційному клімату  серед 

учасників творчого колективу; 

  спроможність ефективно взаємодіяти 

з оточенням завдяки розумінню себе й інших 

при постійній видозміні психічних станів, 

міжособистісних відносин і умов культурно-

освітнього середовища, та вимог, які 

ставляться керівником художнього колективу 

або адміністратором закладу; 

  альтруїстичні тенденції в 

комунікативному спілкуванні з товаришами і 

однодумцями, що уважається  найвищою 

цінністю людства, взірцем  рівня 

інтелектуально-художнього розвитку 

особистості. 

Зважаючи на вищезазначене, варто 

наголосити, що комунікативна компетентність 

– це система внутрішніх ресурсів творчої 

взаємодії кожної людини, до яких 

відноситься: позиції спілкування, ролеві 

стереотипи, стереотипи установок, знань, 

умінь, навичок. У найширшому сенсі 

художньо-творче спілкування завжди 

передбачає спонтанний і творчий процес, 

тому варто зазначити, що художньо-творче 

спілкування є динамічним процесом, що 

уможливлює  подальший інтелектуально-

творчий та художньо-емоційний розвиток 

майбутніх фахівців сфери культури і 

мистецтв. До того ж крім особистісних 

особливостей до комунікативної 

компетентності входять особливості 

пізнавальних процесів й емоційної сфери. 

Наразі, комунікативна компетентність 

пов’язана з адекватним використанням і 

творчим застосуванням усієї палітри 

художньо-емоційних і професійно-творчих 

можливостей. 

Таким чином, комунікативна 

компетентність особистості розглядається як 

інтелектуально-моральна категорія, що 

регулює всю систему ставлень майбутніх 

фахівців галузі культури і мистецтв до  

культурно-освітнього процесу й концертно-

виконавської діяльності. 

Комунікативна компетентність 

майбутніх фахівців галузі культури і мистецтв 

має охоплювати компетентність у реалізації 
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перцептивної, комунікативної та 

інтерактивної складових спілкування. Тому в 

структурі досліджуваного виду 

комунікативної компетентності виділяємо 

наступні компоненти: мотиваційно-ціннісний, 

когнітивно-пізнавальний та операційно-

діяльнісний.  

Мотиваційно-ціннісний компонент 
комунікативної компетентності засвідчує 

інтелектуально-художні характеристики 

комунікативної компетентності та знаходить 

своє відображення в потребах та цілях 

гуманістично-творчої комунікативної суб’єкт-

суб’єктивної взаємодії в процесі художньо-

творчої діяльності майбутніх фахівців галузі 

культури і мистецтв у закладі вищої освіти.  

Мотиваційно-ціннісний компонент 

стимулює формування мотиваційно-ціннісних 

уявлень і переконань, які сприяють активізації 

художньо-творчої діяльності та 

уможливлюють:  

 спрямованість до ефективної 

художньо-творчої комунікативної діяльності в 

межах  художнього колективу та суб’єкт-

суб’єктивної взаємодії ;  

 налаштування на можливі варіанти 

удосконалення власної комунікативної 

поведінки в культурно-освітньому середовищі 

та концертно-виконавському просторі; 

 формування ціннісних орієнтацій 

майбутніх фахівців галузі культури і 

мистецтв, які виявляються в їхньому 

ставленні до особистості співрозмовника в 

процесі художньо-творчої діяльності, власної 

особистості, під час інтерпретації та 

виконання музичних творів, сценічних ролей 

та хореографічних композицій.  

Мотиваційно-ціннісний компонент 

представляє ціннісні орієнтації учасників 

культурно-освітнього процесу, які 

виявляються у ставленні майбутніх фахівців 

галузі культури і мистецтв до мистецьких 

традицій, сценічно-виконавської практики, 

особистості учасників культурно-освітнього 

процесу та сценічно-виконавського проєкту.  

Когнітивно-пізнавальний компонент 
комунікативної компетентності уможливлює  

засвоєння знань про: 

 сутність, структуру, функції, стилі, 

закони та особливості спілкування взагалі та 

особливості спілкування в процесі художньо-

творчої діяльності, спільної інтерпретації 

творів різних видів мистецтв, практичного 

втілення інтонаційно-образного змісту 

художнього твору; 

 комунікативні вміння та навички 

майбутніх фахівців галузі культури і мистецтв 

та їх основні характеристики; 

 механізми соціальної перцепції у 

процесі колективного спілкування на основі 

спільної мети та реалізації творчих проєктів; 

 методики впливу  на суб’єкт-

суб’єктивні  процеси та діалогову 

комунікацію  учасників культурно-освітнього 

процесу.  

Когнітивно-пізнавальний компонент 

комунікативної компетентності майбутніх 

фахівців галузі культури і мистецтв 

передбачає володіння певною системою знань 

необхідних для діалогового спілкування, 

володіння механізмами цілепокладання, 

планування аналізу комунікативного процесу, 

самооцінки успішної комунікативної 

діяльності, володіння прийомами комунікації 

у нестандартних ситуаціях, евристичними 

методами вирішення проблем. 

Операційно-діяльнісний компонент 
містить комплекс перцептивних, 

аксіологічних, гностичних умінь і навичок, 

умінь управління комунікативним процесом 

культурно-освітнього середовища, з-поміж 

яких варто виділити наступні:  

 уміння і навички вербальної 

комунікації;  

 уміння і навички невербальної 

комунікації;  

 уміння слухати співрозмовника;  

 уміння використовувати систему 

«пристосувань» у спілкуванні з товаришами 

та викладачами;  

 уміння соціальної перцепції 

(самосприйняття та сприйняття інших);  

 рефлексивні вміння і навички, що 

полягають в умінні аналізувати власні 

індивідуально-психологічні особливості, 

уміння оцінювати власний психічний стан та 

власну поведінку;  

 уміння аналізувати ситуацію, яка 

склалася в художньому колективі та має 

відбутися за вашою участю, що передбачає 

аналіз власних позицій та можливих варіантів 

поведінки учасників культурно-освітнього 

процесу або в процесі аналізу репетиційної 

ситуації перед сценічним виступом;  

 уміння здійснювати проєктну 

рефлексію поведінки інших учасників 

культурно-освітнього процесу з метою 

прогнозування процесу та результату 

комунікації в художньо-творчому колективі; 

 уміння аналізувати ситуацію, яка вже 

відбулася, для подальшого налагодження і 

покращення комунікативних стосунків; 

 організаційно-управлінські вміння та 

навички, які мотивують учасників культурно-

освітнього процесу встановлювати 

особистісні та ділові стосунки з усіма  

членами колективу для ефективного 
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розв’язання поставлених завдань, досягнення 

зазначеної мети; 

 уміння і навички ефективної 

саморепрезентації в художньо-творчій 

діяльності, що уможливлює творче 

самовиявлення та розвиток індивідуальних 

творчих здібностей у тих чи тих видах 

художньо-творчої діяльності. 

Формування операційно-діяльнісного 

компонента комунікативної компетентності 

майбутніх фахівців галузі культури і мистецтв 

сприяло, насамперед, осмисленню суті 

фундаментальної комунікативної одиниці, як 

необхідного компонента спілкування. 

Вербальна й невербальна мова мистецтва, як 

знакові системи стали специфічною формою 

збереження та передачі інформації, зокрема в 

художньо-творчій та сценічно-виконавській 

діяльності. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Таким чином, 

дослідження та обґрунтування структури 

комунікативної компетентності майбутніх 

фахівців галузі культури і мистецтв 

уможливило зосередити увагу на наявності 

комунікативних знань, умінь і навичок, які 

відображають рівень готовності до реалізації 

предметно-фахового спілкування фахівців 

культурно-освітньої та мистецької галузі. 

Комунікативна компетентність майбутніх 

фахівців галузі культури і мистецтв має 

охоплювати компетентність у реалізації 

перцептивної, комунікативної та 

інтерактивної складових спілкування. За 

такого підходу до структури досліджуваного 

виду комунікативної компетентності 

відносимо наступні компоненти: мотиваційно-

ціннісний, когнітивно-пізнавальний та 

операційно-діяльнісний. 

Подальші наукові розвідки можуть бути 

зосереджені на визначенні та обґрунтуванні 

структурно-функціональної моделі 

формування комунікативної компетентності 

майбутніх фахівців галузі культури і 

мистецтв.  
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APPLICATION OF MODULAR-RAYTING SYSTEM OF EVALUATION IN THE 

PROCESS OF FOREIGN (ENGLISH) LANGUAGE LEARNING BY FUTURE SPECIALISTS 

 

 

Statement and substantiation of the 

urgency of the problem. The peculiarity of 

professional training of future law professionals 

in higher education institutions is based on the 

fact that it combines training and performance of 

official duties. This leads to strict regulation of 

educational time and the educational process as a 

whole. Thus, as noted by linguists working on the 

problem of developing foreign (English) 

communication skills [5; 7], mastering a foreign 

(English) language by future law professionals in 

a higher education institution takes place in very 

specific conditions, ie the impact on the quality 

and efficiency of the educational process. Given 

the limited number of classroom hours devoted to 

learning a foreign (English) language, there is a 

need to find ways to optimize the learning 

process and increase the effectiveness of 

teaching. 

Among the main shortcomings of the 

traditional system of control and evaluation in 

higher education institutions in the modern 

educational process are scientists-practitioners [1; 

4, p. 125–129; 8, p. 80–87] highlight the 

following: the lack of systematic control over the 

educational activities of future law professionals 

in the study of a foreign (English) language, 

which is actually reduced to the mark obtained by 

them on the test or exam. This assessment is not 

always objective, depends on a set of random 

factors that do not allow for effective diagnosis of 

the level of process and learning outcomes of 

students – future law professionals, and to 

identify the real level of knowledge of a foreign 

(English) language. 

Analysis the latter research and 

publications. The process of studying the 

essence of the modular rating system of 

assessment and features of the application of this 

control in the process of learning a foreign 

(English) language in students of future law 

professionals were engaged in the following 

scientific personalities, such as M. V. Guseev, 

A. M. Zelnytsky, O. V. Lazahenko, 

N. S. Nazarenko, L. I. Shevchuk, 

P. M. Shcherban and others. 
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The purpose of the study is to reveal the 

essence of the modular rating system of 

assessment in the process of learning in higher 

education, as well as the characteristics of the 

modular rating control of foreign language 

(English) in students of future law students while 

studying in higher education. 

Presentation of the main material of the 

study. The analysis of modern educational and 

training technologies provided an opportunity to 

single out as the most optimal modular rating 

technology, which has a set of specific features of 

innovation and meets the didactic requirements 

for communicative training of future law 

professionals in a multilingual environment. 

Modular -rating technology of education - one 

of the modern and promising innovative areas in 

foreign and domestic educational systems, which 

provide individualization of curricula and ways 

of mastering them depending on the capabilities 

of students and their interests to optimize the 

learning process and improve its efficiency and 

quality [ 9]. 

Under the technology of modular rating 

education, we understand the innovative didactic 

organization of the educational process, which is 

based on the block principle of structuring the 

content of education and its phased targeted 

learning with a high level of independence of 

students, corrective management and form of 

rating control. 

The main purpose of learning a foreign 

(English) language in higher education 

institutions by future law professionals is to 

improve the quality of foreign training by means 

of modern and systematic diagnosis of learning 

outcomes. 

Traditionally, pedagogical diagnostics is 

based on: 

– on the current, intermediate and final 

certification; 

– on the assessment given by the teacher 

for any type of activity; 

– on student activity [ 3, p. 103–105 ]. 

Modular – rating assessment of success, acts 

as an integrated assessment, reflects the various 

aspects of the educational process: 

– quality of education; 

– its effectiveness; 

– diagnosis of the propensity and ability of 

students, future specialists in law, to study certain 

disciplines and, in the context of our study, 

directly to the study of a foreign (English) 

language. 

The essence of the modular – rating control 

system is that the teacher organizes and manages 

the learning process so that this system ensures 

the activity of each student by constantly 

reinforcing his actions with self-diagnosis and 

self-control. The value of the rating of a student, 

a future specialist in law, is determined by the set 

of grades obtained by him on all types of group 

tasks and exams. 

Modular – rating technology for assessing the 

knowledge and performance of students, future 

law professionals – is a system of phased 

organization of control over the acquisition of the 

main program for learning a foreign (English) 

language in higher education using the modular 

principle of the educational process. 

All educational material is divided into 

modules. Each module contains: 

– certain topics; 

– goals and objectives of its study; 

– the number of hours devoted to its study. 

During the derivation of the semester rating, 

points for work during the semester are 

calculated, including intermediate control 

measures [4, p. 125–129]. 

The essence of this control system, which is 

applied to a foreign (English) language as a 

discipline, is based on the fact that the 

accumulation of scores for all types of 

educational activities is carried out by students, 

future law professionals in the process of learning 

a foreign (English) language. 

The requirements for the implementation of 

modular -rating control system are as follows [ 8, 

p. 80–87.]: 

Table 1 

Requirements for the implementation of 

modular rating control system 

№ Requirements 

1 methods and criteria for evaluating 

students of future law professionals are 

developed by the teacher and approved by 

the department; 

2 forms of assessment procedure (testing, 

control work, oral answer, etc.) are 

developed by teachers; 

3 the scale of points is developed and 

communicated to students, future specialists 

in law, at the beginning of each semester; 

4 the results of the current evaluation of 

the educational work of students, future 

specialists in law, in foreign language 

(English) classes are recorded by teachers 

or entered into an electronic database; 

5 the schedule of the educational process 

identifies checkpoints for border control or 

collection of information on the success of 

the learning process of students, future law 

professionals; 

6 the results of the current control are 

significant when setting the assessment of 
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the intermediate control (session). 

 

For its implementation before the beginning 

of the new school year prepared structural and 

logical modules in the discipline «Foreign 

language for professional purposes». Individual 

topics and sections, individual tasks for 

independent study of educational material and the 

like are considered as modules. For such 

modules, threshold values in points were 

developed, which were set to students as ratings 

depending on the quality and duration of tasks 

(table 2): 

 

 

 

Table 2 

Knowledge assessment rating 

100-point scale Traditional scale 

0 - 24 Unsatisfactorily 

25 - 49 Satisfactorily 

50 - 74 Okay 

75 - 100 Perfectly 

 

Each module includes a set of checkpoints 

that the student, a future legal professional, must 

pass in order to obtain admission to the final 

knowledge test. 

At the same time, the rating of each student, 

future law specialist, for passing the intermediate 

certification must be at least 25 points. 

Knowledge is assessed on a 100-point scale. Such 

estimates are taken into account when calculating 

ratings. The traditional scale is used only in test 

books [4, p. 125–129]. 

As shown by the pedagogical experience of 

the modular - rating control system in the process 

of diagnosing foreign language learning (English) 

of students, future law professionals, the 

effectiveness of this system depends largely on a 

number of factors (table 3). 

Table 3 

The main factors influencing the effectiveness 

of the modular rating control system in the 

process of diagnosing the teaching of foreign 

(English) language to students of future law 

professionals 

The 

teacher's 

personality 

Person

al 

characteris

tics of 

students of 

future law 

profession

Organ

ization of 

the 

education

al process 

in a 

higher 

education 

Orga

nization 

of 

control 

of results 

of 

diagnosti

cs of 

als institutio

n 

teaching 

foreign 

(English) 

language 

to 

students 

of future 

specialist

s in law 

Profess

ional 

competenc

e, 

pedagogy, 

methodolo

gical and 

informatio

n culture, 

ability to 

create 

positive 

motivation 

to learn a 

foreign 

(English) 

language, 

etc. 

Presen

ce of the 

formed 

motivation 

to study a 

foreign 

(English) 

language 

and 

communic

ative 

possibilitie

s of 

students of 

future 

specialists 

in law, 

their 

interests, 

inclination

s, etc. 

Form

ation of 

education

al and 

informati

on 

environm

ent and 

psycholo

gical 

climate in 

groups: 

the 

attitude 

to 

learning 

of 

students 

of the 

group, 

the nature 

of student 

relations. 

Obje

ctivity of 

control, 

optimall

y 

selected 

control 

tasks; 

use of 

various 

forms of 

control 

and so 

on. 

 

The technology of modular - rating education 

is based on didactic principles that determine its 

general direction, goals, content, methods of 

organization and management of cognitive 

activity. 

The guiding principles of modular 

technology, which serve as a didactic basis for 

education, which define all researchers and 

scholars who have considered and are 

considering our proposed problem, and reduce to 

the following: 

1. The principle of modularity determines 

the clear structuring of the content of education 

and the organization of forms and methods of 

educational and cognitive process. Learning is 

based on functional units, blocks – modules 

focused on achieving specific didactic goals. A 

separate module is a system of interconnected 

and moving educational elements. 

2. The principle of separation from the 

content of conditioned elements requires the 

presentation of educational material within one 

module as a whole, not only aimed at solving the 

integrated didactic goal, but also has a structure 

consisting of conditioned but interconnected 

elements. 
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3. The principle of flexibility is expressed 

in providing the possibility of adapting the 

content of education and ways of its assimilation 

to social needs, conditions of the educational 

process and individual characteristics of students. 

In the implementation of this principle it is 

necessary to individualize the learning 

technology with preliminary initial diagnosis of 

knowledge and psychomotor characteristics of 

students. 

4. The principle of dynamism provides the 

ability to freely adjust the content of the module 

depending on the social order. This moment is 

provided by the construction of educational 

material, the elements of the variable part of 

which could be sufficiently independent of each 

other, which would quickly change, supplement 

and develop the educational material of each 

module, as well as create new modules based on 

mobility and interchangeability of these elements. 

Mobility, regrouping of modules allows for 

integration and differentiation of the subject 

content of education, provides variability of the 

combination of basic and additional disciplines 

depending on the specialty, forms of education 

and other conditions. 

5. The principle of effectiveness and 

efficiency of knowledge and their systems 

involves the organization of the educational 

process in the form of learning in inseparable 

connection with skills based on independent 

problem-solving, initiative and creativity of 

students; and provides the ability to transfer 

knowledge from one activity to another. 

6. The principle of awareness of the 

perspective is associated with the understanding 

and awareness of students of learning objectives 

(intermediate and final) as a perspective of 

practical (professional) activities. The 

implementation of this principle involves the 

introduction of such stimulating links as the 

problem situation, information visualization, 

professional - applied orientation, which provide 

positive motivation for learning and develop the 

cognitive interest of students. 

7. The principle of feedback provides 

management of the learning process through a 

system of control and self – control of learning 

the material of the module. 

8. The principle of parity requires a 

transition from information-controlling to 

consultative-coordinating function of the teacher, 

which provides joint work between teachers and 

students [8, p. 80–87]. 

The implementation of these principles 

provides specific features of modular rating 

technology, which fundamentally distinguishes it 

from other types of educational technologies: 

1. The content of education is formed in 

the form of autonomous blocks (modules), which 

contain a consistent presentation of theoretical 

material, methodological guidance for its 

assimilation and a system of assessment and 

control of knowledge, which allows you to adjust 

the learning process. 

2. High level of self-organization (self-

education, self-government, self – control) of 

educational and cognitive activities of students, 

which is provided with a subjective-subjective 

basis of the relationship between teacher and 

student. 

3. High degree of variability of education 

and adaptation of the educational process to 

social needs, conditions of the educational 

process and individual characteristics, 

opportunities and requests of students [5] . 

The objectives of the introduction of modular 

rating system in foreign (English) classes in 

higher education institutions are: 

– improving the quality of education 

through profiling and selection of relevant speech 

material; 

– implementation of regular control and 

rating assessment of the quality of education of 

students of future law specialists in their 

mastering of the discipline; 

– stimulation of cognitive activity and 

management of independent work of students of 

future specialists in law; 

– reducing the role of random factors and 

stressful situations in exams and tests; 

– even distribution of the workload of 

students of future law professionals and teachers 

during the semester [4, p. 125–129 ]. 

Each stage of work begins with an 

introductory practical lesson, during which 

students get acquainted with the goals and 

objectives of a particular module, the 

requirements for a particular component. The 

next step is individual work on the relevant 

elements of the module. 

Experience in the conditions of modular 

rating training indicates that for the effectiveness 

of the modular rating system it is necessary to 

comply with certain conditions: 

1) Openness, transparency of assessment 

results (criteria for assessing knowledge should 

be known to students of future law professionals 

from the first days of the semester). To do this, at 

the beginning of the module, each student must 

receive an information letter, which prescribes 

the rules and conditions of studying the discipline 

«Foreign language for professional purposes» in 

the modular rating system, as well as for the 

desired openness of the teaching process. points 

in an electronic or printed journal that is publicly 

available. 

2) Stimulating the quality and rhythmic 

work of students (incentives, benefits, additional 

opportunities, etc.). 
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3) The use of various forms of independent 

work and control of knowledge [9] . 

Formation of communicative competence in 

foreign language classes, and in our case in 

English, in terms of modular rating system has its 

advantages: 

1. Increasing the cognitive activity of 

students, which has a positive effect on the 

growth of independence of students, future law 

professionals. 

2. Scoring rating system for assessing the 

quality of knowledge helps to reduce stressful 

situations during the current control for both 

students and teachers. 

3. Learning becomes personality-oriented, 

at the center of which is a specific student, a 

future specialist in law. 

4. Rhythmic, systematic activity of both 

students and teachers is provided [5] . 

The basic concept of the technology of 

modular - rating education is the concept of 

«learning module» as an autonomous, target, 

complex organizational and methodological unit 

of the discipline, which contains the following 

invariant structural elements (blocks): 

1. The target block includes the definition 

of the educational goal and control tasks facing 

students. The goals should be activity-oriented 

and diagnostic in nature, to record the changes 

that are planned in the ways of the student's 

future law specialist. 

2. The effective block includes a list of 

requirements for the assessment of knowledge 

and skills that must be formed as a result of 

achieving the educational goal. The results 

establish that the student will know and be able to 

do after completing the study of this module, 

what standards will meet its activities, or in what 

conditions he will be able to apply their skills. 

3. The training block includes a set of 

educational information needed for the study, and 

a reference to the correction field, which 

determines the probability of the problem area of 

content. 

4. The methodical block contains 

methodical guide on achievement of the 

educational purpose and the decision of the set 

tasks, carrying out self-control and correction of 

educational model: the instruction on forms of the 

organization of training, methods of assimilation 

of the maintenance, didactic means (textbooks, 

reference books, manuals, etc.). 

5. The control and correction unit contains 

a set of didactic means of measurement (input, 

current, output – intermediate control tasks), 

which meet the objectives of the educational 

model and are designed to establish the level of 

achievement of learning outcomes and correction. 

The sequence of modular blocks is 

determined by the logic of modular education: at 

the beginning of the module the student must 

clearly know the purpose and objectives of 

training in this training module, have a clear idea 

of the results he must achieve after studying the 

training module, know the content. educational 

information necessary for the study, have a 

methodological guide to master the content of 

education, know about the forms and methods of 

control and the possibility of correction [4, p. 

125–129]. 

The model of the second component of the 

modular rating technology - the training program 

has the following components: 

1. The organizational section includes a 

comprehensive didactic purpose and objectives of 

training, requirements for the level of mastering 

the content of the discipline, the volume and 

normative continuation of training. 

2. The educational and methodical section 

contains technological maps of educational 

models and methodical manual for the teacher. 

3. The information section includes 

information support of the discipline (basic 

literature, additional and additionally 

recommended); material and technical support of 

the discipline; standards and materials of rating 

control (input, intermediate and final). 

The effectiveness of any learning technology 

is largely determined by the quality of the 

textbook, adopted as a basic didactic tool [ 3, p. 

102–105 ]. 

The chosen methodological model of this 

manual gives students the opportunity to clearly 

present the content of training and prospects for 

the practical application of acquired skills. This 

contributes to the productive assimilation of 

educational information, which can be explained 

by the following features: reliance on modern 

pedagogical innovative technologies that meet 

didactic principles (science, accessibility, clarity, 

connection of theory with practice, awareness and 

activity) and methods ( explanatory – illustrated, 

reproductive, partial-search, project) traditional 

pedagogy [6]. 

Each topic should be constructed as a separate 

element of the training module, which contains a 

theoretical part in a concise, abstract form 

(reference syllabus) and a workshop that includes 

a list of references with pages for independent 

work and practical tasks. The structure of the 

modular manual should also include: a block of 

control materials, a list of recommended reading 

and application materials that provide students 

with reference and illustrated information needed 

to perform practical tasks. 

The modular structure of the manual provides 

an opportunity to transform the study material 

depending on the form of study: full-time, part-

time, individual; increase (decrease) the volume 
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and number of modular elements, identify and 

form new models [6]. 

Conclusions and prospects for further 

researches.  Thus, based on the study of the 

effectiveness of modular – rating control system 

in the process of diagnosing foreign language 

learning (English) by students of future law in 

higher education, it can be noted that the use of 

this system has certain advantages that allows 

better diagnosis motivation to learn a foreign 

(English) language. 

Among the main advantages of modular - 

rating control system are: the ability to constantly 

exercise current and intermediate control in the 

process of studying the discipline; the ability to 

assess the results of individual stages of control, 

ensuring their reliability and objectivity; 

formation of skills of independent work of 

students of future specialists in law in learning a 

foreign (English) language. 

Thus, it can be noted that the modular - rating 

control system disciplines students of future law 

professionals, leads to increased motivation to 

learn a foreign (English) language and the use of 

such skills in future professional activities. It is 

quite comfortable for students of future law 

professionals with different levels of foreign 

language proficiency (English) and provides 

flexibility in the educational process, promotes 

individualization of learning. 
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ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ОСОБЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

Постановка та обґрунтування 

актуальності проблеми. Педагогічна 

практика майбутнього вчителя української 

мови та літератури – обов’язковий складник 

освітнього процесу. Основною метою 

педагогічної практики в закладах вищої освіти 

є формування в здобувачів умінь творчо 

використовувати в педагогічній діяльності 

науково-теоретичні знання й практичні 

навички, опановані в процесі вивчення 

педагогічних дисциплін. 

Практична підготовка студентів 

реалізована через педагогічну практику. 

Термін «практика» походить від грецького 

слова «праксис», що в перекладі означає 

«діяння», «активність», «діяльність». В 

«Енциклопедії освіти» зазначено, що 

педагогічна практика – це обов’язковий 

елемент навчального процесу педагогічних 

університетів, який передбачає професійну 

підготовку педагогічних кадрів та підвищення 

їхньої кваліфікації [1, с. 647].  

Практична підготовка осіб, які 

навчаються в закладах вищої освіти, 

організована через проходження практики на 

підприємствах, в установах та організаціях, 

згідно з договорами, укладеними закладами 

вищої освіти, або в структурних підрозділах 

установи, що забезпечують практичну 

підготовку. Керівники підприємств, установ 

та організацій зобов’язані створити належні 

умови для проходження практики на 

виробництві, дотримання правил і норм 

охорони праці, техніки безпеки й виробничої 

санітарії відповідно до законодавства [2]. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Концептуальні підходи до 

організації педагогічної практики в сучасних 

умовах обґрунтовано в наукових 

дослідженнях за кількома напрямами: 

особливості педагогічної практики в системі 

ступеневої підготовки фахівців 

(Т. Завгородня, Л. Машкіна, М. Шкіль), 

загальні питання організації педагогічної 

практики (О. Біда, В. Ковальова, О. Лемер, 

О. Матвієнко, І. Мороз, М. Сметанський, 

В. Шахов); готовність здобувачів 

педагогічних закладів вищої освіти до 

педагогічної практики (Л. Кондрашова, 

В. Майборода, Г. Нагорна, Г. Штельмах).  

Мета статті – проаналізувати різновиди 

педагогічної практики, обґрунтувати їхню 

роль у системі практичної підготовки 

майбутніх фахівців української мови та 

літератури. Для досягнення мети застосовано 

комплекс таких методів: загальнонаукові 

(аналіз, синтез, систематизація, порівняння, 

узагальнення – для вивчення праць 

зарубіжних і вітчизняних учених, 

опрацювання інформації з офіційних сайтів 

закладів вищої освіти); конкретно-наукові 

(категорійний аналіз – для з’ясування змісту 

різновидів педагогічної практики; структурно-

функційний аналіз – для опису змістових 

особливостей проведення практики та їхнього 

впливу на фаховий розвиток фахівців цього 

напряму). 

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Учені наголошують на 

необхідності й водночас на складності 

підготовки вчителя нового типу в сучасній 

системі педагогічної освіти. Зафіксувати 

достатній рівень професійної компетенції 

можна лише в разі сформованих знань, умінь, 
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навичок, внутрішнього світу особистості. 

Професійна компетентність учителя 

української мови та літератури – це здатність 

фахівця розв’язувати різні професійні 

завдання (методичні, наочні, діагностичні та 

ін.). У системі професійної підготовки вчителя 

української мови та літератури важлива роль 

належить педагогічній практиці, яка є 

необхідним етапом підготовки здобувачів до 

освітньої діяльності. Під час проходження 

педагогічної практики здобувачі освоюють 

практичну педагогічну діяльність з 

елементами науково-дослідницької роботи. Це 

дає змогу оволодіти методами дослідження, 

виробити здатність спостерігати, 

узагальнювати, робити висновки, вивчати 

певну проблему.  

У «Концепції педагогічної освіти» 

наголошено, що практичну підготовку 

реалізують через навчальні й фахові 

педагогічні практики [3]. Форму, тривалість і 

терміни проведення практики вибирають 

окремо для кожної спеціальності, зважаючи 

на особливості освітньо-кваліфікаційного 

рівня та специфіку закладів вищої освіти.  

Освітньо-професійна програма 

передбачає проведення різних типів практики. 

Згідно з результатами аналізу освітньо-

професійної програми, запропонованої 

закладами вищої освіти України зі 

спеціальності 014 «Середня освіта 

(Українська мова та література)» [4; 5; 6; 7; 8], 

що готують учителів української мови та 

літератури, заплановано такі різновиди 

практики: педагогічна, фольклорна, 

діалектологічна, виховна практика з 

методикою роботи в ДОЦ, пропедевтична 

практика з української мови, педагогічна 

практика з української мови та літератури, 

психолого-педагогічна, практика з 

позанавчальної виховної роботи, літературно-

краєзнавча практика тощо (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Різновиди педагогічної практики  

майбутніх учителів української мови та 

літератури 

Назва практики Особливість 

Педагогічна практика Запланована в програмі другого (магістерського) рівня.  Практика 

передбачає оволодіння сучасними навичками організаційно-виховної та 

навчально-методичної діяльності, формами, методами, прийомами й 

технологіями навчання. 

Літературно-

краєзнавча практика 

Передбачена в програмі першого (бакалаврського) рівня. Практика дає 

змогу ознайомитися з об’єктами та джерелами літературного краєзнавства, 

схарактеризувати форми й види літературно-краєзнавчої роботи в школі в 

позашкільний час, вивчити історію літературного краєзнавства, 

проаналізувати творчість відомих письменників, праці яких запропоновані 

для вивчення в загальноосвітній школі. 

Практика з 

позанавчальної виховної 

роботи 

Організована в межах програми першого (бакалаврського) рівня. Цей 

вид практики – початковий етап практичної підготовки, що має на меті 

опанування майбутнім учителем методики виховної роботи в її 

різноманітності та складності. У ході практики майбутній педагог 

навчається проводити позакласні й позашкільні заходи, організовувати 

виховну роботу з дітьми, закріплює професійні педагогічні вміння та 

навички. 

Психолого-

педагогічна практика 

Запропонована в програмі першого (бакалаврського) рівня. Зміст 

практики передбачає поглиблення й закріплення знань із психолого-

педагогічних дисциплін, формування продуктивних умінь із їх практичної 

реалізації; розвиток умінь і навичок самостійного планування, організації та 

проведення навчально-виховної, методичної роботи в умовах навчального-

виховного закладу; вивчення й узагальнення здобувачами накопиченого в 

навчально-виховному закладі передового педагогічного досвіду; сприяння 

самооцінюванню здобувачем-практикантом критичної психолого-

педагогічної діяльності, творчому аналізу психолого-педагогічних ситуацій 

та прагненню до постійного самовдосконалення. 

Педагогічна практика 

з української мови та 

літератури 

Організована в межах програми першого (бакалаврського) рівня. Мета 

практики – засвоєння студентами сучасних принципів, методів, засобів 

навчання української мови і літератури, формування на базі психолого-

педагогічних та фахових знань професійних умінь і навичок для реалізації 

навчально-виховного процесу з української мови і літератури в закладах 

загальної середньої освіти на засадах академічної доброчесності, набуття 

первинних навичок професійної діяльності й вироблення вмінь самостійно 

виконувати типові професійні завдання, застосовувати та продукувати нові 

знання для розв’язання проблемних педагогічних завдань у галузі навчання 

української мови і літератури в базовій (середній) школі. 

Педагогічна практика 

з англійської / польської 

мови та зарубіжної 

літератури 

Передбачена в програмі першого (бакалаврського) рівня. Спрямована 

на підготовку до виконання професійних обов’язків учителя польської мови 

і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури, класного керівника 

в закладах загальної середньої освіти, організатора гуртків філологічного 

спрямування, викладача закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 

формування здатності до самоосвіти та професійного самовдосконалення 

впродовж життя. 

Пропедевтична 

практика з української 

мови  

Наявна в програмі першого (бакалаврського) рівня. Зорієнтована на 

розвиток мотиваційного, когнітивного, операційного компонентів 

професійного становлення майбутнього вчителя, на формування 

професійної культури як структуранта фахового становлення майбутнього 

вчителя. 

Ознайомча практика Запланована в програмі першого (бакалаврського) рівня. Практика 

систематизує й поглиблює знання про методику підготовки вчителів 

української мови; сприяє формуванню особистого стилю викладання, 

об’єктивному оцінюванню своїх можливостей, застосуванню різноманітних 

методів і прийомів навчання, сучасних педагогічних технологій, а також 

спонукає здобувачів-практикантів до подальшої активності й самостійності 

в набутті професійних, перцептивних, проектувальних, адаптивних, 

організаційних, пізнавальних умінь. 

Виховна практика з 

методикою роботи в ДОЦ 

Запропонована в програмі першого (бакалаврського) рівня. Практика 

передбачає опанування практикантами вміння вести виховну роботу з 

дітьми в класі; накопичення уявлень про характер і зміст позанавчальної 

виховної діяльності й функційних обов’язків викладачів, вихователів, 

організаторів; вивчення специфіки організації позакласної виховної роботи в 

умовах різного типу шкіл; оволодіння методами та прийомами вивчення 

вікових й індивідуальних особливостей школярів. 

Фольклорна практика Організована в програмі першого (бакалаврського) рівня. Проходження 

практики вможливлює збирання й систематизацію регіонального фольклору, 

закріплення та практичне застосування теоретичних знань, отриманих в 

теоретичних курсах із різних дисциплін філологічного циклу, розвиток 

комунікативних навичок здобувачів, дослідження найбільш талановитих і 
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відомих місцевих носіїв фольклорної традиції, фіксування їхнього 

фольклорного репертуару, аналіз основних локальних форм трансмісії 

фольклорних традицій; огляд поширення постфольклорних явищ. 

Діалектологічна 

практика 

Наявна в програмі першого (бакалаврського) рівня. Проведення 

практики дає змогу закріпити знання з української діалектології, зібрати 

діалектні матеріали за пропонованим питальником, увести до наукового 

обігу новий фактичний матеріал, суттєво сприяє поглибленню 

лексикологічних, семасіологічних, етимологічних та інших досліджень з 

української мови. 

Редакторська 

практика 

Передбачена в програмі першого (бакалаврського) рівня. Практика має 

на меті допомогти в набутті первинного досвіду роботи в друкарні та під час 

виконання редакційних доручень. Зміст діяльності здобувача-практиканта 

полягає в тому, щоб під керівництвом досвідченого редактора й видавця 

практично пізнати шлях створення видавничого продукту, а також 

випробувати свої сили в процесі виконання окремих обов’язків редактора, 

видавця й кореспондента редакції. 

Навчальна практика з 

психології 

Окреслена в програмі першого (бакалаврського) рівня. Перебіг 

практики дає змогу вивчити психологічні характеристики навчально-

виховного процесу в закладах середньої та вищої школи; підготувати 

психологічне обґрунтування різних форм організації навчально-виховного 

процесу в школах, гімназіях, ліцеях, технікумах, закладах вищої освіти; 

проводити психодіагностичне дослідження різних сфер психічної діяльності 

учнів або здобувачів; створювати банки емпіричних даних; формулювати 

психологічні рекомендації щодо розвитку або корекції психічних явищ в 

осіб. 

*Таблиця складена автором на основі 

джерел [4; 5; 6; 7; 8]. 

 

Усі різновиди практики сприяють 

отриманню програмних результатів навчання 

майбутніми вчителями української мови та 

літератури. На підставі аналізу освітньо-

професійних програм з-поміж основних 

компетентностей, що опановують майбутні 

вчителі української мови та літератури, 

виокремлено такі:   

– здатність діагностувати й розв’язувати 

складні педагогічні та навчально-методичні 

завдання в галузі дидактики, ухвалювати 

рішення, пропонувати методики, засоби, 

форми та способи навчання; 

– здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово;  

– здатність до ефективної комунікації, 

готовність до співпраці з колегами, уміння 

працювати в колективі;  

– здатність навчатися й оволодівати 

сучасними знаннями; 

– здатність до самостійного пошуку та 

оброблення інформації з різних джерел;  

– здатність виконувати навчально-

дослідницькі завдання;  

– володіння базовими знаннями з 

методики навчання української мови; 

– уміння їх реалізувати, застосовувати 

базові методичні знання та вміння для 

формування ключових і предметних 

компетентностей;  

– здатність організовувати навчально-

виховний процес з української мови, 

контролювати та оцінювати навчальні 

досягнення учнів; 

– здатність вибирати методи, форми й 

засоби навчання української мови, що 

спрямовані на розвиток здібностей учнів; 

– здатність діагностувати, 

прогнозувати, забезпечувати ефективність та 

корегування освітнього процесу для 

досягнення програмних результатів навчання 

й допомоги здобувачам освіти в реалізації 

індивідуальних освітніх траєкторій;  

– здатність ефективно працювати з 

інформацією (добирати необхідні відомості з 

різних джерел, зокрема з фахової літератури 

та електронних баз, критично аналізувати й 

інтерпретувати інформацію, упорядковувати, 

класифікувати та систематизувати дані);  

– здатність розуміти основні проблеми 

філології та підходи до їх розв’язання із 

застосуванням доцільних інноваційних 

методів; 

– здатність проводити лінгвістичний 

аналіз текстів різних стилів і жанрів; 

– здатність застосовувати в професійній 

діяльності нормативні засоби мови в усному 

та писемному мовленні, з огляду на змістове 

наповнення;  

– здатність організовувати освітній 

процес з української мови в школі, 

використовуючи прогресивні методи й 

технології навчання, розвивати в учнів інтерес 

до філологічних і суміжних наук, 

організовувати індивідуальну роботу з учнями 

за програмами різного рівня (академічного, 

профільного, поглибленого); 

– здатність об’єктивно оцінювати 

науково-методичну інформацію;  

– здатність професійно застосовувати 

наукові знання в освітній діяльності; 

– здатність використовувати педагогічні 

технології в навчально-виховному процесі;  

– здатність добирати систему завдань для 

контролю й корекції знань учнів, 

організовувати процес власного навчання та 

самоосвіти. 

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. На підставі дослідження 

освітньо-професійних програм у різних ЗВО 

підсумовано, що кожен різновид педагогічної 

практики відіграє важливу роль у підготовці 

майбутнього вчителя української мови та 

літератури, також має свої особливості. 

Зафіксовано кілька типів практики: 

педагогічна, фольклорна, діалектологічна, 

виховна практика з методикою роботи в ДОЦ, 

пропедевтична практика з української мови, 

педагогічна практика з української мови та 

літератури, психолого-педагогічна, практика з 

позанавчальної виховної роботи, літературно-

краєзнавча практика й ін., що відрізняються за 
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обсягом, метою, завданнями та значенням. 

Практична підготовка загалом сприяє набуттю 

фахового досвіду, формуванню вмінь і 

навичок, опануванню нових знань, розвитку 

професійних компетентностей, оптимізує 

розвиток педагогічних здібностей, посилює 

внутрішню готовність працювати з дітьми в 

закладах освіти. Завдяки такому різновиду 

підготовки, здобувачі освіти мають змогу 

перевірити рівень теоретичних знань із 

психології, педагогіки й окремих методик, 

апробувати вміння творчо застосовувати 

знання, практичні навички в умовах 

професійної діяльності. 

Перспективи подальших наукових 

розвідок можуть бути пов’язані з 

дослідженням навчальних компонентів 

освітньо-професійної програми підготовки 

майбутніх вчителів української мови та 

літератури. 

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ 

1. Енциклопедія освіти / Академія 

пед. наук України; головний редактор 

В. Г. Кремінь. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 

1040 с.  

2. Про вищу освіту: Закон України 

від 1 липня 2014 р. № 1556-VII. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/ (дата звернення: 

10.05.2022). 

3. Концепція педагогічної освіти: 

схвалено колегією Мін-ва освіти України 23 

груд. 1998 р., протокол №17/1–5 (1999). 

Інформ. зб. Мін-ва освіти України, 8–23. 

4. Освітньо-професійна програма 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 014 Середня освіта (українська 

мова та література) Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла 

Тичини. URL: https://bit.ly/3NAgpHv (дата 

звернення: 10.05.2022). 

5. Освітньо-професійна програма 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 014 Середня освіта (українська 

мова та література) Волинського 

національного університету імені Л. України. 

URL: https://bit.ly/38RtH3R (дата звернення: 

10.05.2022). 

6. Освітньо-професійна програма 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 014 Середня освіта (українська 

мова та література) Національного 

педагогічного університету імені В. Гнатюка. 

URL: https://bit.ly/3MQBj5r (дата звернення: 

10.05.2022). 

7. Освітньо-професійна програма 

першого бакалаврського рівня вищої освіти 

спеціальності 014 Середня освіта (українська 

мова та література) Ніжинського державного 

університету імені М. Гоголя. URL: 

https://bit.ly/38Kbgy5 (дата звернення: 

10.05.2022). 

8. Освітньо-професійна програма 

першого бакалаврського рівня вищої освіти 

спеціальності 014 Середня освіта (українська 

мова та література) Херсонського державного 

університету. URL: https://bit.ly/3GikSfL (дата 

звернення: 10.05.2022). 

 

REFERENCES 

1. Kremen, V. (2008).  Entsyklopediya 

osvity. [Entsyklopediya osvity]. Kyyiv.  

2. Pro vyshchu osvitu (2014): Zakon 

Ukrayiny vid 1 lypnya 2014 r. № 1556-VII  

3. The concept of pedagogical education 

(1998): approved by the board of the Ministry of 

Education of Ukraine on December 23. 1998, 

Protocol №17 / 1–5 (1999). Inform. coll. Ministry 

of Education of Ukraine, 8–23 [in Ukrainian]. 

4.  Osvitnʹo-profesiyna prohrama druhoho 

(mahistersʹkoho) rivnya vyshchoyi osvity 

spetsialʹnosti 014 Serednya osvita (ukrayinsʹka 

mova ta literatura) Umansʹkoho derzhavnoho 

pedahohichnoho universytetu imeni Pavla 

Tychyny. (2018). [Educational and professional 

program of the second (master's) level of higher 

education in specialty 014 Secondary education 

(Ukrainian language and literature) of Uman 

State Pedagogical University named after Pavel 

Tychyna]. Uman.  

5. Osvitnʹo-profesiyna prohrama pershoho 

(bakalavrsʹkoho) rivnya vyshchoyi osvity 

spetsialʹnosti 014 Serednya osvita (ukrayinsʹka 

mova ta literatura) Volynsʹkoho natsionalʹnoho 

universytetu imeni L. Ukrayiny. (2021). 

[Osvitn'o-profesiyna prohrama pershoho 

(bakalavrs'koho) rivnya vyshchoyi osvity 

spetsial'nosti 014 Serednya osvita (ukrayins'ka 

mova ta literatura) Volyns'koho natsional'noho 

universytetu imeni L. Ukrayiny].  

6. Osvitn'o-profesiyna prohrama pershoho 

(bakalavrs'koho) rivnya vyshchoyi osvity 

spetsial'nosti 014 Serednya osvita (ukrayins'ka 

mova ta literatura) Natsional'noho 

pedahohichnoho universytetu imeni V. Hnatyuka. 
(2022). [Educational and professional program of 

the first (bachelor's) level of higher education in 

specialty 014 Secondary education (Ukrainian 

language and literature) of the National 

Pedagogical University named after V. Hnatiuk]. 
Ternopil.  

7. Osvitn`o-profesijna programa pershogo 

bakalavrs`kogo rivnya vy`shhoyi osvity` 

special`nosti 014 Serednya osvita (ukrayins`ka 

mova ta literatura) Nizhy`ns`kogo derzhavnogo 

universy`tetu imeni M. Gogolya. (2017). 
[Educational and professional program of the first 

bachelor's level of higher education in specialty 

014 Secondary education (Ukrainian language 

and literature) of Nizhyn State University named 

http://zakon.rada.gov.ua/
https://bit.ly/3NAgpHv
https://bit.ly/38RtH3R
https://bit.ly/3MQBj5r
https://bit.ly/38Kbgy5
https://bit.ly/3GikSfL


НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Педагогічні науки Випуск 2 
 

 

118 

after M. Gogol]. Nizhyn. 

8. Osvitn`o-profesijna programa pershogo 

bakalavrs`kogo rivnya vy`shhoyi osvity` 

special`nosti 014 Serednya osvita (ukrayins`ka 

mova ta literatura) Xersons`kogo derzhavnogo 

universy`tetu. (2021). [Educational and 

professional program of the first bachelor's level 

of higher education in specialty 014 Secondary 

education (Ukrainian language and literature) of 

Kherson State University]. Kherson. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА 

ЛІБАК Наталка Андріївна – аспірантка 

кафедри педагогіки дошкільної, початкової 

освіти та освітнього менеджменту, 

Мукачівського державного університету.  

Наукові інтереси: професійна 

підготовка майбутніх вчителів української 

мови та літератури. 

 

      INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 

LIBAK Natalka Andreevna – graduate 

student of the Department of Pedagogy of 

Preschool, Primary Education and Educational 

Management, Mukachevo State University. 

Circle of scientific interests: professional 

training of future teacher of ukrainian language 

and literature. 
 

Стаття надійшла до редакції 20.05.2022 р.

 

 

 

 

УДК 81.367.335  

                                                                                                          ЩУПКО Світлана Олександрівна –  

                викладач кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності                         

                                        Західноукраїнського національного університету 

                                                ORCID:https://orcid.org/0000-0001-9094-0415 

                                                                            e-mail: supkonina@gmail.com 
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СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

Постановка і обґрунтування 

актуальності проблеми. Синтаксис як наука – 

це розділ граматики, що вивчає синтаксичну 

будову української мови, форму та зміст 

синтаксичних одиниць, правила їх 

функціонування. В сучасному мовознавстві 

предметом українського синтаксису є система 

синтаксичних одиниць, їх формально-

граматична та семантична структура, 

синтаксичні зв’язки (предикативний, 

сурядний, підрядний, безсполучниковий ) та 

семантико-синтаксичні відношення у різних 

видах складних речень тощо.  

Складне багатокомпонентне речення, 

будучи різновидом складного речення, разом з  

тим має ряд специфічних ознак, що дозволяє 

розглядати його як особливу поліпредикативну 

конструкцію. Це такі конструктивні ознаки, як 

мінімальна кількість компонентів, необхідних 

для існування відповідної моделі складного 

багатокомпонентного речення, мінімальна 

кількість синтаксичних засобів зв’язку між 

ними, багатомірність структури, 

поліваріантність моделі, можливість 

предикативного ускладнення складного 

багатокомпонентного речення та ін., що дають 

можливість відрізнити його від елементарного 

складного речення.  

Важливе значення має дослідження 

ієрархії синтаксичних зв’язків та семантико-

синтаксичних відношень між частинами і 

компонентами складного 

багатокомпонентного речення, виявлення 

ведучих і допоміжних зв’язків на різних рівнях 

членування таких структур, що дозволяє 

глибше пізнати природу складного 

багатокомпонентного речення як особливої 

підсистеми у системі складного речення.  

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Відомі науковці П. Дудик,              

Н. Іваницька, А. Загнітко,  Г. Гаврилова,                   

С. Караман, К. Шульжук,              М. Пентилюк 

та ін. досліджували синтаксис в різних його 

аспектах – комунікативному,  структурному, 

типологічному, семантичному та ін.       

Провідна ідея сучасного вчення про 

речення – утвердження його центрального 

місця в граматичній системі мови, виняткової 

ролі в мовленнєвій діяльності та комунікації. 

Складні багатокомпонентні речення, що 

широко вживаються в різних стилях 

української мови, стали об’єктом спеціального 

лінгвістичного аналізу. Це передусім роботи                   

І. Василенка, Г. Калашникової, К. Шульжука, 

В. Шитова,  О. Вержбицького, Ю. Коваленко, 

А. Андрусенко та ін.  

Складне багатокомпонентне речення, 

будучи складним реченням, включає в себе 

його ознаки, але воно як більш складне 

утворення порівняно з елементарним складним 

реченням має ряд специфічних особливостей, 

значною мірою з’ясованих у працях                       
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Г. Гаврилової, Г. Калашникової,                         

О. Мельничука, К. Шульжука, І. Василенка та 

ін. Так, Г. Калашникова виділяє такі основні 

ознаки складного багатокомпонентного 

речення, як мінімальна кількість компонентів, 

необхідна для існування певного типу 

складного речення, характер зв’язку між ними, 

багатомірність структури та потенціальний 

кількісний склад складного 

багатокомпонентного речення, під яким 

розуміються можливості їх предикативного 

ускладнення.  

Недостатня дослідженість складних 

багатокомпонентних речень є певною мірою 

наслідком того різнобою термінології, який і 

сьогодні має місце у вузівських підручниках та 

посібниках, у шкільних підручниках з 

української мови, у спеціальних дослідженнях, 

присвячених вивченню цих конструкцій.  

Мета статті – з'ясувати характерні 

особливості складного багатокомпонентного 

речення; роль складного речення у 

граматичній системі української мови.   

Виклад основного матеріалу 

дослідження. Мовлення є системою 

пов'язаних між собою слів для вираження 

думки. Думки ж виражаються тільки у 

реченнях. Слова у реченнях виконують різні 

функції. Одні з них складають граматичну 

основу речення, оскільки саме вони 

організують навколо себе повідомлення. На їх 

основі формується думка і будується речення 

(це підмет і присудок). Всі інші члени речення 

слугують для розгортання та конкретизації 

граматичної основи речення і не входять у її 

склад. 

Слова у словосполученнях і реченнях 

поєднуються за смислом і граматично. За 

смислом два слова поєднуються у тому 

випадку, якщо вони позначають поняття, 

взаємопов'язані в реальній дійсності 

(наприклад, слово «папір» поєднується зі 

словами «жовтий, зелений», бо цей предмет 

має ознаку кольору; не поєднується зі словами 

«гіркий, солоний» тощо). Смислове поєднання 

слів виражається граматично. Два слова 

поєднуються граматично у тому випадку, коли 

одне слово приймає таку граматичну форму, 

якої потребує інше. 

В українській мові існують такі 

граматичні засоби синтаксичного зв'язку: 

 Форми словозміни, тобто зміни слів за 

особами, способами, часом, числами, 

відмінками, родами. 

 Службові слова (прийменники, 

сполучники, частки). 

 Інтонація. Вона є одним із показників 

завершеності речень, оформлює їх разом із 

іншими засобами як розповідальні, питальні, 

окличні, виражає зв'язок між членами речення, 

а також між частинами складного речення. 

В українській мові існує два види 

синтаксичного зв'язку слів і речень: сурядність 

і підрядність. Словосполучення та речення – 

самостійні синтаксичні одиниці, які 

розрізняються між собою за значенням, 

будовою та за функцією. Словосполучення – 

це синтаксична одиниця, яка складається з 

двох, або декількох слів, пов'язаних за 

смислом і граматично підрядним зв'язком, 

слугує для розчленованого позначення 

складного поняття (подолання перешкоди, 

підкорення космосу). 

Речення – це граматично та інтонаційно 

завершена одиниця мовленнєвого 

повідомлення, яка складається зі слова, або 

групи слів, які мають у собі граматичну 

основу, слугує для формування, вираження та 

повідомлення думки. Основою речення є 

предикат. 

За структурою речення є прості (та прості 

ускладнені) та складні (складносурядні та 

складнопідрядні). За метою висловлювання 

речення поділяють на розповідні, питальні, 

спонукальні. Емоційно-виражені речення 

називають окличними (за вираженням 

почуття). 

Розуміння та відтворення різних 

синтаксичних конструкцій є складним 

процесом, що включає в себе розвиток 

мислення як у процесі породження 

мовленнєвого висловлювання: під час 

побудови смислової програми висловлювання, 

вибір мовних одиниць (слів, граматичних 

форм) у відповідності з їх значенням, контроль 

за побудовою мовлення; так і в процесі 

розуміння висловлювання, яке будується з 

одночасним врахуванням значення всіх 

одиниць, що в нього входять (слів, їх 

послідовності, граматичного оформлення, 

структури речення) і що передбачає 

взаємозв'язок різних рівнів аналізу та синтезу. 

Загальне значення складного речення 

зумовлюється відношеннями, що 

встановлюються між його частинами і 

виражаються відповідними сурядними чи 

підрядними засобами зв’язку. Такі 

інформативні синтаксичні значення є 

узагальненими, типізованими, абстрагованими 

від конкретного лексичного наповнення 

речення.  

У такому разі можна говорити про 

спільність узагальнених значень багатьох 

складних речень, тобто про спільність їх 

мовної семантики. Так, наприклад, мовними 

значеннями складного речення є відношення 

причинові, часові, цільові, умовні, зіставно-

протиставні та інші, що встановлюються між 

частинами складного речення.   
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  Системний підхід до вивчення 

синтаксичних одиниць сприяє тому, що 

актуальною у сучасному синтаксисі стала 

проблема ізоморфізму синтаксичних одиниць. 

Ця проблема розглядається у ряді праць 

вітчизняних і зарубіжних мовознавців. Так,              

В. А. Бєлошапкова, говорячи про те, що 

складні речення мінімального типу та складні 

ускладнені речення співвідносяться між собою 

так само, як прості та складні 

словосполучення, обґрунтовує необхідність 

вивчення таких конструкцій в окремому 

розділі синтаксису. Вчена зазначає, що і 

синтаксис словосполучення, і синтаксис 

складного речення розпочинаються з 

розмежовування таких понять, як мінімальна 

конструкція та конструкція ускладненого типу, 

і що такі поняття, як послідовна підрядність і 

супідрядність, властиві як словосполученню, 

так і складному реченню [2, с. 132 ]. 

Система моделей (типів) речення 

перебуває в центрі синтаксичної науки, і 

встановлення її більшою чи меншою мірою 

лежить в основі всіх синтаксичних концепцій, 

що оперують поняттям речення.  

У мовознавстві модель трактується як 

абстрактне поняття зразка певної системи. На 

різних рівнях і навіть у межах одного рівня 

визначення моделі неоднозначне. У такому 

разі за кожним реченням стоїть мовна сутність. 

Такі абстраговані зразки (структурні моделі, 

схеми), що розглядаються як одиниці мови, 

стоять за усіма реченнями ( простими і 

складними), вживаними у мовленні у складі 

зв’язаних текстів.  

Однак поняття моделі у сучасній 

лінгвістиці не завжди може задовольнити 

дослідників. Особливо це стосується моделі 

складного, в тому числі й ускладненого 

речення. Г. А. Золотова дає таке визначення 

моделі: «Модель речення розуміється як 

мінімально достатнє предикативне поєднання 

взаємозумовлених компонентів, що утворює 

комунікативну одиницю з певним типовим 

значенням. Модель репрезентується живим 

зразком речення, готовим до вживанням, і 

спостережуваним у вживанні, але взятим у 

суттєвому ( в його предикативному мінімумі) і 

в типовому, в ряду аналогічних моделей» [ 6, 

98]. 

Таким чином, уже у визначенні Г. А. 

Золотової наголошується на взаємозв’язку 

моделі як одиниці мови і мовлення.  

Важливим є визнання системного 

характеру мовлення. Мова вплетена в 

мовлення, наявна в кожному мовленнєвому 

акті. Якщо мова – система, то не може бути 

несистемним і мовлення. У противному разі 

люди не могли б спілкуватись. Отже, і 

мовленнєві моделі становлять певну систему.  

В академічному синтаксисі української 

мови речення розглядається як одиниця 

мовлення і як синтаксична конструкція. « Поза 

мовною ситуацією чи контекстом будь-яке 

речення зберігає свою приналежність до сфери 

мовлення , залишаючись ніби копією 

безпосереднього прояву мовлення. Це дає 

змогу розглядати те саме речення як одиницю 

мовлення на двох різних рівнях – у його 

конкретному прояві в мовленні і відокремлено 

від певного акту мовлення» [ 9, с. 11]. 

Виділення двох різних рівнів у реченні як 

одиниці мовлення – незаперечний факт, що 

має безпосередній стосунок до складних 

багатокомпонентних  речень як одиниць 

мовлення. Наявність ряду конструктивних 

ознак дає можливість розглядати складне 

ускладнене речення як одиницю мовлення, 

встановлюючи його мовленнєві моделі. Немає 

жодної моделі складного багатокомпонентного 

речення, яка б виявлялася лише в основних 

формах реалізації. Це часто пов’язано з 

кількістю предикативних компонентів, число 

яких перевищує мінімум, необхідний для 

існування певного типу. 

Варіанти моделі можуть розрізнятися 

такими неконструктивними ознаками, як 

односкладність чи двоскладність, повнота чи 

неповнота, поширеність чи непоширеність 

предикативних компонентів.  

В сучасній лінгвістиці багато труднощів 

пов’язано з класифікацією елементарних 

складних речень. І. О. Василенко, який 

першим у вітчизняному мовознавстві глибоко і 

системно досліджував ускладнені складні 

речення, виділяє серед них складносурядні, 

безсполучникові і складнопідрядні, власне всі 

типи конструкцій, які здебільшого 

виділяються і на рівні елементарного 

складного речення.  

Класифікація Г. Ф. Калашникової є 

однією з найдокладніших і науково 

обґрунтованих. Вчена виділяє 15 моделей 

поліпредикативних конструкцій на основі 

врахування таких важливих ознак складних 

багатокомпонентних речень, як наявність 

рівнів членування. Серед цих моделей 

визначаються моделі першого ярусу, 

структурний мінімум яких становить три 

компоненти; другого ярусу, який складають 

чотирикомпонентні речення; третього ярусу, 

структурний мінімум якого становлять 

п’ятикомпонентні конструкції.  

Серед конструкцій, частини і компоненти 

яких на всіх рівнях членування пов’язуються 

одним зв’язком, виділяємо п’ять моделей: з 

послідовною підрядністю, з неоднорідною  

супідрядністю, з послідовною підрядністю  і 

неоднорідною супідрядністю, з неоднорідною 

супідрядністю та послідовною підрядністю, з 
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багатокомпонентною сурядністю.  

Найпоширенішу модель серед 

монозв'язкових складних багатокомпонентних 

речень складають речення з послідовною 

підрядністю ( 26, 5% серед усіх СБР). 

Специфічною ознакою цих конструкцій є те, 

що в них лише перший підрядний компонент 

перебуває у прямому, безпосередньому зв’язку 

з абсолютно незалежною у синтаксичному 

відношенні головною частиною. Друга і 

наступні підрядні частини залежать уже не від 

абсолютно незалежної частини, а від 

попередньої підрядної.  

Найбільш поширеним різновидом моделі 

є перший варіант, коли спочатку йде головне 

речення, за ним – підрядне першого ступеня, 

далі – підрядне другого ступеня і т.д. 

Наприклад:  Хто з дітей сказав, що чув від 

свого діда, ніби тут поблизу є печери, в яких 

козаки Богдана Хмельницького переховували 

свій порох та зброю(І. Цюпа).  

І. Гонтар мимо волі подумав, який вийшов 

би  сильний і творчедійний характер, коли б 

обидві ці натури з’єднати в одну( Я. Баш). 

Ядром двоступеневих конструкцій з 

послідовною підрядністю ( найбільш 

поширених, типових) є, звичайно, підрядна 

частина першого ступеня, оскільки навколо неї 

об’єднуються компоненти всього складного 

речення: головна частина, від якої вона 

залежить, і підрядна частина другого ступеня, 

яку вона підпорядковує. Виникнення 

конструкцій з послідовною підрядністю 

зумовлюється різними факторами, в першу 

чергу тим, що перша підрядна частина  зі 

структурного та змістового боку часто 

незавершена. Отже, вона вимагає доповнення 

свого змісту. У такому разі в підрядному 

реченні першого ступеня на перший план 

виступає функція – «бути головним щодо 

підрядного другого ступеня» [11, с. 65]. 

Особливістю речень з неоднорідною 

супідрядністю є залежність усіх підрядних від 

того самого головного речення. 

Найпоширенішим є таке розуміння 

конструкцій з неоднорідною супідрядністю, 

при якому вони трактуються як структури, в 

яких підрядні речення різного типу пояснюють 

той самий член або ж усе головне речення в 

цілому чи підрядні речення будь-яких типів 

пояснюють різні члени головної частини.  

Найбільш уживаними серед цих речень є 

конструкції з підрядними присубстантивними 

означально-означальними, в яких опорні слова 

(іменники) чітко прогнозують вид підрядного, 

оскільки в переважній більшості вони 

одновалентні. З’ясувальні залежать від 

дієслівних присудків, тому з’ясувально-

з’ясувальні вживаються дуже рідко, тільки 

тоді, коли одне залежить від особової форми 

дієслова, інші – від дієприслівника чи від 

дієприкметника: «Я лежу за копицею, 

спостерігаючи, як падають з яблунь тоненькі 

гілочки, зрізані кулями, та стежу, куди 

повертають свої гармати танки»(Багмут);  

«Всю дорогу від Кременчука до Омельника 

Василь Олександрович безугавно говорив, 

розповідаючи їй, як ще малим ходив не раз по 

цих дорогах, пригадував щось зі свого 

дитинства, радів з того, що знову 

повертається до отчого дому» (І. Цюпа).  

Найчастіше вживаними серед речень з 

неоднорідною супідрядністю є речення з 

однаковими займенниковими формами, кожна 

з яких конкретизується окремим підрядним 

компонентом; «І те, що він на тачанці всю 

дорогу потай вивчав Гонтаря, і те, що він, не 

назвавши себе, порадив заглянути в міськком, 

завдало Гонтареві ще більшого клопоту» (Я. 

Баш).   

Речення з послідовною підрядністю і 

неоднорідною супідрядністю виникають у 

результаті поєднання двох різновидів 

підрядного зв’язку: послідовного 

підпорядкування та супідрядності                              

(неоднорідної). Цей вид речень в українському 

мовознавстві не досліджувався зовсім.  

У чотирикомпонентних структурах 

неоднорідні супідрядні завжди залежать від 

підрядного першого ступеня,  становлячи 

підрядні другого ступеня: «Давно те минуло, 

як тими шляхами, де йшли гайдамаки, малими 

ногами ходив я, та плакав, та людей шукав, 

щоб добру навчили» ( Т. Шевченко). 

До конструкцій з однорідною 

супідрядністю відносяться такі, в яких при 

одній головній частині наявні дві та більше 

підрядних, що пояснюють якийсь член 

головної частини чи всю головну частину в 

цілому. У багатьох конструкціях з однорідною 

супідрядністю семантичні відношення між 

однорідними супідрядними такі самі, як і в 

складносурядному реченні. Нерідко підрядний 

блок легко перетворити у звичайне 

складносурядне речення: « І не добереш, чи то 

каганчик пригасає у вікні рідної  хати, а чи 

далека зоря увіходить у хмару над принишклим 

Ржевом» (І. Цюпа).  

«Тепер він уже не був певний, чи 

велосипедист таки справді подивився, чи те 

йому привиділось» (Ю. Мушкетик). 

Випустивши головну частину, матимемо 

розділові складносурядні речення.  

 Дослідження системи ускладнених 

складних речень передбачає розгляд  

семантики та сполучуваності предикативних 

частин  конструкцій. Види підрядних у 

багатьох випадках зумовлюються 

семантичними властивостями  головних та 

елементів, з яких вони складаються. У першу 
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чергу це стосується одночленних 

складнопідрядних речень, тобто конструкцій, в 

яких функцію однорідних супідрядних 

виконують  підрядні з’ясувальні, 

займенниково-означальні та присубстантивно-

означальні. Кожне повнозначне слово поза 

контекстом має кілька значень, а саме: 

індивідуальне лексичне значення; граматичне 

значення як частини мови; ряд часткових 

граматичних значень.  

У багатьох випадках  непрогнозованими є 

складнопідрядні з підрядними обставинними. 

Проте наявність у головній частині 

співвідносних слів та інших лексичних засобів 

може зумовлювати те, як повинна 

заміщуватись синтаксична позиція: «У 

найдальшому кутку, – там, де півтемрява, 

звідки час від часу пробивається приглушений 

дівочий сміх, – зринула пісня» (М. Олійник). 

Складне багатокомпонентне речення, 

будучи різновидом складного речення, разом з 

тим має ряд специфічних ознак, що дозволяє 

розглядати його як особливу поліпредикативну 

конструкцію. Це такі конструктивні ознаки, як 

мінімальна кількість компонентів, необхідних 

для існування відповідної моделі складного 

багатокомпонентного речення,  мінімальна 

кількість синтаксичних засобів зв’язку між 

ними, багатомірні структури, можливість 

предикативного ускладнення 

багатокомпонентних речень та ін., що дають 

можливість відрізнити його від елементарного 

складного речення. 

Однією з найважливіших ознак складних 

багатокомпонентних речень є наявність 

мінімальної кількості предикативних 

компонентів у їхньому складі. Якщо для 

елементарного складного речення ця кількість 

завжди становить два компоненти, то для 

складного багатокомпонентного речення 

мінімальною є конструкція з трьох 

компонентів, а у структурах комбінованого 

типу (з кількома видами зв’язку) мінімальними 

є такі речення, що складаються з чотирьох – 

п’яти компонентів [11, 76]. 

Важливою конструктивною ознакою СБР, 

яка відрізняє їх від елементарних складних 

речень, є наявність у їх складі мінімуму 

сполучників і сполучних слів для зв’язку 

предикативних одиниць, що для 

неконтамінованих конструкцій становить два 

сполучні засоби, для контамінованих – два – 

чотири. Винятком можуть бути структури з 

однорідною супідрядністю (контаміновані), 

оскільки в них поєднуються  сурядний і 

підрядний зв’язки, в яких підрядний 

сполучник (сполучне слово) обов’язково 

вживається перед першим підрядним 

компонентом, а перед наступним можуть бути 

відсутні як сполучники підрядності, так і 

сполучники сурядності. Наприклад: «Хто 

скаже, що вони вчилися разом, обоє схилялися 

над казкою, обоє страхалися і жили нею» 

(Стельмах). У наведеному реченні з 

однорідною супідрядністю лише перше 

підрядне має в своєму складі сполучник що.  

Однією з важливих конструктивних ознак 

СБР є характер синтаксичного зв’язку між 

його частинами і компонентами. Це стосується 

передусім ускладнених складнопідрядних 

речень, у яких наявні такі різновиди 

підрядного зв’язку, що відсутні в 

елементарному складному реченні: 

супідрядність, послідовна підрядність, їхні 

комбінації. Так, супідрядні однорідні 

компоненти однаково стосуються головної 

частини, причому відношення між ними 

сурядні (нерідко виражені матеріально за 

допомогою сурядних сполучників), і підрядна 

частина фактично являє собою складносурядну 

сполуку, в якій, щоправда, принаймні у 

першому компоненті, завжди наявний 

показник синтаксичної несамостійності – 

підрядний сполучник чи сполучне слово, що 

вказує на залежність підрядного від головного, 

об’єднуючи компонента: синтаксичні зв’язки 

таких супідрядних не можуть замкнутися в 

собі, а завжди виходять за межі утворюваної 

ними складної частини, оскільки синтаксична 

однорідність підрядних заснована на їхньому 

однаковому відношенні до якогось «третього 

члена», який завжди перебуває поза цією 

складною частиною.  

Незаперечним сьогодні є те, що речення 

як багатоаспектна одиниця може розглядатися 

з багатьох поглядів, у тому числі власне 

синтаксичних і семантико-синтаксичних. Саме 

семантико-синтаксичний підхід до вивчення 

речення є одним з найперспективніших у 

сучасній лінгвістиці. Проте труднощі пов’язані 

з різним трактуванням співвідношення 

формальних і семантичних критеріїв у 

синтаксисі, з побудовою класифікації типів 

речення. Як зазначає Н. Ю. Шведова, опис «від 

форми» до значення гарантує повноту, 

можливість під час аналізу значень звернутись 

до об’єктивно даних матеріальних одиниць як 

до знаків, зміст яких міститься на них самих. 

Багато мовознавців у розумінні семантичної 

структури речення йдуть від структури до 

семантики. При цьому зазначається, що з 

погляду аналізу речення в семантичному 

аспекті воно вивчається передусім як одиниця 

мови, а не мовлення.  На особливу увагу в 

цьому плані заслуговують думки  Г. А. 

Золотової  про те, що «нема синтаксису 

несемантичного, як нема мови 

некомунікативної» [6, 117]. Звернення до 

семантики зосереджує увагу на зв’язку мови з 

дійсністю, що осмислення ролі семантики стає 
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для синтаксису відкриттям, яке повинне 

сприяти удосконаленню синтаксичної теорії, 

звільненню її від протиріч морфологізму та 

логіцизму.  

Нерозв’язаність ряду питань на  рівні 

простого й елементарного складного речення, 

звичайно ж, відбивається на стані дослідження 

складних багатокомпонентних речень, 

оскільки в складних реченнях проблеми 

семантики розв’язувати важче, ніж у простих.   

Сучасна ідея вчення про складне речення 

– утвердження його центрального місця в 

граматичній системі мови, виняткової ролі в 

мислетворчості, оформленні думки, 

мовленнєвій діяльності та комунікації.  

Висновки та перспективи подальших 

розвідок напряму. Синтаксис як наука – це 

розділ граматики, що вивчає синтаксичну 

будову української мови, форму та зміст 

синтаксичних одиниць, правила їх 

функціонування. В сучасному мовознавстві 

предметом українського синтаксису є система 

синтаксичних одиниць, їх формально-

граматична та семантична структура, 

синтаксичні зв’язки (предикативний, 

сурядний, підрядний, безсполучниковий), 

семантико-синтаксичні відношення (у 

складносурядному реченні – єднальні, 

протиставні, розділові, у складнопідрядному – 

часові, причинно-наслідкові, умовні, допустові 

та ін.).  

Навчання синтаксису складного речення 

української мови на сучасному етапі має бути 

комунікативно-спрямованим і зорієнтованим 

передусім на формування в учнів вмінь і 

навичок вільно, комунікативно виправдано 

користуватися засобами мови в усіх видах 

мовленнєвої діяльності. Важливо донести до 

учнів специфіку організації синтаксичного 

рівня системи української мови, зокрема 

структурно-семантичні характеристики 

синтаксичних категорій, особливості побудови 

мовних синтаксичних конструкцій, правила 

інтонування різних типів речень та 

використання їх у мовленні для ефективного 

здійснення комунікативного наміру тощо.    
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                                                             АНОТАЦІЇ 

 
БЖУЗИ Ґжеґож, БІДА Олена Анатоліївна. ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ 

СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

У статті конкретизовано ряд ідей гуманізації освіти як основи формування гуманістичної 

спрямованості особистості майбутнього вчителя початкової школи. З’ясовано причини 

забезпечення формування гуманістичної спрямованості майбутнього вчителя початкової школи, 

розкрито можливості розвитку гуманістичної спрямованості майбутніх фахівців. Виявлено різні 

підходи до розуміння сутності гуманізації. З’ясовано, що структура гуманістичної спрямованості 

майбутнього вчителя початкової школи включає в себе такі компоненти: доброзичливість; 

емпатійне розуміння; комунікативність; толерантність; професійний оптимізм. Виокремлено 

принципи цього процесу. 

Ключові слова: гуманістична спрямованість, особистість, майбутній фахівець, 

професіоналізм, гуманізація системи освіти, вчитель початкової школи. 

BRZUZY Grzegorz, BIDA Olena Anatoliivna. FORMATION OF HUMANISTIC ORIENTATION 

IN FUTURE SPECIALISTS 

The article specifies a number of ideas for the humanization of education as a basis for the formation of 

the humanistic orientation of the future primary school teacher. The reasons for ensuring the formation of 

the humanistic orientation of the future specialist are clarified, the possibilities of the development of the 

humanistic orientation of future primary school teachers are revealed. Different approaches to 

understanding the essence of humanization are revealed: as humanitarian training and mastering of 

humanitarian knowledge, as expansion of humanitarian knowledge, as stimulation of students' aspirations to 

humanitarian knowledge. The humanistic orientation of the future primary school teacher is determined as a 

leading professional quality, which directs the actions of the manager to make administrative decisions 

about the personality of the subordinate from a humanistic position. 

It was found that the structure of the humanistic orientation of the future primary school teacher 

includes the following components: friendliness as an a priori positive attitude towards the employee; 

empathic understanding taking into account the individual characteristics of employees, partners, 

colleagues; communicativeness as the ability to establish and maintain contacts and influence people; 

tolerance as tolerance for individuality, opinions, lifestyle of employees, non-categorical judgments; 

professional optimism as a belief in human potential; knowledge of norms and rules of professional ethics, 

which includes justice as an objective assessment of work and discipline, moral assessment and self-

assessment of behavior, the formation of stereotypes of moral behavior. 

The formation of a humanistic orientation is impossible without the application of specific principles of 

this process. There are four such principles: the principle of individual approach to the student's 

personality, active independent activity of the student, reflective vision of professional activity and the 

principle of activity approach. 

Keywords: humanistic orientation, personality, future specialist, professionalism, humanization of the 

education system, primary school teacher. 

 

БОНДАР Тамара Іванівна, САДОВА Ірина Ігорівна. РІВНІ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ З 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УКРАЇНІ ТА США: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 

У статті запропоновано компаративний аналіз рівнів супроводу в інклюзивному процесі дітей з 

особливими освітніми потребами в Україні та СШA. Вивчено вітчизняні нормативно-правові 

документи в галузі інклюзивної освіти, зокрема новий «Порядок організації інклюзивного навчання у 

закладах загальної середньої освіти», «Положення про команду психолого-педагогічного супроводу 

дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти», 

«Положення про інклюзивно-ресурсний центр» тощо. Описано основні механізми успішного й 

ефективного впровадження інклюзивного освітнього процесу за кордоном.  

Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, інклюзивна освіта, рівні підтримки, 

перший рівень супроводу, багаторівнева система підтримки, реакція на втручання. 

BONDAR Tamara Ivanivna, SADOVA Iryna Ihorivna. LEVELS OF SUPPORT FOR CHILDREN 

WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN UKRAINE AND THE USA: A COMPARATIVE 

ASPECT 

The article offers a comparative analysis of the tier support system used to ensure the right to quality 

education of children with special educational needs in Ukraine and the United States. Acts and orders 
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related to the inclusive education were studied, in particular, the new Procedure for the organizing inclusive 

education in general secondary schools, Regulations on the psychological and pedagogical support team for 

children with special educational needs in general secondary and preschool education, Regulations on 

inclusive resource center, etc.  

The main mechanisms that proved to be successful and effective in providing inclusive educational 

setting in the USA are described. The main features and differences in ensuring the right to education for 

children with special educational needs in Ukraine and the United States are identified. It is noted that both 

education systems use a tier approach to render support of children with special educational needs. 

Approaches to organizing the first-tier support for children with learning difficulties in the analyzed 

countries are compared; the authors recommend that the term first tier of support should be differentiated 

from other levels. Recommendations for the development of an effective multitier system of child support in 

Ukraine have been formulated.  

The importance of extrapolating the U.S. experience in implementing a three-tier support system to 

prevent placing a child with disabilities in special education services was emphasized. The authors 

recommend that there should be an inclusive resource center in every Ukrainian school so that competent 

special education teachers could assist in providing quality psychological, pedagogical and correctional 

support. The importance of strengthening the responsibility of Ukrainian teachers for students’ whose 

academic achievements are failing is stated. Provisions on the comparative analysis of mechanisms to 

encourage teachers to perform the functions outlined in job descriptions have been further developed. 

It is necessary to expand the system of educational services, to organize resource centers in schools of 

Ukraine, where competent specialists will be able to implement psychological-pedagogical and 

correctional-developmental support. The necessity of increasing the responsibility of pedagogical workers in 

Ukraine for the educational achievements of students, the introduction of an assistant teacher of the first and 

second grades in the educational institution was stated. The criterion for such an innovation in Ukraine 

should not be the enrollment of a child with special educational needs in an inclusive class, which has the 

conclusion of an inclusive resource center and the recommended level of support, but awareness of the 

importance of education for state development. 

Keywords: children with special educational needs, inclusive education, support tiers, first level of 

support, multier support system, response to interventions. 

 

БРИЛІН Борис Андрійович, БРИЛІНА Валентина Людвiгівна. ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

АКТИВІЗАЦІЇ МУЗИЧНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. 

      У статті проаналізовано основні дидактичні аспекти активізації музично-творчої діяльності 

студентів мистецьких спеціальностей. Розкрито сутність поняття «музична творчість» та 

етапи художньої творчості особистості. Проаналізовано науково-методичні праці з даної 

проблеми та виявлено потребу у впровадженні предметів естетичного циклу задля позитивного 

результату в галузі музичної творчості. Розглянуто та проаналізовано основні види музично-

творчої діяльності та специфічні особливості формування музичної творчості. Розглянуто та 

обгрунтовано передумови успішної музично-творчої діяльності: естетичні, психологічні, 

музикознавчі, педагогічні. Зазначено, що дидактичні аспекти активізації музичної творчості 

студентів включає три основних рівні: репродуктивний; асоціативно-комбінований;  творчо-

конструктивний, а дидактичний процес забезпечується застосуванням диференційованої системи 

методів і засобів педагогічного керівництва.  

Ключові слова:  музично-творча діяльність, дидактичні аспекти, студенти мистецьких 

спеціальностей, художня творчість, компоненти. 

       BRYLIN Borys Andriyovych, BRYLINA Valentyna Ludvigivna. DIDACTIC ASPECTS OF 

ACTIVATION OF MUSIC AND CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS OF ART SPECIALTIES. 

The article analyzes the main didactic aspects of activating the musical and creative activities of 

students of art specialties. The essence of the concept of "musical creativity" and the stages of artistic 

creativity of the individual are revealed. The specifics of musical creativity of the future teacher and its 

leading components are considered. Scientific and methodical works on this problem are analyzed and the 

need for the introduction of subjects of the aesthetic cycle for a positive result in the field of music is 

identified. The necessity of choosing artistically expedient means of performing expression and finding ways 

of technical improvement in the process of creation is substantiated. The main aspects of musical language 

as a means of cognition of music are considered. The types of creative ideas based on life phenomena 

related to the ways of expressing musical language are identified. Attention is paid to the formation of 

performing skills, the essence of performing thinking, which indicates the level of aesthetic culture of the 

musician. The main types of musical and creative activity (listening, perception, performance, composition) 

and specific features of the formation of musical creativity are considered and analyzed. The importance of 
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musical inclinations of the personality is substantiated: mood sense, ability to auditory representation and 

musical-rhythmic sense. It is determined that didactic aspects of creativity activation are connected with 

musical-image modeling, skills to apply knowledge and successfully implement them in new types of 

practice. The preconditions of successful musical and creative activity are considered and substantiated: 

aesthetic, psychological, musicological, pedagogical. It is determined that the state of the installations of 

musical creativity includes: construction of a musical work in the mind of the musician; perfect performance 

under the influence of musical text; emotional state in the process of execution. It is noted that didactic 

aspects of activating students' musical creativity include three main levels: reproductive; associative-

combined; creative and constructive, and didactic process is provided by the use of a differentiated system 

of methods and tools of pedagogical guidance. 

Keywords: musical and creative activity, didactic aspects, students of art specialties, artistic creativity, 

components. 

 

КОЦАН Василь Васильович. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ АСПЕКТ МУЗЕЙНОЇ 

ЕКСПОЗИЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ (НА ПРИКЛАДІ УЖГОРОДСЬКОГО СКАНСЕНУ)  

Стаття присвячена навчально-виховному аспекту експозицій ужгородського скансену. 

Автором визначено роль музейної експозиції у вивченні та популяризації традиційних народних 

ремесел і промислів Закарпаття, описано різні види робіт з учнівською та студентською 

аудиторією – виставкові заходи, різновиди екскурсій, робота з родинним колом, уроки, підтримка 

дітей з обмеженими фізичними особливостями. 

Ключові слова:  музей, музейна експозиція, освітній простір, народні ремесла, виставки, 

екскурсії. 

KOTSAN Vasyl Vasylovych. EDUCATIONAL ASPECT OF THE MUSEUM EXHIBITION IN THE 

EDUCATIONAL SPACE (ON THE EXAMPLE OF THE UZHHOROD SCANSEN) 

The article is devoted to the educational aspect of the expositions of the Uzhhorod open-air museum. 

The author identifies the role of the museum exposition in the study and promotion of traditional folk crafts 

and crafts of Transcarpathia, describes various types of work with students – exhibitions, types of 

excursions, work with family, lessons, support for children with disabilities. 

The permanent open-air exposition of the Uzhhorod open-air museum has come a long way. Its 

improvements and additions continue at the present stage. Today it is a holistic ensemble consisting of the 

best examples of folk wooden construction, tools and household items, which are invaluable sources for 

studying the cultural heritage of Transcarpathia. 

The museum can be considered as a training base, which is necessary for the practical mastery of 

children of different types of material and spiritual culture. Familiarity with folk architecture, costume, 

embroidery, tools and other authentic monuments of folk life in combination with the museum atmosphere 

deepens and complements the previously acquired knowledge, helps to consolidate the theoretical material. 

The use of pedagogical techniques in revealing the voluminous information potential of the museum helps 

children to assimilate the proposed material, at the same time engages them in the cultural heritage of 

society, educates museum culture. 

The exposition in ethnographic museums is an important place for cultural, educational and 

educational work. Along with traditional forms and methods developed over many years of practice, 

museums actively involve preschoolers, students, families and other categories of visitors in learning about 

cultural heritage, offering innovative programs, non-traditional forms and modern methods to build an 

active dialogue between children and art and interaction with each other. In this regard, the 

Transcarpathian Museum of Folk Architecture and Life has many developments, which are embodied by 

researchers in interesting projects and programs. Their further development and improvement is one of the 

key tasks in attracting visitors to the museum. All this, of course, is based on the work of museum staff, 

thereby expanding the prospects of their scientific interests. 

Keywords: museum, museum exposition, educational space, folk crafts, exhibitions, excursions. 

 

КУЗЬМІНСЬКИЙ Анатолій Іванович. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДОВОГО 

ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. 

У статі показано передовий педагогічний досвід який є важливим чинником, підвищення 

педагогічної майстерності, розвитку творчої ініціативи вчителя, невичерпним джерелом нового і 

прогресивного. 

Педагогічні вміння викладача розділено та такі групи: гностичні вміння; проективні вміння; 

конструктивні; комунікативні; організаторські; креативні (творчі) вміння. З’ясовано, які вміння 

викладача і яким чином виявляються в підготовці й проведенні навчальних занять. 

Ключові слова: передовий педагогічний досвід, педагогічні вміння викладача, якості педагога, 

педагогічна майстерність, заклади вищої освіти. 
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 KUZMINSKYI Anatoliy Ivanovych. USE OF ADVANCED PEDAGOGICAL EXPERIENCE IN 

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. 

One of the important components of the renewed paradigm of education is the teaching of students 

creative thinking, ability to learn, conscious choice of performance goals. The formation of the qualities of a 

teacher to realize these tasks is called pedagogy, its derivatives: pedagogical psychology, the basis of 

pedagogical skill, the basis of vocational and pedagogical culture, comparative pedagogy. 

The advanced pedagogical experience is shown which is an important factor, increase of pedagogical 

skill, development of creative initiative of the teacher, inexhaustible source of new and progressive. 

Pedagogical skills of the teacher are divided and the following groups: gnostic skills – the ability of 

cognitive and analytical content; projective skills – ability to predict, to create an object as a certain 

integrity in the imagination, to determine the forecast of professional activity; constructive – the ability to 

create a real model of planned activity; communicative – ability to communicate with listeners; 

Organizational skills – the ability to implement a plan of activity; creative (creative) skills. It is found out 

what skills of the teacher and how they are manifested in the preparation and conducting of the training 

session. 

Keywords: advanced pedagogical experience, pedagogical skills of the teacher, teacher's quality, 

pedagogical skill, institutions of higher education. 

 
КУЧАЙ Олександр Володимирович. МУЛЬТИМЕДІЙНА ОСВІТА У СТАНОВЛЕННІ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА  
У статті проаналізовано роль мультимедійної освіти у становленні інформаційного 

суспільства. Кваліфіковано інформаційну сферу і як окремий сектор економіки, і як чинник 

модернізації освіти. Окреслено сутність терміна «інформаційне суспільство». Виникнення й 

розвиток інформаційного суспільства зумовлюють широке застосування інформаційно -

комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті, що вмотивовано багатьма чинниками, які розкрито у 

статті. 

Охарактеризовано різноманітні способи застосування мультимедіатехнологій в освітньому 

процесі. Виокремлено три способи реалізації мультимедійної освіти, адаптовані до рівня розвитку 

дітей та їхніх інтелектуальних можливостей. 

Ключові слова: мультимедійна освіта, інформаційне суспільство, інформаційна сфера, 

модернізація освіти, чинники, розвиток дітей, інформаційно-комунікаційні технології.  

KUCHAI Oleksandr Volodymyrovych. MULTIMEDIA EDUCATION IN THE FORMATION OF 

THE INFORMATION SOCIETY 

The article analyzes the role of multimedia education in the formation of the information society. 

The information sphere is qualified both as a separate sector of the economy and as a factor in the 

modernization of education. The essence of the term «information society» is outlined. The phrase 

«information society» refers to the society in which information becomes a commodity, it is interpreted as a 

special intangible, equilibrium or the most valuable of material goods. 

Informatization of society is defined as a global social process, the feature of which is that the 

dominant activity in the field of social production is the collection, accumulation, production, processing, 

storage, transmission and use of information. The emergence and development of the information society 

determine the widespread use of information and communication technologies (ICT) in education, which is 

motivated by many factors that are disclosed in the article. 

The restructuring of the world economic and political order, especially in Europe, requires, among 

many other changes, the introduction of new content and methods of teaching. It is the use of ICT that helps 

change the content of education. Information technology has a powerful impact on the development of 

students, serving as a tool of communication and socialization of young people. Information technologies 

affect the methods of work, cooperation, communication, learning methods. Currently, teachers are required 

to develop multimedia competencies and teach students in this area. The task of the teacher is to help 

students understand how to use information in everyday life, as well as to expand their knowledge. The more 

interesting the information, the more willingly the student assimilates it. 

Standards of teacher training for the use of multimedia technologies regulate the competencies of the 

following components: multimedia technologies as part of the educational process; use of ICT in education; 

application of multimedia technologies as didactic material in the field of education. 

The use of multimedia technologies in the educational process helps to acquire knowledge and skills in 

the field of their own training. Knowledge and skills are applied at three stages characteristic of learning: 

planning the way of using multimedia technologies in teaching and students' own work; organization of the 

method of introducing resources and tools into the learning process; assessing the impact of multimedia 

technologies on improving the effectiveness of teaching and education. 

Various ways of using multimedia technologies in the educational process are described. There are 
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three ways to implement multimedia education, adapted to the level of development of children and their 

intellectual abilities. 

Keywords: multimedia education, information society, information sphere, modernization of education, 

factors, children's development, information and communication technologies. 

 

КУЧАЙ Тетяна Петрівна. ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

У статті розглядаються педагогічні погляди Г. Сковороди, які тісно пов'язані з його етичними 

і соціальними поглядами. Вивчення творчої спадщини народного філософа і вчителя Г. Сковороди 

дає можливість торкнутися витоків української педагогічної майстерності, заснованої на 

невмирущих традиціях народної педагогіки, що їх постійно використовував у своїй творчості 

Г. Сковорода. Наслідуючи українську національну традицію, просвітитель закликав виховувати у 

дітей людяність, чесність, справедливість, скромність, щирість, вдячність, працелюбство, повагу 

до Батьківщини, любов до Бога, життєрадісне ставлення до життя, віру в краще майбутнє. 

Ключові слова: педагогічні погляди Г. Сковороди, соціальні погляди, творча спадщина, народний 

філософ і вчитель, педагогічна майстерність, традиції народної педагогіки. 

KUCHAY Tetyana Petrovna. PEDAGOGICAL VIEWS OF GRIGORY SKOVORODA 

The article considers the pedagogical views of G. Skovoroda, which are closely related to his ethical 

and social views. He admired the humanism of the ancient world, always held man high. The purpose of 

education, according to Skovoroda, is to form a thinking, educated, sensitive person through self-knowledge. 

He was one of the first in Ukrainian pedagogy to draw attention to the personality of the teacher, put 

forward requirements for his professionalism. Hryhoriy Skovoroda's thoughts on the system of national 

education and upbringing, his approaches to the teacher's personality as a bearer of spiritual and moral 

values of the Ukrainian people are the basis where the ideas of pedagogical skill began. 

G. Skovoroda considered pedagogical skill to be an important quality of a teacher. He invested two 

positions in it: the ability to organize the educational process and direct it to the comprehensive 

development of personality. 

G. Skovoroda believed that education should begin before the birth of a child. Hence a number of 

instructions to parents on how they should behave so that their generation is healthy, capable, talented. G. 

Skovoroda valued conversations and moral advice, but believed that you need to teach not only by word but 

also by all his behavior. 

Following the Ukrainian national tradition, the educator called for educating children in humanity, 

honesty, justice, modesty, sincerity, gratitude, diligence, respect for the Motherland, love of God, cheerful 

attitude to life, faith in a better future. 

The study of the creative heritage of the folk philosopher and teacher G. Skovoroda makes it possible to 

touch upon the origins of Ukrainian pedagogical skill, based on the immortal traditions of folk pedagogy, 

which G. Skovoroda constantly used in his work. 

Keywords: pedagogical views of G. Skovoroda, social views, creative heritage, folk philosopher, 

teacher, pedagogical skills, traditions of folk pedagogy. 

 

МАРУСИНЕЦЬ Мар’яна Михайлівна. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 
У статті здійснено спробу дослідити процес формування комунікативних здібностей 

майбутніх фахівців галузі культури і мистецтв в умовах культурно-освітнього середовища. 

Обгрунтовано комунікативні знання, вміння і навички майбутніх фахівців галузі культури і 

мистецтв, визначено відсоток респондентів за трьома рівнями сформованості комунікативних 

здібностей студентів закладу вищої освіти мистецького стрямування. 

Ключові слова: комунікативні здібності, майбутні фахівці культури і мистецтв, знання, 

уміння і навички, культурно-освітнє середовище, художньо-творчий процес.  

MARUSYNETS Maryana Mykhailivna. FORMATION OF COMMUNICATIVE ABILITIES OF 

FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD OF CULTURE AND ARTS  

The article attempts to investigate the process of formation of communicative abilities of future 

specialists in the field of culture and arts in the cultural and educational environment. The communicative 

knowledge, skills and abilities of future specialists in the field of culture and arts are substantiated, the 

percentage of respondents at three levels of formation of communicative abilities of students of the 

institution of higher education of art aspiration is determined. 

Communicative abilities of future specialists in the field of culture and arts are developed and formed 

in the process of artistic and creative activities in the student environment. For successful organization of 

cultural-educational and concert-performing activities it is necessary to interact with the environment, 

establish good relations with comrades, adapt to interpersonal contacts and comrades who participate in 

them, correctly perceive and evaluate them and their actions. 
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To do this, students must have communicative knowledge, skills and abilities. Knowledge of the 

peculiarities of the communication process and the necessary qualities of personality allow future 

professionals in the field of culture and arts to navigate in communicative situations, to predict their 

behavior. However, knowledge alone is not enough, it is necessary to develop and consolidate 

communicative skills based on them. 

The study of the process of formation of communicative abilities of future specialists in culture and arts 

proves that a significant percentage of young people are able to communicate with participants in the 

cultural and educational process, can defend their position, contact with classmates and teachers. One third 

of respondents are interested and motivated to further develop communicative relations and the formation of 

relevant abilities. However, a small percentage of respondents are passive in communicating with peers and 

teachers. 

Keywords: communicative abilities, future specialists of culture and arts, knowledge, skills and 

abilities, cultural and educational environment, artistic and creative process. 

 
МОЗГАЛЬОВА Наталія Георгіївна, МАРТИНЮК Анна Анатоліївна. ЗНАЧЕННЯ 

ДОІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МУЗИКИ 

У статті розглядається питання доінструментального періоду та його значення для учнів, що 

вивчають музичне мистецтво. З’ясовано, що музика є засобом формування естетичних та 

моральних якостей учнів. Навчання музики слід починати з раннього віку (4-х років) та обирати 

форми робити на занятті, які спрямовані на розвиток здібностей учнів, навиків співу, розвитку 

метроритму. Доінструментальний перід навчання є необхідним для подальшої роботи з 

інструментальної підготовки та вивчення музичної грамоти. Він охоплює різні види музичної 

діяльності, а саме розвиток навичок інтонування, відчуття ритму, музичної памяті, підвищує 

інтерес дітей до навчання. 

Ключові слова: навчання музики, доінструментальний період.  

MOZGALYOVA Natalia Georgievna, MARTYNIUK Anna Anatoliivna. THE IMPORTANCE OF 

THE PRE-INSTRUMENTAL PERIOD IN THE PROCESS OF MUSIC LEARNING 

The importance of music education for preschool children is a topical issue today. It is proved that 

teaching children music should start at an early age (4 years). According to domestic and foreign scholars, 

this period is the best time to develop students' musical abilities. It should be noted that learning to play 

musical instruments should be preceded by pre-instrumental training, which will be the basis for further 

education in children's music school. Since this issue is still poorly understood in domestic pedagogy, it is 

advisable to analyze it. 

The article considers the issue of the pre-instrumental period and its significance for students studying 

music. Music has been found to be a means of shaping students' aesthetic and moral qualities. Learning 

music should start at an early age (4 years) and choose forms to do in the classroom, which are aimed at 

developing students' abilities, singing skills, development of metrorhythm. Pre-instrumental period of study 

is necessary for further work on instrumental preparation and study of musical literacy. It covers various 

types of musical activities, namely the development of intonation skills, sense of rhythm, musical memory, 

increases children's interest in learning. 

In the pre-instrumental period, it is important to use visual teaching methods that involve the use of 

graphic images that promote better understanding and mastery of the material. These include 

demonstrations of music, tables, paintings, and colored cards to complete tasks. Here, technical means that 

make their demonstration possible become very important. These include an interactive whiteboard that 

allows you to illustrate pictures, videos; a computer that will allow audio illustration. Also such programs 

as Power Point, Microsoft Publisher allow the teacher to create presentations, videos that will accompany 

the study material during the lesson. 

The use of interdisciplinary links, for example, with the fine arts, is quite promising in the pre-

instrumental period, when students are asked to paint a picture while listening to music. This contributes to 

a better understanding of the work, the development of imagination, filling creative activities. 

Keywords: music education, pre-instrumental period. 

 

ОРОС Ільдіко Імріївна. ФОРМАЛЬНА, НЕФОРМАЛЬНА ТА ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА У 

ПІДГОТОВЦІ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

У статті з’ясовано, що освіта дорослих може впливати на різні сфери діяльності людини, 

суспільства, і для цього створюються нові можливості. Неформальна та інформальна освіта 

застосовує новітні технології, методи, які може використовувати формальна освіта. Значну роль у 

розвитку освіти дорослих відіграє європейська провідна неурядова організація в системі освіти 

дорослих – Європейська Асоціація з освіти дорослих (European Association of Adult Education – 

EAAE), завданням якої є популяризація освіти дорослих та забезпечення доступу всіх бажаючих до 
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неформальної освіти дорослих. 

Ключові слова: формальна освіта, неформальна освіта, інформальна освіта, Європейська 

Асоціація з освіти дорослих, підготовка персоналу, система освіти дорослих. 

       OROS Ildiko Imriivna. FORMAL, NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION IN TRAINING 

PERSONNEL FOR ADULT EDUCATION SYSTEM 

The article finds that adult education can affect different spheres of human activity and society, and for 

this purpose new opportunities are created. Informal and informal education uses the latest technologies, 

methods that formal education can use. Such forms of education as formal, informal and informal, facilitate 

the solution of the problem of training personnel to work with adults, contribute to improving the quality of 

work in the enterprise, because informal education responds quickly to the needs of the labor market, which 

eliminates barriers in mastering new technologies, which can quickly form a high intellectual capital, which 

plays a key role in the economy. 

The European leading non-governmental organization in the adult education system, the European 

Association of Adult Education (EAAE), plays a major role in the development of adult education, whose 

task is to promote adult education and to ensure the access of all those wishing to engage in adult non-

formal education. 

Keywords: formal education, informal education, informal education, personnel training, adult 

education system. 

 

ПОЛУБОЯРИНА Ірина Іванівна. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ-

МУЗИКАНТІВ НА ОСНОВІ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА» 

У статті розглянуто проблему удосконалення змісту освіти студентів-музикантів засобами 

вибіркових дисциплін, а саме дисципліни «Інклюзивна освіта». Розкрито доцільність її включення до 

каталогу вибіркових дисциплін, визначено деякі аспекти розвитку інклюзивної освіти в Україні; 

окреслено шляхи формування та розвитку моральних якостей майбутніх викладачів-музикантів в 

процесі їхньої професійної підготовки. Визначено психолого-педагогічні умови духовного розвитку 

студента-музиканта в процесі вивчення вибіркової дисципліни «Інклюзивна освіта».  

Ключові слова: зміст освіти, студент-музикант, діти з особливими освітніми потребами, 

інклюзивна освіта. 

POLUBOIARYNA Iryna Ivanivna. IMPROVEMENT OF THE CONTENT OF EDUCATION OF 

STUDENTS-MUSICIANS ON THE BASIS OF THE SELECTIVE DISCIPLINE «INCLUSIVE 

EDUCATION» 

The article considers the problem of improving the content of education of music students by means of elective 

disciplines, namely the discipline «Inclusive Education». The expediency of its inclusion in the catalog of elective 

subjects is revealed, which consists in the obligatory realization of the right of people with special needs to 

education; provided by the state with inclusive education at all levels and lifelong learning. Some aspects of the 

development of inclusive education in Ukraine have been identified; the ways of formation and development of moral 

qualities of future teachers-musicians in the process of their professional training are outlined. The psychological 

and pedagogical conditions of spiritual development of a student-musician in the process of studying the elective 

discipline «Inclusive Education» are determined, namely: the humanistic orientation of the educational process, its 

quality; individualization of educational and professional activities; the presence of multifaceted social and value 

activities within the educational space; activation of self-improvement of moral «I»; self-determination of students; 

professional-psychological and moral culture of a music teacher, his professional and pedagogical skills; close 

cooperation between the educational institution and the family. 

Keywords: content of education, student-musician, children with special educational needs, inclusive 

education. 

ЧЕРКАСОВ Володимир Федорович. МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА УКРАЇНИ В 

РЕФЛЕКСІЯХ  ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВЦІВ 
У статті розглянуто проблему становлення і розвитку музично-педагогічної освіти в 

рефлексіях вітчизняних науковців. З’ясовано, що формування музично-педагогічної думки відбувалося 

завдяки дослідженням  вітчизняних вчених, з-поміж яких варто назвати Б. А. Бриліна, А. В. Козир, О. 

В. Лобову, Л. М. Масол, А. К. Мартинюка, О. В. Михайличенка,  М. А. Михаськову, Г. Ю. Ніколаї, Н. А. 

Овчаренко, О. М. Олексюк. 

Ключові слова: музично-педагогічна освіта України, музично-естетичне виховання, вчителі 

музичного мистецтва. 

СHERKASOV Volodimer Fedorovich. MUSIC AND PEDAGOGICAL EDUCATION OF 

UKRAINE IN THE REFLECTIONS OF DOMESTIC SCIENTISTS 

The article considers the problem of formation and development of music-pedagogical education in the 

reflections of domestic scientists. Well-known Ukrainian researchers have studied the patterns and trends in 
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the development of domestic music and pedagogical education in different historical periods. Thus,               

B. A. Brylin substantiated the process of preparing future teachers of music art to work with school pop 

orchestras. The formation of professional skills of music teachers in the system of multilevel education was 

the subject of research    A. V. Kozyr. O. V. Lobova developed programs on «Music» for secondary schools, 

prepared and published textbooks on «Music» for students in grades 1-8.  L. M. Masol initiated the creation 

of the Concept of artistic and aesthetic education of students in secondary schools. The theory and practice 

of Lviv, Odessa, Kyiv and Kharkiv conducting and choral schools of the XX  – early XXI century were 

considered by A. K. Martyniuk. 

In view of the above, it should be emphasized that the system of formation of professional experience of 

music-pedagogical activity of future teachers of music art was presented by M. A. Mikhaskova. A 

comprehensive picture of the formation and development of music and pedagogical education in Poland in 

the twentieth century was presented by G. Yu. Nikolai. The dynamics of formation and development of the 

content, forms and methods of musical and aesthetic education of children and youth in public schools and 

vocational training in music schools was studied by O. V. Mykhailychenko. 

The study of professional training of future teachers of music art for vocal and pedagogical activities 

carried out by N. A. Ovcharenko is valuable. The scientific value is the study of the process of formation and 

development of music education in Ukraine and the historiographical periodization of general and 

professional music education since the ninth century proposed by O. M. Oleksyuk. 

Keywords: music-pedagogical education of Ukraine, music-aesthetic education, teachers of music art. 

 
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. 

 

ШАНДРУК Світлана Іванівна, ЧАБАНОВИЧ Надія Богданівна. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА 

АНЕСТЕЗІОЛОГІВ-РЕАНІМАТОРІВ НА ДОЛІКАРСЬКОМУ ЕТАПІ У США 

Метою статті є аналіз долікарського етапу професійної підготовки майбутніх анестезіологів-

реаніматологів у Сполучених Штатах Америки. Паралельно з отриманням диплома бакалавра 

майбутні анестезіологи-реаніматологи, крім основної програми, повинні пройти курс долікарської 
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підготовки. Особлива увага приділяється певним дисциплінам, необхідним для складання іспиту MCAT. 

Зазвичай це біологія, загальна хімія, органічна хімія, неврологія та фізика, тобто дисципліни, які 

відповідають вимогам більшості медичних шкіл. 

Ключові слова: професійна підготовка; долікарський етап; майбутні анестезіологи-

реаніматологи; медичні школи; Сполучені Штати Америки. 

SHANDRUK Svitlana Ivanivna, CHABANOVYCH Nadiya Bohdanivna. PROFESSIONAL TRAINING 

OF ANESTHESIOLOGISTS-RESUSCITATORS AT THE PRE-MEDICAL STAGE IN THE USA 

The purpose of the article is to analyze the pre-medical stage of professional preparation of future 

anesthesiologists-resuscitators in the United States of America. 

In parallel with obtaining a bachelor's degree, future anesthesiologists-resuscitators, in addition to the 

main program, must take a course in pre-medical training. Enrollment in this program takes place not earlier 

than the 4th semester of the bachelor's degree. The exam that the student must take after completing the pre-

medical training course depends on the chosen medical specialty. Pre-medical training includes activities that 

prepare the student for admission to medical school: passing mandatory courses; volunteering; clinical 

experience; research and application process to medical school. Some pre-medical training programs are 

called preprofessional programs, which can simultaneously prepare future anesthesiologists-resuscitators 

future anesthesiologists-resuscitators for various educational institutions (such as medical, veterinary and 

pharmaceutical HEIs). In most colleges and universities, future anesthesiologists-resuscitators do not have an 

opportunity to choose basic and optional subjects at the stage of pre-medical training. Particular attention is 

focused on certain disciplines required to pass the MCAT exam. These are usually biology, general chemistry, 

organic chemistry, neurology and physics, ie disciplines that meet the requirements of most medical schools. 

Keywords: professional preparation; the pre-medical stage; future anesthesiologists-resuscitators; medical 

schools; the United States of America. 

 

АГІЙ Ярослав Юрійович. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

У статті презентовано запровадження інформаційно-комунікативних технологій в культурно-

освітній процес мистецьких закладів вищої освіти. Доведено, що у науковому середовищі існує 

розмежування понять ключових категорій імерсивних інформаційно-комунікативних технологій. 

Охарактеризовано три типи реальностей, а саме: віртуальна реальність, доповнена реальність та 

змішана реальність.  

Ключові слова: інформаційно-комунікативні технології, культурно-освітній процес, мистецькі 

заклади вищої освіти, віртуальна, доповнена, змішана реальність.  

AGIY Yaroslav Yuriyovych. INTRODUCTION OF INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES IN THE CULTURAL AND EDUCATIONAL PROCESS OF ARTISTIC 

INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION 

The article presents the introduction of information and communication technologies in the cultural and 

educational process of art institutions of higher education. It is proved that in the scientific environment there is 

a distinction between the concepts of key categories of immersive information and communication technologies. 

Three types of realities are characterized, namely: virtual reality, augmented reality and mixed reality. 

The use of information and communication technologies and «cloud» services increase the efficiency of the 

cultural and educational process due to the following factors: increasing the amount of cultural, educational 

and artistic information with a drive of standard solutions and generalization of experience in research and art 

projects; simplification and acceleration of the processes of search, processing, storage, transmission and 

presentation of cultural and educational information; the ability to analyze a large amount of cultural and 

educational information; ensuring the quality of tasks and organization of cultural and artistic events; the 

possibility of implementing tasks that have not been solved before; choosing art projects and getting results that 

are not achievable by other means. 

Introduction of information and communication technologies in the cultural and educational process and 

all kinds of concert and artistic activities, technical organization of interactive cooperation of teachers and 

students in the process of distance learning, updating the content and forms of all practices, introduction of 

special course «Information and communication technologies in art education» in the cultural and educational 

process of the artistic institution of higher education is an important component of the information and 

technological environment of each educational institution. 

Keywords: information and communication technologies, cultural and educational process, art institutions 

of higher education, virtual, augmented, mixed reality. 

 

ГАБОРЕЦЬ Ольга Андріївна. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САМОВДОДОВОЛЕННЯ 

МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У статті досліджено і теоретично узагальнено педагогічні умови, які націлені на використання 
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інформаційних технологій майбутніми лікарями як засобу самовдосконалення, серед яких впровадження 

у навчальний процес моніторингу рівнів розвитку самовдосконалення засобами інформаційних 

технологій серед студентів, забезпечення активного використання студентами програм МКХ-10, 

ІСРС-2 та «Мала експертна система 2.0», організація самостійної позааудиторної діяльності 

студентів засобами інформаційних технологій з метою їхного саморозвитку, забезпечення навчального 

процесу штатом викладачів з потужною практичною підготовкою до використання ІТ в освітньому 

процесі, та формування середовища націленого на посилення мотивації майбутніх лікарів до 

використання інформаційних технологій в навчанні та професійній діяльності.  

Встановлено, що педагогічні умови розвитку самовдосконалення майбутніх лікарів засобами ІТ є 

комплекс взаємообумовлених і взаємозалежних інформаційних чинників та методичних заходів 

педагогічного процесу, що забезпечують оновлення змісту навчання, застосування новітніх методик й 

технологій, цілеспрямоване формування у майбутніх фахівців компонентів педагогічної 

компетентності та, є результатом, – підвищення якості розвитку самовдосконалення до майбутньої 

професійної діяльності.  

Дотримання виділених педагогічних умов сприяє усвідомленню викладачем своєї професійної 

сутності, ефективному самовдосконаленню, самореалізації та самоактуалізації, коли педагог вищої 

школи перетворюється на творця своїх життєвих і професійних обставин, самовизначається в 

професійній діяльності. 

Ключові слова: педагогічні умови, підготовка фахівців у галузі медицини, самовдосконалення 

майбутніх лікарів, вища медична освіта, ІТ в освітньому процесі 

HABORETS Olha Andriivna. FEATURES OF FORMATION OF SELF-PERFECTION OF FUTURE 

PHYSICIANS BY MEANS OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

The article examined and theoretically summarized pedagogical conditions aimed at using information 

technologies by future physicians as a means of self-improvement, among which are introduction in the 

educational process of monitoring the levels of self-improvement development by means of information 

technologies among students, ensuring active use of programs of ICD-10, ICRC-2 and «Small expert system 

2.0», Organization of independent activity of students by means of information technologies with the purpose of 

their self-development, provision of educational process by staff of teachers with powerful practical preparation 

for use of it in educational process, and formation of an environment aimed at strengthening motivation of 

future physicians to use information technologies in teaching and professional activity.  

It has been established that pedagogical conditions of development of self-perfection of future physicians 

by means of it are complex of mutually conditioned and mutually dependent informational factors and 

methodical measures of pedagogical process, which provide updating of the contents of training, application of 

new methods and technologies, purposeful formation of components of pedagogical competence in future 

specialists and, is the result, improvement of the quality of self-improvement development to the future 

professional activity. 

Observance of the allocated pedagogical conditions contributes to the teacher's awareness of their 

professional essence, effective self-improvement, self-realization and self-actualization, when a teacher of 

higher school becomes the creator of their life and professional circumstances, self-determination in 

professional activities.  

So, having analyzed different researchers points of view in relation to interpretation of this phenomenon, 

obviously, that pedagogical conditions in the context of our the research has not yet been considered. So, based 

on the analysis of a number of antenatal and prenatal care we determine our own practical experience 

pedagogical conditions of future physicians self-improvement development by means of it as a complex mutually 

agreed and mutually dependent information factors and methodological measures the pedagogical process, 

which provides updating of the content of education, application modern methods and technologies, purposeful 

formation of components in future specialists pedagogical competence and, as a result, – improvement of 

quality of development self-improvement to the future professional.  

Keywords: pedagogical conditions, training of specialists in the field of medicine, self-improvement of 

future physicians, higher medical education, IT in the educational process. 

 

ЄРЬОМЕНКО Едуард Анатолійович. БОЙОВИЙ ХОРТИНГ У ПІДГОТОВЧІЙ ПРОГРАМІ 

ВІЙСЬКОВО-ПОЛЬОВИХ ЗБОРІВ ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ ТА СТУДЕНТАМИ 

У даній науковій статті визначено зміст, форми і методи проведення військово-польових зборів 

з елементами бойового хортингу у закладах загальної середньої і вищої освіти для підвищення 

загальнофізичної підготовки, виховання фізичної культури та військово-прикладних здібностей 

старшокласників і студентів, розкрито методичні рекомендації щодо організації навчально-

виховного процесу з бойового хортингу у школах і закладах вищої освіти для підготовки молоді до 

захисту України.  

Ключові слова: військово-польові збори, бойовий хортинг, практичні заняття, програма 
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підготовки до військової служби, загальнофізична підготовка, старшокласники, студенти, 

формування військово-прикладних здібностей, фізичні навантаження, військово-спортивна 

підготовленість. 

YEROMENKO Eduard Anatoliyovych. COMBAT HORTING IN THE PREPARATORY 

PROGRAM OF MILITARY FIELD MEETINGS WITH SENIOR STUDENTS OF THE SCHOOL AND 

STUDENTS 

This scientific article defines the content, forms and methods of military field meetings with elements of 

combat horting in general secondary and higher education to improve general physical training, physical 

education and military-applied abilities of high school and university students, reveals guidelines for 

organizing training. educational process on combat horting in schools and institutions of higher education 

to prepare young people for the defense of Ukraine.  

The theoretical analysis of the program of military field exercises, problems of formation of a 

healthy way of life of senior pupils and students and conditions of application of applied physical 

exercises of combat horting is carried out. Implementation of the content of general physical training, 

education of physical culture and military-sports abilities in the process of combat horting is provided by 

adequate to the physical activity of pupils and students methods of building training sessions in sports 

sections of general secondary and higher education.  

The presentation of the main material is based on the provisions of the National Strategy for 

Education in Ukraine, the Concept of national-patriotic education of children and youth, other guiding 

state documents on physical education of schoolchildren and students in school and extracurricular 

activities. This requires new views on the planning and implementation of the modern educational 

process and military-patriotic education according to the methods of combat horting in sports sections of 

educational institutions of Ukraine. 

A radical change in the state of affairs in the field of military-patriotic education for the better implies a 

much more effective use of the potential of this activity, which is still very large. It is primarily about creating 

the necessary conditions for the organization and implementation of military-patriotic education, which, in 

turn, provides a purposeful and comprehensive solution to these problems in interrelated areas: information, 

scientific and methodological, legal, coordination and management, etc. Creating the necessary conditions for 

the creation of a system of military-patriotic education does not require large, even significant additional 

funds, including financial. 

Keywords: military field training, combat horting, practical classes, training program for military 

service, general physical training, high school students, students, formation of military-applied abilities, 

physical activity, military-sports training. 

 

КОЗІЙ Ольга Борисівна. ЧИТАННЯ І АНАЛІЗ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ В ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ (на прикладі роману Д. Тартт «Щиголь») 

Роман Донни Тартт «Щиголь» – твір надзвичайно глибокий і багатогранний, що надає 

широкі можливості аналітичного вивчення. Через дбайливе поводження авторки із художнім 

часом і простором найдоцільнішим способом дослідження видається аналіз «услід за автором». 

Стаття присвячена дослідженню художніх деталей у романі, використовуючи аналіз «услід за 

автором». 

Ключові слова: психологізм, розповідач, художній час та простір, зорові та слухові деталі, 

критичний стан, аналіз «услід за автором».  

      KOZII Olha Borysivna. READING AND ANALYZING FICTION TEXTS IN THE 

PROCESS OF THE FOREIGN LANGUAGE STUDYING (based on Donna Tartt’s novel «The 

Goldfinch») 

«The Goldfinch» is a story of a boy and later an adult male Theodore Decker who accidentally 

obtains a masterpiece. The writer, as a surgeon, separates one second of expectation from the other, 

detail from detail. The reader is presented not just a frightened child but deep sorrow of the loss of the 

whole world. In the second chapter of the first part D.Tartt reveals herself as a skillful psychologist, 

skillfully accustoms herself to the inner state of the main character, with him she travels through the 

memories, tracks associative relationships he makes. The writer brilliantly follows all defense 

mechanisms of a man who is faced with the inevitability. The author uses gradation way of describing 

while stringing visual and auditory details, retards artistic time. 

The writing of D. Tartt is characterized by the unique skill in the detail describing. The role of 

artistic detail in the process of inner state depicting is investigated. The author touches upon the problem 

of the depicting of critical situation in the novel. The attention is paid to the writer’s skills in showing 

main character’s feelings, memoirs, thoughts, associative relations and human nocifensor in critical 

situations. It is admitted that in case of such temporal and space detail the most suitable way of analysis 

is «in succession to the author». 
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Keywords: psychologism, narrator, visual and auditory detail, critical state, «in succession to the 

author» way of analysis, artistic time and space. 

 

КУЛІКОВА Світлана Вікторівна. ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ В КЛАСІ 

ОСНОВНОГО МУЗИЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ (ФОРТЕПІАНО)  

Стаття присвячена питанням специфіки навчання студентів-музикантів у класі основного 

музичного інструменту (фортепіано) в умовах дистанційного навчання у закладі вищої освіти. 

Автор пропонує розглядати дистанційну форму навчання як активний спосіб здійснення 

пізнавальної діяльності, тобто, як метод навчання студентів-музикантів. За всіх недоліків та 

недосконалості дистанційної інновації виокремлені позитивні сторони, які дозволять педагогам 

частково використати дистанційний метод для досягнення певних навчальних завдань.  

Ключові слова: основний музичний інструмент, фортепіано, дистанційне навчання, 

пізнавальна діяльність.  

KULIKOVA Svitlana Viktorivna. DISTANCE FORM OF LEARNING IN THE CLASS OF THE 

MAIN MUSICAL INSTRUMENT (PIANO) 

The article is devoted to the specifics of teaching music students in the classroom of the main musical 

instrument (piano) in terms of distance learning in higher education. The author proposes to consider 

distance learning as an active way of carrying out cognitive activities, ie as a method of teaching music 

students. For all the shortcomings and imperfections of distance innovation, the positive aspects are 

highlighted, which will allow teachers to partially use the distance method to achieve certain learning 

objectives.  

The process of teaching music students in the classroom of the main musical instrument (piano) is 

based primarily on the individual approach of the teacher to the student. Professional growth, raising the 

performance level of each student depends on the system of rational pedagogical methods and teaching 

methods that the teacher uses throughout the educational process. Until recently, the use of a remote 

approach to learning to play the piano, which consists of conducting a lesson with the help of multimedia 

technologies, has hardly been used by practicing teachers.  

However, the emergency transition to distance learning, forces to adjust, adapt existing traditional 

methods, forms of learning in the classroom of the main musical instrument (piano) to new realities. In such 

a situation, the attention of teachers is often focused on distance learning as the only opportunity to carry 

out the educational process. On the one hand, not being habitual and natural, this form of learning to play 

an instrument becomes an educational organizational innovation. On the other hand, it can be considered as 

a method of learning, ie, an active way of carrying out cognitive activity. This method, in which 

telecommunications are a mandatory mediator in teacher-student interaction, requires serious study 

instruments (piano). 

Attention to selection is important repertoire, a great role should be given to the theoretical basis 

associated with the works. Special it is important to highlight the problematic aspects, available in the 

technical apparatus, which is much more difficult to do in online classes. The need for increasing the 

motivation of performers and orientation them to participate in distance competitions. 

Key words: basic musical instrument, piano, distance learning, cognitive activity. 

  

ЛОКАРЄВА Юлія Валеріанівна.  ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

МУЗИЧНО-ТЕОЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

У статті розглядаються головні аспекти використання проектної діяльності у вищих 

навчальних закладах культури і мистецтва, ефективність застосування методу художньо-творчих 

проектів у фаховій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва, висвітлюються основні 

етапи підготовки художньо-творчого проєкту у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін. 

Ключові слова:  художньо-творчий проект, вчитель музичного мистецтва, музично-

теоретична підготовка. 

LOKAREVA Yuliya Valerianivna. PROJECT ACTIVITY IN THE PROCESS OF STUDYING 

MUSIC AND THEOETIC DISCIPLINES 
The article considers the main aspects of the use of project activities in higher educational institutions 

of culture and art, the effectiveness of the method of artistic and creative projects in the training of future 

teachers of music, highlights the main stages of preparation of artistic and creative projects in the study of 

music theory.  

Solving the issue of improving the quality of the educational process in higher education is directly 

related to the problem of forming research and cognitive and experimental activity of students, which is part 

of the motivational, cognitive, creative and reflective components of professional development and one of the 

main conditions of intellectual development. successfully develops only in the presence and development of 

cognitive needs. The traditional system of education is not sufficiently focused on the individuality of 
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students, so it is necessary to find new systems and technologies, forms and methods. Pedagogical modern 

technologies provide a new approach to teaching, education and formation of the student's personality. 

Without the appropriate level of cognitive activity in the educational process, students can not properly 

acquire knowledge, skills and abilities, so the problem of stimulating cognitive, research, experimental 

activity and independence during learning does not lose its relevance, and its solution becomes possible 

under scientific development and application of pedagogical innovative technologies in higher education, 

both during classroom classes and in extracurricular activities. 

Key words: artistic and creative project, teacher of musical art, musical-theoretical training. 

 

ТЕЛЕП Оксана Анатоліївна.  ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ 

У статті здійснено спробу дослідити та обґрунтувати структуру комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців галузі культури і мистецтв. Зосереджено увагу на наявності 

комунікативних знань, умінь і навичок, які відображають рівень готовності до реалізації 

предметно-фахового спілкування фахівців зазначеної галузі. Доведено, що комунікативна 

компетентність охоплює компетентність у реалізації перцептивної, комунікативної та 

інтерактивної складових спілкування. До структури досліджуваного виду комунікативної 

компетентності відносимо компоненти, з0поміж яких: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-

пізнавальний та операційно-діяльнісний. 

Ключові слова: комунікативна компетентність, майбутні фахівці галузі культури і мистецтв, 

мотиваційно-ціннісний, когнітивно-пізнавальний та операційно-діяльнісний компоненти. 

TELEP Oksana Anatoliyivna. FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF 

FUTURE SPECIALISTS IN THE SOCIO-CULTURAL SPHERE 

The article attempts to investigate and substantiate the structure of communicative competence of 

future specialists in the field of culture and arts. The focus is on the availability of communicative 

knowledge, skills and abilities that reflect the level of readiness for the implementation of subject-

professional communication of specialists in this field. It is proved that communicative competence includes 

competence in the implementation of perceptual, communicative and interactive components of 

communication. The structure of the studied type of communicative competence includes components, 

including: motivational-value, cognitive-cognitive and operational-activity. 

It is argued that communicative competence is a system of internal resources of creative interaction of 

each person, which includes: communication positions, role stereotypes, stereotypes of attitudes, knowledge, 

skills, abilities. In the broadest sense, artistic and creative communication always involves a spontaneous 

and creative process, so it should be noted that artistic and creative communication is a dynamic process 

that allows further intellectual and creative and artistic and emotional development of future professionals 

in culture and arts. 

The motivational and value component of communicative competence testifies to the intellectual and 

artistic characteristics of communicative competence and is reflected in the needs and goals of humanistic 

and creative communicative subject-subjective interaction in the artistic and creative activities of future 

culture and arts professionals in higher education. 

Cognitive-cognitive component of communicative competence of future specialists in culture and arts 

involves having a certain system of knowledge necessary for dialogic communication, mastery of 

mechanisms of whole laying, planning analysis of communicative process, self-assessment of successful 

communicative activity, mastery of communication techniques in unusual situations, heuristic methods. 

The formation of the operational component of the communicative competence of future specialists in 

the field of culture and arts contributed, first of all, to understanding the essence of the fundamental 

communicative unit as a necessary component of communication. Verbal and nonverbal language of art as 

sign systems have become a specific form of preservation and transmission of information, in particular in 

artistic and creative and stage performance. 

Keywords: communicative competence, future specialists in the field of culture and arts, motivational-

value, cognitive-cognitive and operational-activity components. 

АРКУШИНА Юлія Віталіївна.  ЗАСТОСУВАННЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ 

ОЦІНЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) МОВИ МАЙБУТНІМИ 

ФАХІВЦЯМИ ПРАВА 
В статті описана можливість застосування модульно-рейтингової системи контролю в 

процесі діагностики ефективності навчання іноземній (англійській) мові студентів майбутніх 

фахівців права у закладах вищої освіти. Автор розкриває сутність даної системи і показує 

можливість її використання в закладах вищої освіти. Автор робить висновок про те, що модульно-

рейтингова система контролю дисциплінує студентів майбутніх фахівців права, приводить до 

підвищення мотивації вивчення іноземної (англійської) мови і використання таких навичок в 
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майбутній професійній діяльності. Вона виступає достатньо комфортною для студентів 

майбутніх фахівців права з різноманітним рівнем володіння іноземною (англійською) мовою і 

забезпечує гнучкість освітнього процесу, сприяє індивідуалізації процесу навчання. 

Ключові слова: модульно-рейтингова система оцінки знань, контроль, діагностика 

ефективності навчання, іноземна (англійська) мова. 

ARKUSHINA Juliya Vitaliivna. APPLICATION OF MODULAR-RAYTING SYSTEM OF 

EVALUATION IN THE PROCESS OF FOREIGN (ENGLISH) LANGUAGE LEARNING BY FUTURE 

SPECIALISTS 
The article describes the possibility of staking a module-rating system of control in the process of 

diagnosing the effectiveness of teaching foreign (English) language students to future faculty of law at the 

level of higher education.  

The purpose of the study is to reveal the essence of the modular rating system of assessment in the 

process of learning in higher education, as well as the characteristics of the modular rating control of 

foreign language (English) in students of future law. 

The author reveals the essence of this system and shows the possibility of winning in the pledges of 

higher education. The author makes a summary of those that the module-rating system controls the 

discipline of students in the future professions of law, leads to the improvement of the motivation for the 

development of foreign (English) movies and the recognition of such newcomers in the future profession. She 

performs quite comfortable for students of possible specialists of law with different foreign (English) 

language and care for the lighting process, and individualization of the learning process. 

Thus, based on the study of the effectiveness of modular -rating control system in the process of 

diagnosing foreign language learning (English) by students of future law in higher education, it can be 

noted that the use of this system has certain advantages that allows better diagnosis motivation to learn a 

foreign (English) language. 

Among the main advantages of modular – rating control system are: the ability to constantly exercise 

current and intermediate control in the process of studying the discipline; the ability to assess the results of 

individual stages of control, ensuring their reliability and objectivity; formation of skills of independent 

work of students of future specialists in law in learning a foreign (English) language. 

Thus, it can be noted that the modular  –  rating control system disciplines students of future law 

professionals, leads to increased motivation to learn a foreign (English) language and the use of such skills 

in future professional activities. It is quite comfortable for students of future law professionals with different 

levels of foreign language proficiency (English) and provides flexibility in the educational process, promotes 

individualization of learning. 

Keywords: modular rating system of knowledge assessment, control, diagnostics of learning 

effectiveness, foreign (English) language. 

 

ЛІБАК Наталка Андріївна. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ОСОБЛИВИЙ КОМПОНЕНТ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
У статті розглянуто специфіку педагогічної практики як особливого компонента практичної 

підготовки майбутніх учителів української мови та літератури.  Виокремлено різновиди 

педагогічної практики, що оптимізують формування в майбутніх фахівців професійних здібностей, 

умінь і навичок, виховання внутрішньої готовності працювати з дітьми в закладах освіти. 

Підсумовано, що всі різновиди практики вможливлюють отримання майбутніми вчителями 

української мови та літератури програмних результатів навчання. Завдяки практичній підготовці, 

кожен майбутній фахівець має змогу апробувати власну готовність до майбутньої самостійної 

професійної діяльності.   

Ключові слова: практика, педагогічна практика, практична підготовка, компетентності 

вчителя української мови та літератури. 

LIBAK Natalka Andreevna. PEDAGOGICAL PRACTICE AS A SPECIAL COMPONENT OF THE 

TRAINING OF THE FUTURE TEACHER OF UKRAINIAN LANGUAGE AND LITERATURE 

The article reveals the features of pedagogical practice as a special component of practical training of 

future teachers of Ukrainian language and literature. It has been determined that the types of pedagogical 

practice that ensure the formation of future specialists' abilities, education of internal readiness to work with 

children in educational institutions, contribute to the formation of professional skills and abilities.  

The content of practices: pedagogical, folklore, dialectological, educational practice with methods of 

work in DOC, propaedeutic practice in Ukrainian language, pedagogical practice in Ukrainian language 

and literature, psychological and pedagogical practice, practice in extracurricular educational work, 

literary and local lore practice, dialectologically, editorial, educational practice in psychology, which are 

held by applicants for higher education institutions in the relevant educational and professional programs. 

It has been determined that different types of practice together provide an opportunity for future teachers of 
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Ukrainian language and literature to obtain learning outcomes. It has been established that practical 

training provides professional competencies, namely the ability to organize the educational process in the 

Ukrainian language, monitor and evaluate student achievement, the ability to choose methods, forms and 

means of teaching the Ukrainian language aimed at student development and education, professionally 

apply scientific knowledge in educational activities, ability to choose methods, forms and means of learning 

aimed at developing students' abilities, diagnose, predict, ensure efficiency and adjust the educational 

process to achieve program learning outcomes and help students in implementing individual educational 

trajectories, ability to use pedagogical technologies in the educational process. Practical training for each 

future specialist sets tasks, the essence of which is to test their own readiness for future independent 

professional activity. 

Several types of practice are recorded: pedagogical, folklore, dialectological, educational practice 

with methods of work in DOC, propaedeutic practice in Ukrainian language, pedagogical practice in 

Ukrainian language and literature, psychological and pedagogical, practice in extracurricular educational 

work, literary and local lore practice, etc. that differ in scope, purpose, objectives and significance. 

Practical training in general contributes to the acquisition of professional experience, the formation of 

skills, acquisition of new knowledge, development of professional competencies, optimizes the development 

of pedagogical skills, strengthens the internal readiness to work with children in educational institutions. 

Thanks to this type of training, students have the opportunity to test the level of theoretical knowledge of 

psychology, pedagogy and individual methods, to test the ability to creatively apply knowledge, practical 

skills in professional activities. 

Key words: practice, pedagogical practice, practical training, competencies of teachers of Ukrainian 

language and literature. 

ЩУПКО Світлана Олександрівна. СКЛАДНЕ БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ РЕЧЕННЯ  ЯК    

РІЗНОВИД ЕЛЕМЕНТАРНОГО СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ 

У статті здійснено спробу з'ясувати характерні особливості складного багатокомпонентного 

речення, роль складного речення у граматичній системі української мови.  Доведено, що складне 

багатокомпонентне речення, будучи різновидом складного речення, разом з тим має ряд специфічних 

ознак, що дозволяє розглядати його як особливу поліпредикативну конструкцію. 

Ключові слова: складне речення, багатокомпонентне речення, інтонація, словосполучення, модель 

речення. 

SHСРUPKO Svitlana Oleksandrivna. COMPLEX MULTICOMPONENT SENTENCE AS A 

VARIETY OF ELEMENTARY COMPLEX SENTENCE 

The article tries to find out the characteristic features of a complex multicomponent sentence, the role of 

a complex sentence in the grammatical system of the Ukrainian language. It is proved that a complex 

multicomponent sentence, being a kind of complex sentence, at the same time has a number of specific 

features, which allows us to consider it as a special polypredicative construction. 

Syntax as a science is a branch of grammar that studies the syntactic structure of the Ukrainian 

language, the form and content of syntactic units, the rules of their functioning. In modern linguistics, the 

subject of Ukrainian syntax is a system of syntactic units, their formal-grammatical and semantic structure, 

syntactic connections (predicative, conjunctive, subjunctive, incoherent), semantic-syntactic relations (in a 

compound sentence-conjunctive, conjunctive, conjunctive, opposite – temporary, causal, conditional, 

admissible, etc.). 

Teaching the syntax of a complex sentence of the Ukrainian language at the present stage should be 

communicative-oriented and focused primarily on the formation of students' skills and abilities to freely, 

communicatively justify the use of language in all types of speech activities. It is important to convey to 

students the specifics of the syntactic level of the Ukrainian language system, including structural and 

semantic characteristics of syntactic categories, features of construction of linguistic syntactic constructions, 

rules of intonation of different types of sentences and their use in speech for effective communicative intent. 

A complex multicomponent sentence, being a kind of complex sentence, at the same time has a number of 

specific features, which allows us to consider it as a special polypredicative construction. These are such 

constructive features as the minimum number of components required for the existence of a corresponding 

model of a complex multicomponent sentence, the minimum number of syntactic means of communication 

between them, multidimensionality of structure, polyvariance of the model, the possibility of predicative 

complication of a complex multicomponent sentence, etc. from an elementary complex sentence. 

Keywords: complex sentence, multicomponent sentence, intonation, phrase, sentence model 

 

 



НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: Педагогічні науки Випуск 2 
 

 

140 

 

 

 

 

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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